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Денят на българската просвета и култура
бе отбелязан тържествено в Дългопол

Празникът на българската просвета и култура и на
славянската писменост – 24
май, започна с традиционно
шествие, което, под звуците
на „Върви, народе възродени“, премина по централната улица и завърши на
площада пред НЧ „Н. Й.
Вапцаров“. В него дефилираха над 400 ученици,
учители и културни дейци
от общината. Празничната програма бе открита
с приветствено слово от
зам.-кмета на общината
Мариана Георгиева. Първи

имаха думата най-малките
участници – децата от ДГ
„Детелина“. В програмата
участваха и КНТ „Ритми“,
и певци и танцьори от НУ
„Иван Вазов“ – Дългопол.
Председателят на ОбС –
Дългопол, Злати Златев
поздрави присъстващите с
празника и прочете решението на ОбС за връчване на
награда „Община Дългопол
в сферата на образованието
– 2017“. Кметът Георги Георгиев връчи наградата на
Евгения Русева – учител в
СУ „Св. Климент Охридски“.

Съобщение
Общински съвет –
Дългопол, ще проведе
своята редовна юнска
сесия на 25 юни в с.
Цонево. Каним всички
жители на общината,
които желаят да вземат участие в работата й, да заповядат
в Ритуална зала – с.
Цонево, в 10 часа, на
обявената дата.
Злати Златев,
Председател на ОбС
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Уважаеми жители на община на пътя от Лопушна към Медовец и
Поляците и ще продължат по горепоДългопол!
През текущата 2018 г. със средства сочения график.
от Капиталовата програма на община
II. Осигурени средства
Дългопол, средства от републиканския
от Министерството на
бюджет и финансиране от Програмата
финансите.
за развитие на селските райони ще
Ще се извърши ремонт и рехабибъдат извършени следните дейности:
литация на 2250 метра от следните
I. Ремонт на улична
улици в гр. Дългопол: ул. „Никола
мрежа със средства от
Обретенов“ (участъка от СУ „Климент
Капиталовата програма Охридски“ на изток) - 850 метра, ул.
„Иван Вазов“ - (от НУ „Иван Вазов“ на
на следните участъци:
Общински пътища: Главната улица север) - 400 метра, ул. „Никола Хрив с. Боряна – 600.00 м, път от жп прелеза стов“ - 250 метра, ул. „Добри Славов“
до новия общински път с. Сава - Кра- (от околовръстното до ул. „Георги
симир-Аспарухово – 1500.00 м, пътят Димитров“) - 200 метра, ул. „Мита
за с. Медовец – 1007,00 м, път от с. Стойкова“ - 110 метра, ул. „Христо
Поляците до с. Лопушна – 4201.00 м. Патрев“ - 270 метра, ул. „Хан Тервел“
Улици в гр. Дългопол: ул. „Добри - 170 метра.
Ще се извърши ремонт и рехаЧинтулов“ – 120,00 м, ул. „Добри Недев“ – 280,00 м, ул. „Цар Асен“ - 100,00 билитация на 3380 метра улици
м, ул. „Хан Аспарух“ – 80,00 м, ул. „Йор- и четвъртокласна пътна мрежа в
дан Йовков“ – 200,00 м, ул. „Ивайло“ следните населени места на терито– 120.00 м, ул. „Самуил“ – 300.00 м, ул. рията на общината: с. Цонево - 1500
„Софроний Врачански“ – 100,00 м, ул. метра, с. Величково - 700 метра, с.
„Тодор Влайков“ – 80,00 м, ул. „Филип Аспарухово - 500 метра, с. Сава - 500
Тотю“ – 70,00 м, ул. „Матей Стоянов“ метра, с. Медовец - 180 метра
Предстои избор на изпълнител.
– 250,00 м, ул. „Кирил и Методий“ –
445,00 м, ул. „Васил Левски“ – 430,00 Ремонтните работи ще се изпълнят
м, ул. „Георги Раковски“ – 280,00 м, до края на лятото!
ул. „Бачо Киро“ – 200,00 м, ул. „Захари
III. Със средства на
Стоянов“ – 390,00 м.
Министерството
на
Улици в с. Цонево: ул. „39-та“, ул.
регионалното
развитие
и
„22-ра“, бул. към здравната служба –
благоустройство ще бъде
1240,00 м.
Има избран изпълнител. Ремонтподменен водопроводът
ните работи започнаха с изкърпване

на следните улици:

Етап I:
Ул. „Маршал Фьодор Толбухин“ Клон
1 – 1 607,0 м, ул. „Гео Милев“ Клон 2 –
217,3 м, ул. „Гео Милев“, Клон 6 – 88,6
м, ул. „Христо Ботев“ Клон 7 – 339,2 м,
ул. „Генерал Заимов“ Клон 9 – 102,8 м,
ул. „Христо Михайлов“ Клон 10 – 212,8 м,
ул. „Патриарх Евтимий“ Клон 11 – 152,50
м, ул. „Христо Михайлов“ Клон 12 – 339,5
м, ул. „Христо Ботев“ Клон 13 – 211,4 м,
Етап II:
Ул. „Алеко Константинов“ Клон 3
– 124,1 м, ул. „Иван Вазов“ Клон 4 –
628,4 м, ул. „Никола Вапцаров“ Клон
5 – 937,9 м, ул. „Христо Смирненски“
Клон 8 – 763,4 м.
Има избран изпълнител. Очакваме
финансиране до края на месец юни.

IV. По спечелен проект
с Държавен фонд
„Земеделие” ще бъде
извършен основен
ремонт и асфалтиране по
следните улици

в гр. Дългопол:
ул. „Маршал Ф. Толбухин“ – 1605,00
м, ул. „Ген. Заимов“ – 197,00 м, ул. Гео
Милев – 290,00 м, ул. „Патриарх Ефтимий“ – 160,00 м, ул. „Хр. Михайлов“
– 525,00 м, ул. „Хр. Ботев“ – 550,00 м.
в с. Цонево:
1. ул. „Четиринадесета“ - 240,00 м.
Предстои избор на изпълнител.
Ще се асфалтира след подмяна на
водопровода.
Георги Георгиев
кмет на община Дългопол

Наши деца с награди от престижни конкурси

Децата от школите по приложно изкуство към ЦПЛР-ОДК „Андрей Германов“ в Дългопол участваха активно в различни конкурси
в България. Усилията им и тези на техните ръководители бяха
възнаградени с отличията, които получиха. Виктория Янкова от
школата по приложно изкуство с ръководител Петя Петрова беше
отличена с диплом и парична награда за ІІІ място в съответна та
възрастова група на общински конкурс “Възкресение Христово”
във Варна. Златомир Лефтеров получи поощрителна награда в
своята възрастова трупа от националния конкурс- изложба за
детска рисунка „Детство мое - реално и вълшебно” в Ловеч. Негов
ръководител е Петя Петрова. А Диджле Мехмед бе удостоена с
второ място и парична награда в най-малката възрастова група в
конкурса за детска рисунка към националната награда „Захарий
Зограф” в Самоков. Ръководител на Диджле е Мехмед Якуб.
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Общинските съветници разказват

След като представихме в предния брой на вестника председателя на ОбС – Дългопол, Злати Златев, в
следващите броеве ща ви разкажем за всеки един от

членовете на местния парламент – от коя политическа партия е избран и какви инициативи е поел в
съвета за развитието и просперитета на общината.

Даниела Костадинова от ПП ГЕРБ

Търся конкретни решения
на проблеми в с. Цонево
- Г-жо Костадинова, как могат се
решават проблемите на хората от
общината?
- Ние, общинските съветници, казваме, че помагаме с работата си на хората
от общината, но на тях им се вижда, че
това съвсем не е достатъчно. Защото
при нас най-наболелият проблем е
инфраструктурата. Не че другите са
по-маловажни, но това е най-големият
и най-видим от множеството проблеми,
които трябва да решаваме. Да не говорим, че той не е решаван повече от
20 години. Специално за с. Цонево, в
което живея, бе асфалтирана главната
улица “Хр. Трендафилов”. Вече имаме
спечелени проекти, надявам се, че
това е добро начало за успешната работа. През последните няколко години
бяха извършени козметични ремонти
по уличната мрежа, по сградата на
пенсионерските клубове. Но те бяха
ремонтирани на парче по капиталовата
програма на общината. Ремонтирахме
пенсионерския клуб, той вече е с нова
дограма, поддържаме градинките за
отдих в селото, стараем се, но всичко
това е твърде недостатъчно за хората.
И те имат право, защото дълги години
нищо не се правеше. Или бе твърде
малко.
- Активно участвате в местния
ОбС. В кои от комисиите сте включена и какво обсъждате там?
- Участвам в 3 комисии - “Здравеопазване и социални дейности”, “Териториално устройство и екология”,
както и в “Образование и култура”.
Сега, когато работя втори мандат в
съвета, мога да кажа, че през годините се трупа опит във всяка една от
сферите на нашата работа. Началото
винаги е трудно, защото материята е
доста различна и изисква време и много
четене на постоянно променящата се
нормативната база. Но човек, ако има
желание да работи съвестно, ще вникне
в материята и ще я разбира и използва
рационално. Налага се всеки от нас
често да дебатира върху казуси, които
изискват правилен подход, за да може
след това да се вземе най-правилното
решение.

Визитка

Даниела Костадинова е от с.
Цонево. Втори мандат е в състава
на съвета от ПП “ГЕРБ”. Омъжена
е, с едно дете. Работи в сферата
на частния бизнес.
- Какво конкретно направихте в работата си за хората от вашето село?
- По моя инициатива и съвместно
с общинското ръководство в предния
мандат успяхме да инсталираме банкомат в селото. Това устройство е необходимо за голяма част от пенсионерите
и хората, които разчитат на социални
помощи. Всичко това ми коства доста
време и нерви, но крайният резултат е
налице и е в помощ на мнозина.
Частният ми бизнес е свързан в
сферата на търговията. Имам магазин в
селото и миналата година направихме
и офис на “Easy pay” тук. Той значително улеснява жителите на селото при
плащането на комуналните сметки.
Участвам активно в организацията и
подготовката на ежегодната родова
среща, която се провежда на 1 май,
както и на няколко благотворителни
концерта. Учредител съм на клуба
за народни танци „Ракла“, който носи
старото име на селото.
- Имате ли нови инициативи, които
реализирате в сегашния ОбС?
- Писала съм докладни, с които да
потърсим решение на транспортните
проблеми от нашето село до общинския
център. Това вече е факт. Имахме и
проблем с транспорта до Провадия,
който не спираше на определените
места. След наша инициатива кметът
реагира и транспортът вече има няколко спирки в Цонево. Това се прави
в помощ на по-възрастните хора, които
сега значително са улеснени.
Проведохме и разговор с кмета на
общината Георги Георгиев по един
важен казус. Имаме шофьор с автобус,
който желае да ни помогне. Искаме
да изградим нова транспортна схема, която да обслужва и останалите
населени места с график до Варна.
Идеята е веднъж седмично да влиза

в прилежащите по пътя села. Искаме
да осигурим и добър транспорт от и
до с. Аспарухово. Той може да поеме
туристопотока в тази посока, който значително се увеличава през лятото. Но
имаме още доста работа да свършим
по този важен казус.
- Според Вас има ли условия за
нормален работен процес в ОбС, в
който да се решават въпросите на
жителите на община Дългопол?
- Винаги търсим консенсус с останалите политически групи. Нямам
проблем с останалите представители
от местния парламент. Аз и колегите от
нашата група представяме най-точните
аргументи, за да отстояваме нашето
мнение по съответните въпроси. Само
така можем да убедим хората, че работим за тяхно добро и защитаваме
интересите им.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

Протокол №40 от заседание на ОбС
– Дългопол, от 22.05.2018 г.
Решение 40-2
Общински съвет – Дългопол приема
информация за състоянието на здравеопазването в община Дългопол.
Решение 40-3
Отменя ал.2 и ал.4 на чл.72 от Наредба № 6 за реда за упражняване правата
на собственост на община Дългопол в
търговски дружества с общинско участие
в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел на община Дългопол, който
придобива следния вид:
(1) В общината се създават и поддържат
публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за
общинските предприятия, за юридическите
лица с нестопанска цел и за гражданските
дружества, в които участва общината.
(2) На вписване в регистъра подлежат:
1. Едноличните търговски дружества с
общинско имущество.
2. Смесените търговски дружества, в
които общината е акционер или съдружник.
3. Граждански сдружения, в които Общината е съдружник.
4. Сдруженията с нестопанска цел в
които Общината участва.
Решение 40-4
1. Дава съгласие за включване в Капиталовата програма на общината за 2018
г. закупуването от собствени приходи на
следните движими вещи:
- товарен автомобил на цена до 5000
лв. (пет хиляди лева) с ДДС;
- автовишка с височина на стрелата не
по-малко от 14.00 метра на цена до 20000
лв. (двадесет хиляди лева) с ДДС;
- прикачен инвентар – дискова косачка на
цена до 3000 лв. (три хиляди лева) с ДДС.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всички действия по изпълнение
на решението.
Решение 40-5
1. Актуализира Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 година, като
към Глава V на програмата добавя т. 3
„Придобиване чрез покупка на недвижим
имот, представляващ дворно място с площ
от 2.098 дка, съставляващо УПИ № V в кв.
23 по плана на с. Партизани, при граници
УПИ № IV и УПИ № VI от собственика – г-н
Симеон Илиев Христов“.
2. Придобиването на имота да се извърши на разсрочено плащане през новата
финансова 2019 г.
3. Приема пазарната оценка в размер
на 23078.00 лв. (двадесет и три хиляди и
седемдесет и осем лева) с ДДС на недвижим имот, представляващ дворно място с
площ от 2.098 дка, съставляващо УПИ №
V в кв. 23 по плана на с. Партизани, при
граници УПИ № IV и УПИ № VI.

4. Режийните разноски, административните такси, такса вписвания и всички останали разходи по придобиването на имота
да бъдат за сметка на община Дългопол.
5. Упълномощава и възлага на кмета
на общината да изпълни действията по
придобиване на цитирания по-горе имот,
съгласно изискванията на Наредба № 4 на
ОбС - Дългопол за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Решение 40-6
1. Дава съгласие за извършване на
спешен ремонт на покрива на паметниккостница на антифашисти на стойност до
6000 лв. (шест хиляди лева) с включен ДДС.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всички действия по изпълнение
на решението.
Решение 40-7
1. Утвърждава образец на декларация
по чл. 35 ал.1 т.1 вр. с чл. 6 ал.1 т.32 от
ЗПКОНПИ относно председател на Общински съвет и общински съветници представляваща Приложение № 1 неразделна част
от настоящото решение.
2. Утвърждава образец на декларация
по чл. 35 ал.1 т.3 вр. с чл. 6 ал.1 т.32 от
ЗПКОНПИ относно председател на Общински съвет и общински съветници представляваща Приложение № 2 неразделна част
от настоящото решение.
3. Утвърждава образец на декларация
по чл. 35 ал.1 т.1 вр. с §2 ал.1 т.2 от ДР на
ЗПКОНПИ относно представителите на
общините в органите на управление или
контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически
лица с нестопанска цел, когато не попадат
в обхвата на чл. 6, ал. 1 представляваща
Приложение № 3 неразделна част от настоящото решение.
4. Утвърждава образец на декларация
по чл. 35 ал.1 т.3 вр. с §2 ал.1 т.2 от ДР на
ЗПКОНПИ относно представителите на
общините в органите на управление или
контрол на търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически
лица с нестопанска цел, когато не попадат
в обхвата на чл. 6, ал. 1 представляваща
Приложение № 4 неразделна част от настоящото решение.
5. Утвърждава образец на декларация
по чл. 35 ал.1 т.1 вр. с чл. 6 ал.1 т.46 от
ЗПКОНПИ на ЗПКОНПИ относно управителите и изпълнителните директори на
лечебните заведения за болнична помощ,
които се финансират от общинския бюджет
представляваща приложение № 5 неразделна част от настоящото решение.
6. Утвърждава образец на декларация по
чл. 35 ал.1 т.3 вр. с чл. 6 ал.1 т.46 ЗПКОНПИ
относно управителите и изпълнителните
директори на лечебните заведения за
болнична помощ, които се финансират
от общинския бюджет представляваща
Приложение № 6 неразделна част от на-

стоящото решение.
7. Утвърждава образец на декларация
по чл. 35 ал.1 т.1 вр. с §2 ал.1 т.5 от ДР на
ЗПКОНПИ относно кметовете на кметства
представляваща Приложение № 7 неразделна част от настоящото решение.
8. Утвърждава образец на декларация
по чл. 35 ал.1 т.3 вр. с §2 ал.1 т.5 от ДР на
ЗПКОНПИ относно кметовете на кметства
представляваща Приложение № 8 неразделна част от настоящото решение.
Решение 40–8
Присъжда награда „Община Дългопол“ в
сферата на образованието на Евгения Илиева Русева – учител в СУ “Свети Климент
Охридски“ град Дългопол.
Решение 40-9
1. Отменя свое Решение № 3410/30.11.2017 г. за изменение на решение
№ 30- 16/28.08.2017 г.
2. Дава съгласие за ползване на банков
краткосрочен кредит-овърдрафт от ЦКБ АД
за оборотни средства за нуждите на община
Дългопол при следните параметри на дълга:
2.1. Валута на дълга - лева;
2.2. Размер на дълга - 300 000 лева;
2.3. Вид на дълга - краткосрочен кредит-овърдрафт;
2.4. Начин на усвояване - при условията
на кредит-овърдрафт;
2.5. Лихвени условия - до 6%;
2.6. Срок за погасяване - до 25.12.2018
год. с опция за неговото подновяване и
погасяване не по късно от 25.09.2019 г.
2.7. Начин на обезпечаване - особен залог върху вземания от собствени настоящи
и бъдещи приходи по бюджета на общината.
3. За обезпечаване на отпуснатия
кредит, Общинският съвет дава съгласие
да бъде учреден особен залог на вземане по бюджетната сметка на община
Дългопол.
4. Упълномощава кмета на община
Дългопол да подпише договор за кредит,
договор за залог и всички необходими
документи, свързани с кредитната сделка,
както и да предприеме действия за неговото
подновяване при нужда.
Решение 40-10
I. Променя и допълва раздел V от Програмата за управление и разпореждане с
имоти, общинска собственост за 2018г.,
както следва:
1. Променя т. 5, която придобива следния
вид: Отдаване под наем чрез публичен търг
с явно наддаване за срок от 3 стопански
години, считано от стопанската 2018/2019г.
на поземлени имоти, собственост на Община Дългопол, както и стопанисвани и
управлявани от общината на основание
чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при начална тръжна
цена от 56.00 лв./дка;
• Съгласно чл. 24а, ал. 9 от ЗСПЗЗ при
сключване на договори за наем на имоти от
ОПФ, които изцяло или частично не попадат
в актуалния към датата на подписване на
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договора специализиран слой по чл. 4,
ал. 2 от Наредба № 2/26.08.2018г. 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.
• Спечелилите процедурата участници
да заплатят гаранция за изпълнение на
договорите в размер на годишната наемна
цена за една стопанска година. Гаранцията
да бъде възстановена след изтичане срока
на договорите.
2. Допълва Приложение № 2 към т. 5
с поземлени имоти, подробно описани
в Приложение № 1, неразделна част от
настоящата Докладна записка.
3. Създава нова т. 6 Отдаване под наем
чрез публичен търг с явно наддаване за
срок от 1 стопанска година (стопанската
2018/2019г.) на поземлени имоти, стопанисвани и управлявани от общината на
основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при
начална тръжна цена от 56.00 лв./дка, а
именно: (Виж Тоблицата)
II. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички законосъобразни действия
по изпълнение на решението.
Решение 40-11
1. Включва в Капиталовата програма
на община Дългопол изготвяне на работен
проект за следните обекти :
1.1 Административна сграда / Сграда
Б/- находяща се в гр. Дългопол, УПИ с
идентификатор 24565.502.2240, Акт № 508
за Публична общинска собственост. - 1100
кв. м. на стойност 7 920,00 лв. с ДДС.
1.2 Сграда /„ Зала Младост”/ находяща

Землище

се в град Дългопол в имот с идентификатор
24565.503.26, по КККР на град Дългопол с
адрес на сградата гр. Дългопол, ул. „Тодор
Илиев“ 1, с РЗП – 650,00 кв. м на стойност
4680,00 лв. с ДДС от собствени приходи.
2. Упълномощава кмета на община Дългопол да предприеме всички необходими
действия .
Решение 40-12-1
1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 100 лв. на Абибе Юмер Адем – жител
на с. Лопушна.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Решение 40-12-21.
Отпуска еднократна помощ в размер
на 100 лв. на Шакир Шакир Али – жител
на с. Лопушна.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Решение 40-12-3
1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 85 лв. на Анелия Христова Атанасова
– жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Решение 40-12-4
1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 70 лв. на Йорданка Симеонова Миткова
– жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Решение 40-12-5
1. Отпуска еднократна помощ в размер

Имот № по КВС
Идентифика(стар)
тор по КК

на 300 лв. на Фатме Юзджан Вели – жител
на с. Лопушна
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Решение 40-12-6
1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 200 лв. на Марийка Стефанова Янакиева – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Решение 40-12-7
1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 300 лв. на д-р Венета Антонова Неделчева – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на Кмета на Общината да
извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Решение 40-12-8
1. Отпуска 3 м3 обла строителна дървесина на Орлин Иванов Стоянов – жител на
с. Величково.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Решение 40-12-9
1.Отпуска 3 м3 обла строителна дървесина на Иван Стоянов Димитров – жител
на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка с
изпълнение на решението.
Решение 40-12-10
Отказва да отпусне еднократна помощ
на: Заявление с Вх. №-9400-735/30.04.2018
г. от Гергина Парушева Христова, адрес с.
Комунари.

Площ/дка

НТП

Местност

Боряна

016208

05699.16.208

1.750

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017002

05699.17.2

1.120

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017003

05699.17.3

3.954

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017005

05699.17.5

1.868

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017006

05699.17.6

0.996

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017007

05699.17.7

2.168

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017008

05699.17.8

5.132

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017009

05699.17.9

1.880

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017010

05699.17.10

5.416

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017012

05699.17.12

2.982

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017013

05699.17.13

3.660

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017014

05699.17.14

1.453

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017015

05699.17.15

2.021

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017016

05699.17.16

1.252

Нива

ДО СЕЛОТО

Боряна

017017

05699.17.17

2.622

Нива

ДО СЕЛОТО

Комунари

041030

38162.41.30

1.930

Нива

СЛИВАКА

Сава

068003

65019.68.3

0.378

Нива

ДВОРОВЕТЕ

Сладка вода

013032

67129.13.32

3.062
43.644

5

Изоставена
орна земя

ЧЕИРИТЕ

6
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Танцовият състав “Камчийки” с
престижна награда от Лясковец

Клуб за народни танци „Камчийки“
– гр. Дългопол, с ръководител Иван
Стоянов участва в Националния фолклорен конкурс „ Заблеяло ми агънце“ в
Лясковец. Конкурсът бе част от Националния събор на овцевъдите в България и т.г. бе неговото седмо издание. На
събитието са присъствали над 130 000
души, което го превръща във втория по
значение след събора в Рожен. Той е
най-мащабният в сектор „Животновъдство“ у нас, който съчетава стопанския
аспект на овцевъдството с българската

битова култура, традиции, фолклор
и занаяти. Съборът е без аналог в
Европа и затова е посещаван от представители на браншови организации от
над 16 страни, посланици и дипломати.
Богатата програма на събора започна
в духа на народните традиции – кукери
прогониха злите сили, а след тях засвириха калоферските гайдари и оркестър
„101 каба гайди“. Спектакъл „Багатур“,
изложба на кучета, кулинарно състезание, нестинарско шоу, състезание по
теглене на товари от коне, бяха част

от богатата програма на събора. Във
фолклорния конкурс участваха над
2000 изпълнители от цялата страна в
различни раздели - народно пеене, народни инструменти, танцово изкуство
и др. В оспорвана конкуренция нашият
състав успя да завоюва първо място
във възрастова група над 18 години.
Това е заслужено признание за отделеното време и труд на участниците в
състава и техния ръководител.Да им
е честита победата!

На Гергьовден детска глъч огласи градината в с. Цонево
За поредна година малчуганите от
Детска градина „Пролет“ в с. Цонево
тържествено отбелязаха празника Гергьовден. В присъствието на родители
и гости децата пяха, танцуваха и се
люляха на гергьовска люлка за здраве.

Празникът се отбелязва в градината
от 2010 г., след спечелване на проект
„Всички сме деца на България“ към ЦОИДУЕМ - гр. София. Ще го празнуваме
и занапред, защото той е тачен от трите
етноса на селото и учи нашите деца на

уважение, обич и толерантност. Заедно
да се учат и играят, да празнуват, да
се веселят и да обичат нашата скъпа
България.
Цветанка Петрова
Директор на ДГ „Пролет“
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Обсъждаха Общия устройствен план на общината
Общият устройствен план (ОУП) на
община Дългопол е един от най-важните стратегически документи, в който са
видими перспективите за развитие на
територията в рамките на един прогнозен период от 15 години. Планът
се разработва от ТПО “Варна ЦППБО”
ЕООД, съгласно договор за възлагане
от 2015 г. и обхваща цялата територия
на общината. Начело на проектантския
екип е проф. арх. Иван Никифоров д-р на архитектурните науки с над 45
години професионален опит в сферата
на градоустройството.
ОУП се изработва в две фази
- предварителен и окончателен проект. В изпълнение на дейностите по
договора на 04.05.2018 г. се проведе
обществено обсъждане на изготвения
предварителен проект на ОУП на Община Дългопол, на който присъстваха
представители на екипа, разработил
проекта, представители на общинската администрация, на Общинския
съвет, кметове и граждани. Презентация на проф. Никифоров представи в
резюме обхвата и целите на ОУП, както
и визията за развитие на населените

места на територията на общината.
Основните идеи, визуализирани в
проекта на ОУП, са: запазване и
обогатяване на аграрния характер
на общината; защита на уникалните
природни дадености; опазване и
социализиране на богатото наследство от културни ценности; развитие
на отдиха и туризма във всичките
му разновидности; интегриране на

общината в националното и регионално пространства чрез изграждане
на съответна пътна инфраструктура.
Бяха събрани предложения и становища както на граждани, така и на
юридически лица, експлоатационни
дружества, министерства и др. Предстои те да бъдат обсъдени и да се
изготви окончателния проект на ОУП
на община Дългопол.

Зов за помощ!

Да върнем усмивката на Моника!

Съучениците й я питат защо не
ходи изправена? И тя се старае да се
изправи, но за съжаление, не може.
Опитва да изтрие учебната дъска, защото е дежурна, но не може да вдига
добре лявата си ръка. Вече не тича
и не скача, защото с всеки изминал
ден мускулите й са все по-слаби и
по-слаби. Тя се казва Моника Драгомирова Неделчева и е на 15 години.
Живее в град Дългопол и като повечето
момичета на тази възраст мечтае за
различни неща и се надява, че животът
ще й даде шанс да бъде здрава, за да
сбъдне мечтите си. За жалост, преди
4 години животът я срещна с болест.
„Фациоскапулохумерална мускулна
дистрофия“ – заболяване, свързано
с прогресивна слабост на мускулите.
До момента състоянието на Моника е
поддържано с помощта на регулярна
терапия с аминокиселини и рехабилитация. За съжаление, от месец април
2018 г. здравният й статус драстично
се влошава, което налага спешен
консулт с проф. Ердал Карайоз от
отделението за терапия със стволови
клетки на клиника “LIV HOSPITAL“ в
Истанбул, Турция.
Професорът предлага да се напра-

вят 4 курса стволови клетки, по един
всеки месец в “LIV HOSPITAL“ в Истанбул. Всеки курс струва 10 000 USD
или общо 40 000 USD за 4-те вливки.
Успоредно с това да се проведе физиотерапия, която ще се осъществи в
България.
За съжаление, сумата е непосилна
за семейството на Моника, поради
което се обръщат към всички добри
хора, желаещи да помогнат - Да върнем
усмивката на Моника!
Открита е и дарителска сметка, на
която всички които имат възможност да
помогнат, могат да внесат своя принос.
Моника Драгомирова Неделчева
IBAN:BG22STSA93000025295548
BIG:STSABGSF
Банка ДСК
Дарителска кутия, част от кампанията, бе открита на сцената на детския
празник „Най-сладкият ден“, който се
проведе на 26 май 2018 г. от 10:00 до
20:00 ч. пред централния вход на Морската градина. Всички останали места,
където може да намерите дарителски
кутии, ще бъдат обявени в страницата
на кампанията в социалната мрежа
„Фейсбук“. Желаещите да помогнат
могат да се информират и за местата

на предстоящите благотворителни
инициативи. Отново на страницата ще
бъдат обявявани периодично постъпилите суми и тяхното изразходване
в хода на лечението - https://web.
facebook.com/mdnedelcheva/.
Бъдете със семейството на Моника,
защото както казва италианският детски писател и журналист Карло Колоди
– „Ръка, която дава – не обеднява.
Сърце, което обича – не остарява!“
По инициатива на Георги Георгиев
- кмет на община Дългопол, на 21 юни
т.г. ще се проведе благотворителен концерт с участието на танцови състави и
индивидуални изпълнители от общината. В информационния център на
Дългопол и в кметствата на населените
места в общината вече са поставени
специални кутии за предоставяне на
помощи, свързани с лечението на
Моника.
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На прага на зрелостта

Завършването на училище винаги е
свързано с много вълнения и емоции.
Неизменна част от тях е абитуриентският
бал. Кой от нас не си спомня с носталгия
и умиление тази изпълнена с трепети и
еуфория приказна вечер. Зрелостниците
от СУ „Св. Климент Охридски“ – Дългопол, ни припомниха това незабравимо
преживяване, когато се събраха на

градския площад преди отпътуването
си за своята бална вечер. Вечер, в която
ще си кажат „сбогом“ с училището и ще
се впуснат с пълна сила към новия свят,
който ги очаква. Млади, красиви и развълнувани със своите празнични тоалети
те направиха своеобразно модно дефиле
и доставиха радост за очите на жителите
на града. Скъпи момичета и момчета,

най-хубавото тепърва предстои. Затова
наслаждавайте се на мига. Помнете
веселите, безгрижни моменти с вашия
клас, но продължавайте смело напред
– животът е пред вас. Преследвайте
мечтите си и не забравяйте добрите
приятели от училище.
Бъдете здрави, щастливи и успешни
в новия живот, който ви предстои!

