Разпространява се безплатно
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Гости от Молдова, Румъния и Македония
уважиха празника на град Дългопол

За 49-а поредна година бе отбелязан Денят на гр. Дългопол. В
тридневната празнична програма със
свое участие се включиха актьорите
от Шуменския драматичен театър
„Васил Друмев“. На сцената на чита-

Кметът Георги Георгиев поздравява ръководителя на духовия
оркестър Любомир Александров

лището те представиха постановката
„Генерална репетиция”. Празничният
концерт по случай Деня на града
привлече участници от фолклорни
състави и индивидуални изпълнители
от общината. Гостуваха и лауреати

от Международния конкурс „Малкият
принц“ в гр. Кишинев, Република Молдова. Дойдоха гости и от Румъния и
Македония. Редица спортни прояви
и конни надбягвания украсиха празничните дни.

Групата за автентичен фолклор „Въгленче“ от Молдова

Жители и гости на град Дългопол на празничния
концерт

Премиерно участие на възобновения ДЮДО „Дико
Илиев“ в празничния концерт
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Отборите на ветераните и младежите, които
участваха в баскетболната среща

Официалното посрещане на група „Въгленче“
в Общината

Участниците в турнира по борба, организиран по случай
празника на града

Н а г р а ж д а ва н е н а п о б е д и те л и в к о н н и те
състезания

Световната шампионка по борба
Станка Златева също участва в
празника

Кметът на побратимената ни македонска
община Демир Капия връчва грамота на отбора
победител в баскетболната среща

БРОЙ 27, август 2018 г.

3

Над 1000 самодейци взеха участие в
първото издание на “Ченге пее и танцува”
На 18 и 19 август т.г. в с. Аспарухово
със съдействието на местното кметство,
читалището и на община Дългопол се
проведе първото издание на фолклорния
фестивал „Ченге пее и танцува”. Два дни
площадът бе огласян от песните на нашата любима певица Силвия Димитрова,
която работи в ТВ СКАТ в София. Два
дни, в които селото бе изпъстрено от
красивите фолклорни носии от различни
краища на България.
Първият фолклорен фестивал в
селото бе открит от Галя Асенова, журналистка и водеща на предаването „От
българско, по-българско” по телевизия
СКАТ. Тя покани на сцената кмета на
общината Георги Георгиев и кмета на
с. Аспарухово Мария Георгиева. Г-н Георгиев се обърна към всички гости със
сърдечното „Добре дошли” и им пожела
весело настроение и приятно изкарване
в празничните фолклорни дни.
Фолклорният фестивал бе открит от
танцовия състав „Ченгенско хорце” с
ръководител Росен Русев и групата за
автентичен фолклор „Сминена китка”,
ръководена от Стефка Вълчева. Техните
прекрасни изпълнения грабнаха публиката, а малко по-късно тя се наслади и на
великолепните изпълнения на народните
певици Кичка Христова, Величка Златева, Пенка Марчева и др.

Скъпи гости на фестивала бяха състави от Крапец, Айдемир, Царацово,
Шумен, Плиска, Варна, Аксаково и др.
Водещата Галя Асенова с много любов
и емоция въвеждаше изпълнение след
изпълнение. А те бяха наистина много
- 50 състава с над 1000 самодейци от
различни краища на страната. С изпълне-

Заповед

нията си те предизвикаха емоции, които
бързо завладяваха публиката. Накрая
всички участници получиха грамоти за
участие, а мнозина от тях пожелаха на
организаторите през следващата година
прекрасната инициатива да залегне в
културния календар на общината, за
да се превърне постепенно в традиция.

Обява

Във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА и на основание чл.11, ал.1
от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Нареждам:

Откривам процедура по съставяне на проект на общински бюджет на Община Дългопол за 2019 г. и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза
за местните дейности за периода 2020-2022 г.
Приоритет в годишните цели заемат публичните услуги със социална
насоченост, икономическото развитие и подобряване на жизнената среда,
решаване на екологични и инфраструктурни проблеми, разширяване обхвата
на предоставяните публични услуги, подобряване на тяхното качество.
За откритата бюджетна процедура да се информират гражданите на общината чрез обявление на електронната страница на общината, средствата
за масова информация и поставяне на видно място в населените места.
Всички предложения на местната общност към проекта за бюджет за 2019
г. и бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г. да се събират от служители
на общинска администрация в Центъра за услуги и информация на гражданите в гр. Дългопол и в кметствата по населени места в срок до 16.10.2018 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кметовете, кметовете по
населени места и кметските наместници.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение
и изпълнение.
Георги Георгиев
Кмет на община Дългопол

Съгласно Заповед №
857/27.08.2018 г. на кмета на
община Дългопол е открита
процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджета за 2019 г. и съставяне
на средносрочната бюджетна
прогноза за местните дейности за
периода 2020-2022 г. на община
Дългопол.
Всички граждани и институции,
които желаят да дадат своите
писмени предложения, могат да
го направят на следните места:
• „Център за услуги и информация на гражданите” при общинска
администрация - гр. Дългопол;
• Кметства по населени места.
Срок за представяне на писмените предложения - 16.10.2018 г.
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Архивите говорят. Творческо дълголетие

Любителски театрален колектив

От искрата до огъня

Продължение от брой 26, юли 2018 г.
След 9 септември 1944 г. театърът
се ръководи от РМС. В колектива
навлизат възторжени младежи: Веска Цоневска, Поля Кънчева, Марин
Косев, Вълчо Мирев. Продължават и
ветераните Тотьо Драгиев, Димитър
Ламбов, Мара Златарска.
От 1948 г. колективът се ръководи
от физкултурното дружество. Под
ръководството на Иван Филев, Христо Ненчев и Иван Донев се поставят
„Почивен ден“ от В. Катаев, „Майстори“
от Р. Стоянов и „Тревога“ от Орлин
Василев.
След завръщането си от казармата
през 1949 г . Ройчо Стоянов веднага
се включва отново в колектива и само
след 2 години е избран за художествен
ръководител на театъра, за да стане
той негова съдба – близо 40 години е
негов постоянен художествен ръководител. Започва истинско обновление
на театъра, който вече работи по метода на професионалните театри, за
да стане един от водещите любителски
театри в окръга и страната - почти
постоянен първенец на прегледи и
фестивали. В него се вливат нови,
свежи, предани самодейци, някои от
които стават основното му ядро дълго
време, та и до днес: д-р Иван Андреев,
Елена Костова, Дражо Дражев, Радка
Балтаджиева, Радка Трендафилова,
Стойчо Соколов, Мими Пейнерлиева,
Христо Балинов, Недьо Жечев, Жеко
Добрев, Душка Балева… Поставят се
с успех пиесите „Гласът на Америка” от
Лавренев, „Щастие“ от Орлин Василев,

„Вражалец“ от Ст. Л. Костов, „Блокада“
от Камен Зидаров, „Боряна“ от Йордан
Йовков, „Деспот Добротица“ от Николай Фол, „Службогонци“ от Иван Вазов,
„Гераците“ по Елин Пелин.
През последните десетина години
в театъра идват нови млади хора:
учителите Георги Георгиев, Николай
Колев, Иван Иванов, Кристалина
Василева, Албена Йовкова, Мария
Костова, служителите Недко Йорданов,
Илия Иванов, Ивелина Трендафилова
и др. След „Съдии на самите себе си“
от Кольо Георгиев и „Иванко“ на Васил
Друмев театърът се ориентира изключително към комедията. Поставят се с
голям успех „До Женева и обратно“ от
Коста Цонев, „Женско царство“ от Ст.
Л. Костов, „Апахите в края на лятото“
от Чавдар Шинов, „Свекърва“ от Антон
Страшимиров… Завинаги ще останат
в спомените на зрителите прекрасните спектакли на историческите пиеси

„Деспот Добротица“, „Борислав“ и
„Иванко“.
Много са колективните и индивидуални награди – грамоти, дипломи,
значки, медали, звания и др., с които
театърът и самодейците са удостоени
за високи идейно-художествени постижения. 21 самодейци са наградени със
значката „Отличник на читалищната
дейност“, 12 с юбилейния медал „1300
години България“, Дражо Дражев и
Илия Иванов с плакет на Комитета по
култура. Любителският театър е лауреат на VI Републикански фестивал и отличен със златна значка на VII Окръжен
преглед на републикански фестивал с
още 6 индивидуални златни значки. Той
е награждаван с екскурзия до СССР и
Унгария, Мара Златарска е удостоена
с орден „Кирил и Методий“ – III степен,
а художественият ръководител Ройчо
Стоянов – с два ордена „Кирил и Методий“ – III и I степен.

Скъпи читатели,
Ако и вие все още си спомняте не само за театъра, но и за значими
събития от обществения и културния живот на Дългопол или на населените места в общината, обадете ни се, пишете ни. От този брой
ще представяме зрънце по зрънце, част от миналото на града. Затова
издирваме снимков материал и спомени на хора, които са живата памет на нашето време. Нека всеки, който има желание да ни предостави
снимки или свой спомен, да се обади в община Дългопол на Юлияна
Манолова, секретар на МКБППМН.
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Църквата почита премъдрата София и
нейните дъщери Вяра, Надежда и Любов

На 17 септември християнската
църква почита паметта на Светите Великомъченици София, Вяра, Надежда
и Любов и отдава почит на добродетелите Мъдростта на майката София,
Вярата, Надеждата и Любовта в Бога
в християнската добродетел и Божия
любов. Божиите текстове разказват, че
през първата половина на І век в Рим
е живяла благочестива жена, християнка, която се казвала София. Тя
имала 3 дъщери, които носели имената
на християнски добродетели - Вяра,
Надежда и Любов.
Майката и дъщерите й не скривали
своята вяра и я изповядвали открито.
Като разбрал това, император Адриан
(117-138) заповядал да ги доведат при
него. Когато застанали пред императора, всички присъстващи се изумили от
спокойствието им. Адриан се опитал да
ги убеди да принесат жертва на богинята Артемида, но младите момичета
(Вяра била на 12 години, Надежда - на
10 и Любов - на 9 години) останали
непреклонни. Тогава императорът
заповядал да ги изтезават жестоко.

Момичетата издържат на всички
изтезания и знак на ярост на императора те биват посечени с меч на 17
септември 128 година в Рим. Умират
мъченически, а императорът разрешил
на света София да вземе телата на
дъщерите си и да ги погребе. Три дни
след смъртта на децата си умира и
майка им, която също била погребана
при тях. Мощите им почиват от 777 г.
в Елзас, Франция.
Църква почита и света София като
Великомъченица, защото като майка
тя изживяла със сърцето си ужасните
мъчения за Христа на своите възлюбени дъщери. Със своя пример във
вярата в Господ Бог Иисус Христос
трите невинни девойки и тяхната премъдра майка София ни дават пример
за добродетелност, вяра, надежда,
любов и премъдрост в живота.
На 17 септември в храм „Свети Иван
Рилски Чудотворец“ в Дългопол ще се
А майка им била принудена да гледа отслужи празничен водосвет за здраве,
нечовешките изтезания и страданията успехи, дълголетие и благоденствие на
на децата си. Тя обаче проявила не- българския народ.
обикновена сила през цялото време.
Иконом Иван Иванов

Празници и имени дни през септември 2018 г.
Въздвижение на Светия животворящ Кръст Господен (Кръстовден)

14 септември / Имен ден: Кръстю, Кръстьо, Кръстенa, Кристина, Кръстина, Кънчо, Ставри
Православната християнска църква отбелязва един от най-важните си и тържествени празници - въздвижение на
Светия животворящ Кръст Господен. След страданията и разпятието на Спасителя кръстът се превръща в жертвен
знак на спасението и изкуплението от греха. Той олицетворява жертвената любов, победата над злото, принадлежността към християнството.

Света Людмила Чешка

16 септември / Имен ден: Людмил, Людмила
На 16 септември имен ден празнуват всички, които носят името Людмила (името е от славянски произход и означава
„любим на народа“ или „който обича хората“) Людмил. Поздрави ги с картичка! На този ден православната църква
отбелязва деня на Св. Людмила Чешка.

Свети мъченици София, Вяра, Надежда и Любов

17 септември / Имен ден: София, Вера, Вяра, Надежда, Любов
Свети мъченици София, Вяра, Надежда и Любов. Св. мчца Теодотия. Св. Нил Египетски. Църквата почита паметта
на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов - отдава се почит на добродетелите, които ни крепят - вярата,
надеждата, любовта и мъдростта.

22 септември

На този ден през 1908 г. при изключително тържествена обстановка в историческата Иван-Асенова църква “Св.
Четиридесет мъченици” и на старопрестолния Царевец е обявена независимостта на България. Пред развълнуваното
множество кънтят мощно камбаните и ехти топовният салют. На този ден е обявена Прокламацията за българската
независимост, един естествен успешен завършек на продължителен период на български борби за независимост, за
самостоятелно държавно съществуване.

Преподобна Евфросиния Александрийска

25 септември / Имен ден: Ефросиния, Сергей
Преподобна Евфросиния Александрийска. Преп. Сергий Радонежки, чудотворец
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СУ „Св. Климент Охридски“
приключи работата си по проект
„Заедно учим и се забавляваме!”

В края на месец юли т.г. приключи
проект „Заедно учим и се забавляваме!“, финансиран от ЦОИДУЕМ
- Конкурсна процедура 33.15-2016
Договор№33.15-2-004/29.09.2016 г.
Приоритет 2: „Развиване на дейности,
гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците
от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията
и вторичната сегрегация на децата и
учениците от етническите малцинства“.
В проект „Заедно учим и се забавляваме!“ взеха участие повече от
220 ученици от I до XII клас, над 50
родители и 30 доброволци.
Участниците в проекта от I до V
клас бяха организирани в 6 групи по
български език „Опознаваме се, докато
учим български език“. Ръководителите
на групите избраха ученици, срещащи
затруднения с овладяването, четенето
и писането на български език. Заниманията на групите се провеждаха
всяка седмица и през двете години
на проекта.
За учениците от I до V клас бяха
закупени тетрадки, химикали, флумастри, моливи, дидактически материали,
детски книжки с приказки със средства,
осигурени от ЦОИДУЕМ.
Освен забавните часове по български език, групите отбелязаха най-големите празници от фолклорния
календар, националния празник на
Република България - 3 март, бележити
годишнини. Родители на учениците от
I до V клас редовно се включваха в
подготовката на всички организирани
празници и тържества. Учениците от
I до V клас в проект „Заедно учим и
се забавляваме“ активно вземаха
участие в тържественото честване
на патронния празник на училището;
тържествата за Коледа, конкурсите за
Баба Марта.
Най-интересни и полезни за родителите и ученици се оказаха състезанията по български език, проведени във II,
III и IV клас. По време на състезанията
учениците показаха новите знания и
умения, които са усвоили, бяха горди
със себе си, че знаят повече от родителите си. Не пропускаха да отбележат Деня на Земята, включиха се в
маратона на четенето, организиран

от НЧ „Н. Й. Вапцаров“. Взеха активно
участие в Деня на самоуправлението в
училище – и през двете години имаше
много желаещи ученици от I до V клас
да бъдат учители. Малките учители се
справиха добре, въпреки че бяха много
притеснени. Те споделиха, че много им
е харесало да са в ролята на учители.
Групите от I до V клас постигнаха
много добри резултати както при
овладяване на българския език, така
и в подготовката и отбелязването на

както и към историята на образователното дело в Дългопол. Участниците в
клуба получиха теоретични познания
за етнографията като наука, основните
етнографски понятия, за методите на
проучвания, за българските традиции и
обичаи и др. Придобитите нови знания
от участниците в клуба им помагат да
оценят важността на народните традиции и обичаи на всички етноси, тяхното
спазване и изучаване като залог за
съхраняване на националната памет.
Клубът приключва занятията си по
проекта със създаването на училищна
етнографска музейна сбирка в кабинета по история, която ще продължава
да се обогатява и през следващата
учебна 2018/2019 година; създаването

празници и традиции. Родителите на
децата от I до IV клас активно се включват в организацията и провеждането
на тържества и състезания.
В дейностите на Етнографския клуб
„Памет” се включиха 45 ученици от V
до X клас. Главна цел на Клуб „Памет“
е създаване на училищна етнографска сбирка към СУ „Свети Климент
Охридски“ в кабинета по история и
разпалване на родолюбивото чувство
у учениците чрез провокиране на интереса им към народния бит и миналото,

на виртуален албум „Спомени за Дългопол“; изградени умения за работа в
екип, издирване, записване и популяризиране на събития от историята на
града и общината.
В клуб „Млад природозащитник”
участваха 52 ученици от I до VIII клас.
Целите на клуба са свързани с формирането на отговорно отношение и
поведение към природата и опазването
на околната среда. В дейността на
клуба бяха включени походи до близки
до Дългопол забележителни места като
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Чудните скали, яз. „Цонево“, „Водениците”, река Камчия .
Голяма част от членовете на клуба
са ученици, допускащи голям брой
отсъствия по неуважителни причини.
Затова една от целите на клуба бе с
помощта на разнообразните и практически дейности, заложени в програмата на клуб „Млад природозащитник“,
учениците да бъдат провокирани и
мотивирани да посещават редовно
учебните занятия. Членовете на клуба се включиха в инициативата „Аз
участвам и помагам“ за събирането
на пластмасови капачки, засадиха
12 дръвчета в двора на училището,
полагат ежемесечни грижи при отглеждането им, участваха в конкурсите за
изработване на автентична сурвакница
и мартеница. Изработиха коледна и
новогодишна украса от непотребни
материали – кашони, найлони. Организираха почистването на панорамната
площадка пред природния феномен
Чудните скали.
Резултатите от работата на клуба
са изградени умения за работа в екип
на ученици от различни етноси и възрастови групи, изграждане на трудови
навици и навик за посещение на училище и учебните часове.
От 27 до 29 юни 2017 г. за 45 ученици,
4 родители и 5 ръководители се проведе учебна екскурзия, финансирана от

ЦОИДУЕМ, под мотото „Уроци в музея”
по маршрут, отговарящ на целите и
на двата клуба – изучаването на историческите, културните, природните
и етнографски забележителности –
Трявна – НПМ „Шипка“ – АЕК „Етъра“
– Габрово – Музей на образованието –
Дряновски манастир – пещерата „Бачо
Киро” – В. Търново, на стойност 130
лева на участник. Всички участници в
туристическото пътуване – ученици,
родители и учители, останаха изключи-

телно доволни от посетените места и от
новите неща, които научиха. За голяма
част от ученици това бе единствената
възможност да пътуват и наблюдават
културни, исторически и природни
забележителности в България.
След приключването на проект
„Заедно учим и се забавляваме“ СУ
„Свети Климент Охридски“ ще продължи да финансира дейностите на
Етнографски клуб „Памет“ и клуб „Млад
природозащитник“.

по регламент време председателят на
ловната дружинка Неделчо Стоянов
благодари на участниците и раздаде
наградите. На всички класирали се бяха
раздадени грамоти и риболовни принадлежности. Награда получи и най-малкият
участник – Жулиян Георгиев, както и
най-възрастният рибар – Добри Добрев.
За хваната най-голяма риба наградата
грабна Георги Йорданов. Поощрителни
награди получиха всички деца, участвали
в състезанието. Ето и класирането:

мъже
1 място – Стоян Андреев
2 място – Правдолюб Димов
3 място – Георги Йорданов
жени
1 място – Иванка Атанасова
2 място – Мирослава Каменова
юноши
1 място – Илиян Николаев
2 място – Илиян Бецов
деца
1 място – Христо Светославов
2 място – Моника Атанасова
3 място – Йордан Руменов

Риболовни страсти край яз. „Цонево“

На 1 септември в с. Аспарухово се
проведе състезание по улов на риба във
водите на язовир Цонево. То бе организирано от Ловно-рибарското дружество
„Камчия“. Цели 3 часа под палещите лъчи
на слънцето 30 риболовци ентусиазирано се бориха за класиране на призовите
места. Организацията на състезанието
беше на много добро ниво. За всеки от
състезаващите бяха осигурени бутилка
минерална вода, кроасан и кафе.
След приключване на определеното
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Отличиха ни във фестивала на
фолклорната носия в Жеравна
Всяка година група млади родолюбци от община
Дългопол се събираме и
посещаваме фестивала
на фолклорната носия в
Жеравна. Той пренася посетителите си в автентична
обстановка от преди 100
години. Най-важното от
условията е те да бъдат
облечени в народни носии и да не носят никакви
съвременни вещи. Фестивалът се провежда вече 11
години през месец август и
е уникален по рода си. Три
дни песни, танци, народна
музика, нестинарски игри,
кукерски чанове, пехливански игри и смях огласят
гората край Жеравна. Тази
година решихме да не
бъдем само гости, а част
от нас да се включат и в
конкурса за автентична
носия, и по този начин да
покажем красотата на носиите, сътворени от сръчните
ръце на жените от Камчийския край, пазени повече
от 100 години в бабините
ракли. В избора на носия
се спряхме на мъжка и невестинска ченгенски носии
от старателно събираната
и съхранявана колекция на
Васил Василев.
Най-колоритната част от
невестинската носия, която
представихме, беше сложното месалено забраждане. То се състои от 3
отделни елемента: скуфя
(малка шапчица, която
се поставя върху главата
на жената), месал (дълга
забрадка около 3 м) и
превеска (кърпа, която се
завързва над месала). С
този месал се е забраждала жената в неделята
на сватбата (тогава сватбите са се правили по една
седмица). Отбулването на
булката и забраждането
й с месал представлява

завършек на основния етап
от сватбените тържества и
началото на обикновения
живот на омъжената жена.
От този ден до смъртта
си жената се забраждала
с месал, за да личи, че е
женена, а не мома. Масовото отпадане на месалите от употреба настъпва
след войните 1912-1918
г. В по-късни времена с
месал се забраждали само
стананичката на Коледа и
булката на кукерите.
Тъмният цвят на носиите, месаленото забраждане, кичинката и синкосаните ризи – непознати за
публиката и голяма част
от етнографите, получиха
най-бурните и искрени
аплодисменти и сред 150
участници Антония Калчева и Васил Василев се
класираха на почетното
трето място. Достойно се
представи и Моника Стоянова, която няколко пъти е
била носителка на първото
място в конкурса за автентична детска носия.
Васил Василев
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