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30 години по-късно...
На 14.10.2018 г., Петковден,
жители и гости на с. Аспарухово
присъстваха на откриването на ремонтираната и обновена зрителна
зала на НЧ „Добри Иванов Недев
-1894 г.”. 50 000 лева от държавната
субсидия за капиталови разходи
бяха вложени в ремонтни дейности
по доизграждане на зрителната
зала, включвaщи измазване на
стени, подове, таван и оборудване
на залата.
Допълнително се извършиха и
ремонт на покривната конструкция на читалището, отвеждане на
дъждовните води и изграждане на
дренаж около сградата.
Откриването на залата бе съпроводено с тържествена изнесена
Следва на 11 стр.
Уважаеми жители на
община Дългопол,
В изпълнение на Закона за местното самоуправление и местната
администрация и мой
личен ангажимент, който поех пред вас в годината на избора ми, Ви
уведомявам, че от 9 ноември започват събранията за представяне
на годишния ми отчет
за 2018 г. Предстои месец на ежедневни срещи
във всяко едно населено
място. Вярвам и съм
убеден, че тези срещи
ще ни дадат верни ориентири за бъдещето на
нашата община.
Георги Георгиев,
Кмет на община
Дългопол

График за провеждане на
събранията по населени места
№

Населено място

Дата

Час

Място

1 ДЪЛГОПОЛ

9 ноември (петък)

2 САВА

12 ноември (понеделник) 18:30 НЧ „Светлина“

3 РОЯК

13 ноември (вторник)

18:30 Младежки клуб

4 БОРЯНА

14 ноември (сряда)

15:30 Клуб на пенсионера

5 АСПАРУХОВО

14 ноември (сряда)

18:00 НЧ „Д. Ив. Недев“

6 ПАРТИЗАНИ

15 ноември (четвъртък)

18:30 Клуб на пенсионера

7 ЦОНЕВО И ВЕЛИЧКОВО 16 ноември (петък)

18:30 НЧ „Н. Й. Вапцаров“

18:00 Многофункционална зала

8 ЛОПУШНА

19 ноември (понеделник) 18:30 Столовата на ОУ „М. Палаузов“

9 ПОЛЯЦИТЕ

20 ноември (вторник)

18:30 НЧ „Лиляна Димитрова“

21 ноември (сряда)

18:30 НЧ „Назъм Хикмет“

10 МЕДОВЕЦ
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Втора транснационална среща
на учителите по проект на Еразъм +

От 24 до 27 октомври
се проведе втората среща на учителите по проект
2017-1-DE-KA219-035614_2.
Домакин на срещата беше
СУ „Свети Климент Охридски” в гр. Дългопол. Изключително емоционална и натоварена със събития беше
визитата на учителите от четирите училища-партньори
по проект „Равенство между
половете – да разнищим
проблема”. Ангажимент на
гимназията беше да организира провеждането на тази
проектна среща, чиято цел е
да се направи равносметка
на първата проектна година
и да се набележат методите и формите на работа с
учениците през втората.
Учителите от Германия,
Швеция, Великобритания и
Франция бяха посрещнати
както подобава – с питка
и сол, от Деси и Мишел,
облечени в народни носии.
След официалната среща
с директора на училището
Александър Александров,
гостите разгледаха училището, придружавани от Весела,
Моника, Денислав, Андрияна и Гергана. Най-вълнуващият момент беше училищният концерт, който се
проведе под ръководството
на Нина Андонова и Добри

Добрев. Гостите останаха
очаровани от уменията на
децата от хора за обработен
фолклор и танцовия състав,
а също и от индивидуалните
изпълнения на Живко и Боги.
След училището партньорите ни посетиха община
Дългопол, където бяха топло
посрещнати от зам.- кмета по
ОХД Мариана Николаева и
началника на отдел образование Ферхан Хасан. Впечатлени бяха от европейското
мислене и визията за бъдещото развитие на община
Дългопол. Общината стана и
домакин на работната среща
по проекта. Учителите решиха върху какви конкретни
задачи ще работят участни-

ците в проекта, как ще се
споделят изработените от
тях проектни продукти, как
ще се извършва комуникацията между учениците.
Тук учителите планираха и
финалната проектна среща
в Страсбург, Франция, която
ще се проведе от 5 до 11 май
2019 г. На нея ще изпратим
10 ученици. Това ще са децата, участвали най-дейно
в работата по проекта и
показали най-добри комуникативни умения. Целта на
подобни визити по Еразъм +
е не само да се извършват
необходимите дейности по
планиране и договаряне.
От важно значение е да се
представи страната и род-

ния край, културата, бита и
характера на хората.
Гостите се качиха до крепостта Овеч над Провадия,
където Мелине Канагян,
учител от СУ „Димитър Благоев” в града, се превърна
в интересен и запомнящ се
екскурзовод, който представи най-важните исторически събития, свързани с
крепостта. Те посетиха и етнографския комплекс „Овчага”. Останаха очаровани от
прекрасните аспаруховски
баби, които ги омагьосаха
с певческите си умения и
разкази за българския бит
и обичаи. Показаха им какво
означава равенството между половете. След това, с
питка и баница, леля Дони
им разказа за меда, който
произвежда. На следващия
ден гостите посетиха Несебър и Варна, запознаха се
с основни моменти от историята на страната ни, представени от Дора Георгиева.
В ретро музея във Варна се
проведе дискусия на тема
„Мястото на жената в социалистическото общество
и днес”. Чуждестранните
гости, отседнали в живописното с. Аспарухово, останаха
очаровани от прекрасната
ни природа, гостоприемството на хората и топлото
време. Освен положителните емоции, отнесоха със
себе си и подаръци от СУ
„Свети Климент Охридски”,
общинска администрация,
и земеделския производител и общественик Анатоли
Ангелов, за което сърдечно
благодарим!
За успеха на всеки проект
е необходима добра координация и сътрудничество.
Екипът на проекта благодари
на всички, които помогнаха
за достойното представяне
на гимназията и община
Дългопол пред представители на едни от най-влиятелните държави в Европа.
Евгения Русева
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Историческият музей в
Дългопол с нова визия

Община Дългопол осъществи преди 3 години проект
по енергийна ефективност за
сградата на историческия
музей в града. По проекта бе
сменена дограмата, монтираха се съоръжения за газово отопление, които работят
вече от година, изолираха
се фасадата и таваните на
помещенията в приземния
етаж. За жалост, се наложиха

ред довършителни дейности,
от една страна като следствие от самото саниране,
и от друга, отдавна съществуващи проблеми, свързани
с нужда от ремонт.
Вече втора година общинското ръководство отпуска
средства по строителната
си програма за довършване
на музея. Благодарение на
това и на личната ангажира-

ност на кмета на общината
Георги Георгиев, изцяло се
обновиха двете експозиционни зали - ремонтираха
се монолитните стени, осветлението, поставиха се щори
за изолиране на директното
осветление, поправиха се
витрини, в етнографската
зала се смени подовата
настилка. Ремонтира се покривната конструкция, като

по този начин се изолираха
течове, създаващи проблеми
за сградата и експонатите
години наред. Промени се
визията на изложбената
площ. Подредени са нови витрини и нови експонати. Като
цяло музеят придоби нов
и приветлив вид, което ще
привлече повече любители
на историята, археологията
и етнографията.

Малчугани помагат на полицията

И тази година на Димитровден в с. Арковна отбелязаха
патронния празник на местната църква. Построена през
далечната 1896 г., вкопаната в земята сграда е преминала редица частични ремонти, но и днес очаква своите
благодетели, които ще дадат волни пожертвования за
нейното цялостно възстановяване. На празника иконом
Иван Иванов отслужи тържествена Света литургия и
освети празничния курбан. Пожела на миряните здраве
и благоденствие.

По инициатива на МОН и МВР стартира двугодишен
проект „Детско полицейско управление“. След успешно
завършване на първия етап бе дадено началото му в НУ
„Иван Вазов“ - гр. Дългопол. На откриването дойдоха
Живко Железов - старши инспектор и началник на Полицейски участък - гр. Дългопол, Росен Хинев - инспектор
Детска педагогическа стая, и Деница Петрова от РПУ гр. Провадия. Сред гостите бяха униформени служители
и много родители. С ентусиазъм малките участници в
проекта положиха своята първа клетва.

4

БРОЙ 29, 6 ноември 2018 г.

Антични и средновековни пръстени
от дългополския музей

Пръстените са едни от често откриваните при археологически разкопки
накити за ръце. Тяхната роля в живота на хората е била двойнствена.
От една страна, в повечето случаи са
чисто декоративни украшения като
вид ювелирно изкуство, но в други
случаи са използвани като инсигния
(знак) на властта. Пръстен-печатите
са използвани за подпечатване на
кореспонденция и важни документи.
През античността пръстените представляват елипсовидни пластинки с
различна широчина или обикновени
халки. Повечето имат елипсовидна
плочка, която е изтеглена от самата
пластинка на халката. Някои от тях
са с гладка повърхност, без украса,
докато по други има вдлъбната и
врязана украса. Поради слабата
устойчивост на желязото откриваните цели железни пръстени от тази
епоха са изключителна рядкост. През
римската епоха част от пръстените са
имали и друга, чисто функционална
роля. Пръстен-ключовете са използвани за заключване на различни тоалетни сандъчета и ковчежета, в които
по-заможните римляни са държали
своите ценности. По-изящните от
тях са изработени от бронз, но има
и такива с по- големи размери, които
са изработени от желязо.
Най-ранните бронзови пръстени
в нашия музей са от късножелязната „латенска” епоха. Единият от
тях от с. Тутраканци, Провадийско,
е датиран към ІV-ІІІ в. пр. Хр. Той
представлява пръстен - печат с тънка
полусферична халка. Върху плоската
му елипсовидна плочка в негатив е
изобразен лъв в ход наляво. Подобен

частично запазен пръстен-печат е
открит в района на антична крепост
при гр. Белослав. Върху неговата
обла плочка стилизирано е изобразена глава на владетел, заобиколена
по периферията със зрънчест кръг
от врязани точки. Друг от тези ранни
пръстени е с неустановен произход и
е с доста по-интересно устройство.
Изработен е от плоска тел, която
образува 3 намотки. Датиран е към
ІІІ-ІІ в. пр. Хр., макар че са известни и
по-ранни екземпляри от VІІ в. пр. Хр.
През римската епоха пръстените
стават доста масивни, както бронзовите, така и изработените от благородни метали. Обикновено имат
елипсовидни халки, които нагоре
преминават в масивни плочки, в които са изработени гнездата за техните
геми. Един подобен бронзов пръстен
със следи от позлата от с. Венчан,
Провадийско, е датиран към І-ІІІ век
има дълбоки напречни канелюри. В
гнездото му е монтирано елипсовидно светлосиньо стъкловидно камъче.
Друг подобен пръстен от с. Кривня,
Провадийско, също е украсен с
вертикални канелюри, като образуваното легло е обградено с ред от
вдлъбнати точици, но е без камъче.
През Средновековието откритите
пръстени са доста повече. Те са
различни по своята форма и устройство. Халките биват два вида
- отворени, със сближаващи се два
края, и затворени, при които двата
края на тела са запоени или халката е излята в калъп. Пръстените
с плочки са най-често срещани. Те
са с различна форма на халката и
плочката. Различават се и по това

дали имат или нямат украса и какви
са нейните мотиви. Пръстените с камъни обикновено имат сравнително
тънки халки, като при тях акцентът
е поставен върху самия камък. Той
може да е скъпоценен, полускъпоценен или някаква тяхна имитация.
Най-ранният от нашия музей е
един бронзов пръстен от с. Китен,
Провадийско, датиран към ІХ- Х в.
Той има тънка отворена халка с оформена елипсовидна плочка, върху
която е врязан знак „IYI”. Подобен
частично запазен, но сребърен
пръстен, е открит при с. Царевци,
Авренско. Той очевидно е бил символ
на властта, тъй като върху облата
му плочка има изображение на
барс с обърната назад глава. Друг
по-масивен пръстен с елипсовидна
халка от с. Бозвелийско е от ІХ- ХІV
в. Върху почти кръглата му плочка е
врязан пентаграм, обграден от кръг
и вдлъбнати точки между лъчите.
При един бронзов пръстен от с.
Царевци горната част се разширява и образува масивен пъпковиден
израстък, докато при друг плочката
е шестоъгълна, украсена с двойни
врязани линии. При някои пръстени
от с. Венчан и Кривня, Провадийско,
плочката е правоъгълна, с изрязани
ъгли имитиращи гема с различна
украса. При други плочката е с
бадемовидна форма и защрихована украса имитираща гема. Има и
такива с малка квадратна плочка,
върху която с вълнообразни линии
е изобразена шестолистна розета.
Илиян Илиев
уредник археолог при
ИМ-Дългопол
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Обявление

за провеждане на конкурс за назначаване на
главен архитект на община Дългопол
Община Дългопол
на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за устройството на територията, чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 7, ал.12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, § 1
от Преходни и заключителни разпоредби от същата и във връзка със заповед № 1051/29.10.2018 год.
на кмета на Община Дългопол

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжност: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Вид на правоотношението: трудово
правоотношение
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на длъжността:
1.1. образование - висше;
1.2. минимална образователна
степен – магистър;
1.3. професионално направление – „Архитектура”, специалност –
„Архитектура”;
1.4. професионален опит – 3
(три) години;
1.5. придобита пълна проектанска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й;
1.6. специфични изисквания,
установени с нормативен акт: да отговарят на изискванията на чл.107а,
ал.1 от Кодекса на труда;
1.7. да не са осъждани с влязла
в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са
реабилитирани;
1.8. да не са лишени по съответния ред от правото да заемат
определената длъжност;
1.9. да не са поставени под запрещение.
2. Допълнителни изисквания и
квалификации:
2.1. познания в работата на общинска администрация;
2.2. компютърни умения - офис
пакет за Windows XP Professional, MS
Office/Word, Excel, Internet, електронна
поща и софтуерни програми;
2.3. отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността
по устройствено планиране, инвестиционно планиране и строителство;
контрол на дейността по устройство
на територията, кадастър и регулация,
включително ЗМСМА, ЗУТ и други

специализирани законови нормативни
актове.
3. Размер на основната заплата,
определена за длъжността – минимална заплата за длъжността по
Класификатора за длъжностите в
администрацията - 510 лв.
4. Начин на провеждане на конкурса – подбор по документи; решаване
на тест (допуснатите на първи етап
кандидати ще решават писмен тест,
съдържащ въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба в областта на устройство на територията);
интервю (събеседване с допуснатите
на втори етап кандидати).
5.Необходими документи, които
следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
5.1. заявление за участие в конкурса /свободен текст/;
5.2. автобиография;
5.3. декларация от лицето за
неговото гражданство, както и обстоятелствата, че е пълнолетно, не е
поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от
общ характер на лишаване от свобода
и не е лишено по съответния ред
от правото да заема определената
длъжност;
5.4. копие от документ за завършено висше образование, придобита
образователно – квалификационна
степен;
5.5. копие от документи, доказващи
придобита пълна проектантска правоспособност (за кандидати, които
имат пълна проектанска правоспособност);
5.6. копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие
на такава);
5.7. декларация от кандидата,

че е запознат с длъжностната характеристика за длъжността „Главен архитект” на Община Дългопол, Област
Варна;
5.8. други документи, свързани
с изискванията за заемане на длъжността.
6. Място и срок за подаване на
документите за участие – подават
се лично или чрез пълномощник
(нотариално заверено пълномощно) в 30 – дневен срок, считано от
датата на публикуване на обявата
за конкурса в Административен регистър, в деловодството на Община
Дългопол на адрес: гр. Дългопол,
Община Дългопол, Област Варна,
ул. „Георги Димитров” № 105, всеки
работен ден от 8.00 до 17.00 часа в
запечатан плик, върху който са изписани: имената на кандидата, адрес
за кореспонденция, в това число ел.
поща и тел. за връзка.
За контакти: Специалист „Човешки
ресурси“, тел. за връзка: 0517/ 22185.
7. Списъците или други съобщения
във връзка с конкурса - ще се обявяват
на информационното табло в сградата
на Информационния център с адрес:
с. Дългопол, община Дългопол, област
Варна, ул. „Георги Димитров” № 132 и
на официалната интернет страница на
Община Дългопол – www.dalgopol.org .
8. Кратко описание на длъжността,
съгласно длъжностната характеристика: осъществява функции по ръководство, координиране и контролиране на
дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството
на територията на община Дългопол, и
издаване на административни актове
съобразно правомощията му, предоставени от Закона за устройството
на територията.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

48-мо заседание от 14.10.2018 г.
Решение 48-2
1. Приема информацията за подготовка на община Дългопол за работа
при зимни условия.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите действия
по изпълнение на решението.
Решение 48-3
1. Приема план за действия в община Дългопол при есенно-зимни условия
за периода ноември 2018 – март 2019
година.
2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите действия
по изпълнение на решението.
Решение 48-4
Общински съвет гр. Дългопол актуализира списък на длъжностите и
лицата, с право на транспортни разноски от местоживеене до месторабота
и обратно, считано от 15.09.2018 год.
както следва: (Виж таблицата)
Решение 48-5-1
1. Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва
за огрев на Марин Василев Маринов
– жител на с. Комунари.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 48-5-2
1. Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва
за огрев на Велико Митрев Станоев –
жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 48-5-3
1. Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва
за огрев на Али Мехмедов Ахмедов –
жител на с. Поляците.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 48-5-4
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 100 лв. на Зекия Иляз Исмаил
– жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 48-5-5
1. Отпуска еднократна помощ в раз№

Име и фамилия

1.

Ереджеб Юмер Хюсеин
Шофьор на училищен автобус

мер на 100 лв. на Петранка Миленова
Маринова – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 48-5-6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Веселин Христов
Кирчев – жител на с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 48-5-7
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 240 лв. на Мариана Георгиева Николаева – зам.-кмет ОХД за
погребение на Янко Тодоров Иванов.
Средствата да бъдат изплатени на
погребална агенция ЕТ „Дългопол“ –
Добринка Герчева.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 48-5-8
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Емине Хюсеин
Изет – жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 48-5-9
Отказва да отпусне еднократна
помощ на:
1. Зая вл е ние с Вх. № 9 4 0 0 1775/13.09.2018 г. от Недялко Мишев
Петров.
2. Заявление с Вх. 94001792/17.09.2018 г. от Ирена Гавраилова Горчева.
3. Зая вл е н ие с Вх. № 9 4 0 0 1855/25.09.2018 г. от Асен Андонов
Михалев.
4. Заявление с Вх. № ОС238/07.09.2018 г. от Айше Юнуз Юмер.
5. Заявление с Вх. № ОС231/04.09.2018 г. от Емине Шакир
Шакир.
6. Заявление с Вх. № ОС233/04.09.2018 г. от Фатме Хюсеин
Муса.
Н. Диянова – Предс. на ПК ЗСД:
Комисията утвърди критерии, според
които няма да се подпомагат граждани,
Заемана длъжност

с. Добромир – гр.Дългопол - с. Добромир

маршрут

заявили нужда от отпускане на еднократна помощ, а именно:
1. Лицата, подпомогнати от ДСП – гр.
Провадия, с целева помощ за отопление с твърдо гориво.
2. Лицата, които надвишават линията на бедност за страната – 321 лв.
3. Лица, които не са самотно живеещи.
49-то заседание от 26.10.2018 г.
Решение 49-2
Приема Вътрешни правила за
организацията и реда за проверка
на декларации и за установяване на
конфликт на интереси в Общински
съвет – Дългопол, съгласно текста,
приложен към настоящото решение и
неразделна част от него.
Препис от решението да се изпрати
на председателя на Общинския съвет
и председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното
по чл.29а от ЗМСМА за сведение и
изпълнение.
Решение 49-3
1. Общински съвет - гр. Дългопол
отменя Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета на Х
(десето) заседание на Общински съвет
- Дългопол, проведено на 25.07.2008 г.
2. Общински съвет- гр. Дългопол
приема на първо четене Наредба №4
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Решение 49-4
Утвърждава изразходваните средства за командировки в страната и
чужбина за периода 01.07.2018 г. до
30.09.2018 г. както следва:
На Злати Златев - Председател на
Общински съвет - 122,39 лв. в страната.
Решение 49-5
I. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост за
2018 г. – общинско жилище частна
общинска собственост – апартамент
№ 4, находящ се на IІ етаж в сграда
№ 1 „Общежитие за учители” с площ
от 75 кв.м, ведно с прилежащите към
него – избено помещение, както и ¼
от общите части на сградата, построена в дворно място с площ от 2 100
кв. м, съставляващо УПИ X-21,22 в
кв.7 по плана на с. Поляците (АОС №
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160/02.06.04.2000 г.).
II. 1. Одобрява месечна наемна цена
в размер 103,38 лв. (сто и три лева и
тридесет и осем стотинки) за общинско
жилище – апартамент № 4, находящ
се на IІ етаж в сграда № 1 „Общежитие
за учители” с площ от 75 кв.м, ведно с
прилежащите към него – избено помещение, както и ¼ от общите части на
сградата, построена в дворно място с
площ от 2 100 кв.м, съставляващо УПИ
X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците.
(АОС № 160/02.06.04.2000 г.);
2. Открива процедура публичен търг
с явно наддаване за отдавате под наем
на имот частна общинска собственост
– апартамент № 4, находящ се на IІ
етаж в сграда № 1 „Общежитие за
учители” с площ от 75 кв.м, ведно с
прилежащите към него – избено помещение, както и ¼ от общите части на
сградата, построена в дворно място с
площ от 2 100 кв.м, съставляващо УПИ
X-21,22 в кв.7 по плана на с. Поляците.
(АОС № 160/02.06.04.2000 г.);
3. Определя начална тръжна наемна
цена в размер на 103,38 лв. (сто и три
лева и тридесет и осем стотинки) и срок
на отдаване 1 (една) година (от датата
на подписване на договора за наем).
4. Възлага на кмета на Общината
и го упълномощава да организира
провеждането на търг за отдавате под
наем на горепосочения недвижим имот
по реда и условията на Наредба № 12
за условията и редът за настаняване
в общински жилища и продажбата им
на ОбС-Дългопол.
Решение 49-6
1. Дава съгласие на Фатме Решат
Али и Али Басри Али - собственици на
УПИ-XXIV в квартал 24 по плана на с.
Медовец да построи гараж на междуимотната регулационна граница с имот
общинска собственост - пешеходна
алея, по начин указан в Скица-виза
№217/21.09.2018 год. с изпълнение на
наклона на покрива към имот УПИ-XXIV
в квартал 24 по плана на с. Медовец.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните
действия за изпълнение на настоящето
решение.
Решение 49-7
1. Приема уточнения план на бюджета към 30.09.2018 г. по прихода и
по разхода в размер на 11 145 154 лв.
2. Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета към
30.09.2018 г.
3. Приема информацията за изпъл-

нение на капиталовата програма към
30.09.2018 г.
4. Приема информацията за изпълнение по сметките за средства от
Европейския съюз към 30.09.2018 г.
Решение 49-8
1. Увеличава числеността на дейност „Други дейности по образование“
с една щатна бройка.
2. Дава съгласие кметът на община
Дългопол да прави вътрешни промени, в рамките на утвърдената обща
численост.
Решение 49-9
1. Дава съгласие за изграждане на
бюст-паметник на Васил Левски в град
Дългопол, кв.58-(ПИ № 502.636-по
кадастралната карта).
2. Дава съгласие да се разкрие
дарителска сметка за набиране на
финансови средства за построяване
на бюст-паметник на Васил Левски.
3. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме всички необходими действия по изпълнение на
взетото решение съгласно изискванията на Закон за културното наследство
и Закон за устройство на територията
и откриване на дарителска сметка за
набиране на финансови средства за
построяване на бюст-паметник на
Васил Левски.
Решение 49-10
НЕ предоставя дофинансиране за
закупуване на инвентар и оборудване
за приземния етаж в сграда на СУ
“Св. Климент Охридски” – столова за
хранене находяща се в гр. Дългопол,
ул. „Васил Левски”, № 2, в размер на
на 6489 (шест хиляди четиристотин
осемдесет и девет) лева на СУ “Св.
Климент Охридски”, гр. Дългопол, общ.
Дългопол, по приложена от директора
на СУ “Св. Климент Охридски”, гр.
Дългопол, оферта.
Решение 49-11
1. Да бъде издадено от кмета на
община Дългопол разрешително за
ползване на воден обект - дере, с код
на водното тяло BG2KA578R003, находящо се в гр. Дългопол, община Дългопол за нуждите по кандидатстване
с проект „Ревизия и възстановителни
СМР на Западно дере; облицовка на
Централно дере от Центъра до ул.
„Маршал Толбухин“; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере
- покрита част и до вливането му; СМР
по открит отводнителен канал от ЖП
прелез до заустването в р. Камчия, гр.
Дългопол, Област Варна”
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2. Възлага на кмета на общината да
извърши всички действия по изпълнение на решението.
Решение 49-12-1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 250 лв. на Галя Георгиева
Иванова – жител на с. Сава.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 49-12-2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Мюмюн Хасан
Мехмед – жител на с. Поляците.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 49-12-3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Александър Йорданов - кмет на с. Сава за погребение
на самотно живеещ жител на селото.
Средствата да бъдат изплатени на
погребална агенция ЕТ „Дългопол“ –
Добринка Герчева.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 49-12-4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. на Емил Миленов
Маринов – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 49-12-5
1. Отпуска безвъзмездно 2м3 дърва
за огрев на Фатме Ахмедова Лятиф –
жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 49-12-6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 140 лв. на Пенка Калчева
Димитрова – жител на гр. Дългопол.
Средствата да бъдат изплатени на
погребална агенция ЕТ „Дългопол“ –
Добринка Герчева.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 49-12-7
Отказва да отпусне еднократна
помощ на:
1 . За явл е н ие с Вх. № 94001790/11.10.2018 г. от Стана Атанасова
Костова.
2. Заявление с Вх. 94002053/23.10.2018 г. от Зенджие Емрула
Исмаил.
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Лично творчество

За риболова и мълчаливите риби

В поречието на Камчия ловенето
на риба е хоби, страст, занимание
почти на всеки втори човек – млад
или стар. Чалъмите са различни: с
ръце в подмолите, със самоделни
бомбички, с мрежи. На 17 години аз
бях от най-масовата, легалната, група – на въдичарите. С риболовен билет, с рибарски такъми, чиято левова
равностойност беше може би повече
от едномесечния оборот на който и
да е варненски рибарски магазин.
Бях въвлечен в тази страст още от
малък от свако ми и вуйчо ми. С нетърпение чакахме всяка сряда – на
площада в Дългопол се разпъваше
сергия с рибарски принадлежности,
за да си купим нещо ново, да си
обновим инструментариума.
От многото рибарски приключения
искам да възкреся един спомен от
лятото на 1972 г., без да разтягам
локуми, както обикновено го правят
старите ловци и рибари на раздумка.
Случаят е свързан с едно от първите масови окръжни състезания
по риболов, организирани от Ловно-рибарския съюз. Бях от първите
записани състезатели, чаках с нетърпение датата и часа, по цели часове
връзвах такъми, четях рибарски
рекламни материали, правех ем и
захранки по рецепти, които пробвах
в дните преди състезанието. И ето
че дойде паметният ден. Автобусът
беше специален, ТКЗС-то го беше
купило от някакъв цирк, целият напъстрен с маймунки и разни други
„циркаджийски” животни. Качихме се
в това бижу цяла тълпа мераклии за
големия шаран и голямата награда,
която никой още не знаеше, щеше да
ни се каже в края на състезанието.
Един от по-възрастните, от групата
на баш въдичарите, беше помъкнал
цял сноп пръти от коноп, тогава ги
нямаше сегашните пластмасови
и капронови пръчки, нито скъпите
макари – камчийската риба се ловеше с най-обикновени пръчки, а
конопените се считаха като по-висша
категория. Та този наш колега се
оказа най-далновиден, с бакалски
нюх. Тъй като често препродаваше на
децата и на новаците разни рибарски
принадлежности, продаде по време
на състезанието и няколко пръчки
на другоселците, други – подари на

земляците си, понеже известно е, че
в Камчия имаше тогава големи шарани и сомове, които огъваха въдици,
късаха месина, чупеха пръчки.
Състезанието се проведе на язовира в с. Николаевка. На мен се падна
място №1. На всеки двама съседи
състезатели имаше по един съдия да
записва бройките на уловените риби,
да следи за предварително обявените условия. Тогава аз за пръв път
видях нещо, за което всеки камчийски
рибар можеше само да мечтае - спининг с голяма лъскава макара. Беше

уловени таранки и много изхвърлени
обратно дребни риби, съгласно норматива за тегло и дължина. Колегите
покрай мен взеха да ме гледат през
рамо с едно завистливо око, както
преди това гледаха с ококорени очи
модерния спининг на важната прелетна птица…
След като времето на състезанието изтече и съдиите измериха улова
на всеки състезател, оказа се, че
моята уловена риба е най-много – 7
килограма и 200 грама. Бяхме строени в полукръг на полянката. Главният

притежание на важен господин с елегантна брадичка, с позлатени очила
и италианско бомбе, чиято марка
„Борсалино” много по-късно научих.
Беше пристигнал след нашия автобус
с най-модерното превозно средство
в ония години – „Варшава”. Нашите
камчийци със завист поглеждаха към
човека и останалите му непознати
за нас такъми – плувки, пакетирани
захранки, звънчета, оловни тежести,
излети в калъп. Защото всички ние
бяхме с пръти от коноп и какви ли не
чудати самоделки.
За разлика от други дни, когато
по цели часове съм клечал на брега
на Камчия, без да ми клъвне, този
ден късметът ми проработи още в
началото на състезанието. От 40те състезатели, пръснати по целия
източен бряг на язовира, аз хванах
първия шаран, имаше само тук-там

съдия най-напред изрече моето име,
високо и бавно, после и останалите
петима. Беше съобщено, че първите трима отиват на републиканско
състезание, а после – и в Чехия. В
един миг, когато прозвуча моето име
в ушите ми, неволно погледнах към
единия край на редицата и видях, как
оня, бомбелията, демонстративно
напуща строя и с бързи крачки се отправи към колата, където го очакваха
двама мъже, зяпачи на състезанието.
След изброяване имената на първенците, дойде най-после реда на
наградите, кой знае защо пазени до
тогава в тайна. Най-голямата награда, естествено, беше моята – голяма
черна чанта. Всички викнаха „Ура!”,
дългополци – най-високо, защото
това беше награда и за града. И
най-важното – заговори се после за
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Въвеждане на Богородица в храма
– Ден на християнското семейство
На 21 ноември православният християнски свят
чества въвеждане на пресвета Богородица в храма.
Тогава честваме и Деня на
християнското семейство и
християнска младеж. Когато
пречистата Дева навършила
3 години, праведните й родители изпълнили обещанието, което дали пред Бога,
преди още тя да се роди.
Затова те тържествено я
въвели в Йерусалимския
храм и я посветили на Бога.
Древните отци на Църквата,
като възпяват Въведение
Богородично със свещени
песни, разказват как Йоаким и Ана събрали своите
роднини и приятели; млади
девойки със свещи в ръце
вървели към светия храм,
а след тях родителите водели пречистата Дева и я
довели до Йерусалимския
храм. Първосвещениците
и служителите в храма ги
посрещнали с пеене на
свещени химни. Св. Герман,
патриарх Цариградски, казва: „Принасям на Господа
моя обет, произнесен в
скръб чрез моите уста.
Затова събрах свещеници
и сродници и им казвам:
„Радвайте се с мене! Сега аз
се явявам пред вас майка,
довеждам дъщеря си и я
предавам не на земен цар,

а на Бога, Небесния Цар“.
Св. Дева била поставена
на първото стъпало пред
храмовия вход и, за почуда
на всички присъстващи,
неподдържана от никого,
тя се изкачила свободно по
15-те стъпала и се спряла
на най-горното. Първосвещеник Захарий въвел
пречистата Дева в Светая
Святих, където влизал веднъж в годината само първосвещеникът. Праведните
родители принесли дарове
на Бога и след това, като
получили благословение от
свещениците, се върнали с
роднините си в Назарет.Св.
Дева Мария живеела при
храма. Тя се възпитавала

под надзора на по-възрастните благочестиви девойки,
опитни в свещеното писание
и в ръкоделията. Усърдно
се трудела, непрестанно
се молела, обичала да
чете светото писание. По
такъв начин тя се готвела за
своето високо назначение.
Църквата я нарича прекрасна зора, от която изгряло
слънцето на правдата. „Дух
Светий“ - говори свещената
песен - осветил тази, която
пребъдвала вътре в храма
и била хранена с небесна
храна“. Когато пречистата
Дева стигнала до възраст,
на която девиците, които
се възпитавали при храма,
обикновено се връщали в

света и се омъжвали, свещениците поискали тя да
постъпи по същия начин.
Но пресвета Дева им открила своето желание - да
посвети себе си Богу и да не
встъпва в брак. Тогава те,
по внушение от Светия Дух
я сгодили за престарелия
Йосиф, роднина на нейните
родители. Той станал покровител на пречистата Дева
и уважавал обета, който тя
дала пред Бога.
Затова иконата „Въведение на Божията майка“
представя тригодишната
света Дева Мария, възкачваща се по стъпалата и
влизаща в храма. Иконата
днес ни внушава желанието
да водим децата си в храма
Божи от млади години, да ги
учим на молитва и слушане
на Свещеното Писание, за
да могат и те да растат в
благочестие и все по-високо
да се издигат по стъпалата
на добрите дела.
В тази връзка Ви каня на
21 ноември в храм „Св. преп.
Иван Рилски Чудотворец” да
отбележим големия християнски празник Въведение
на пресвета Богородица в
храма Господен и честване
на празника на християнското семейство и християнска
младеж.
Иконом Иван Иванов

За риболова и мълчаливите риби

Продължава от 8 стр. чай, който може би не заслужава чак дипломатично и законосъобразно

„вълшебните” качества на конопените пръчки, които оттогава започнаха
да се наричат „дългополски бамбук”.
В началото наградата ме зарадва,
но малко по-късно, когато се отвори
„пазара” на уловената риба – за състезатели и зрители, останах не само
разочарован, но и обиден, прецакан
от организаторите. Защото на етикета на чантата пишеше 3,20 лева, а
рибата, която оставих за продажба
струваше 7,20 лева!
Този на пръв поглед дребен слу-

такова внимание, много често ми се
явява като неканен спомен видение,
когато следя политиката и нашите
уникални, демократични промени
като обикновен гражданин… Може
би и вие, уважаеми читателю, вече
се досещате, какво искам да кажа.
Първо: големите шарани не винаги
се хващат с модерния, скъпия, лъскавия въдичарски инструментариум.
Най-важното условие в случая е
опитът, търпението, волята. Второ:
сигурно вече разбирате, как фино,

са ни лъгали, и продължават да ни
залъгват чорбаджиите-работодатели
с разни празни чанти и куфари, с битови дреболийки, с лъскави, полирани
грамоти, ордени и отличия, срещу
многократно по-високата стойност
на нашия работнически труд! Срещу
мълчанието на рибите, което, рибарите бракониери охотно тълкуват като
съгласие! Защото те, рибите, нямат
друга алтернатива, освен електрическата скара и тигана с врящото олио…
Пламен Петров
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Царски вагони на Фердинанд и сина му
Борис ІІІ тънат в разруха край с. Арковна

Оригинални вагони от царската
влакова композиция на Фердинанд
и сина му Борис ІІІ от десетилетия
стоят изоставени край с. Арковна.
Жители на селото алармираха, че
трябва да се вземат спешни мерки
за тяхното прибиране, укрепване и
реставриране. В противен случай
българската история ще загуби безценни реликви.
„Помня, че това бе един изоставен вагон в района на гарата в с.
Арковна”, съобщи директорката
на историческия музей в Дългопол
Румяна Казакова. Спомените й са
от далечната 1975 г. Като студентка
идва в с. Арковна с колегите си от
Великотърновския университет на
фолклорна експедиция, за да изследва красотата на говора и обичаите в
района. „Водеше ни Анчо Калоянов,
бивш уредник-фолклорист в музея
на гр. Дългопол. Често отсядахме в
почивките си на гарата в страничен
коловоз в стар вагон, където оставахме дори и да спим нощно време.
Привличаше ни с романтиката и красотата си. Не мога да твърдя, че е бил
царски, но всички в селото го наричаха така. Със сигурност беше много
по-различен от останалите, които
съм виждала. Вътре интериорът бе
с красива тъмночервена дамаска”.

Прави й впечатление изработката на
останалите там сравнително малко
чинии и чаши. „Те също бяха много
красиви”.
Паметливи жители на Арковна
разказаха, че в района на гарата,
която е възлова за жп линията
Комунари–Шумен, е имало два
царски вагона. Единият е бил от

композицията на цар Фердинанд,
а другият – на сина му Борис ІІІ. От
десетилетия те стоят изоставени и
напълно разграбени. Вероятно са
пристигнали през 50-те или 60-те
години на миналия век. Може би в
прашните архиви на техния собственик, днешната компания БДЖ, има
някакви документи за историята и
съдбата им. За съжаление обаче
днес само паметта на възрастните
хора проговаря за тези неща.
Някои от тях си спомнят, че много
малко вещи са останали, които могат
да разкажат за някогашното царско
великолепие, защото почти всичко е
разграбено и унищожено. Така малкото откъслечни спомените водят до
историята на първия вагон. Той е произведен през 1908 г. за композицията
на цар Фердинанд от германската
компания “Дойтц”. Виждат се все
още буквите от табелата на производителя. Вторият е принадлежал
на цар Борис ІІІ и е създаден през
1942 г. Силно корозиралата табела
тук, все още прикрепена към корпуса
му, показва сериен номер № U3121.
Орнамент от една останала дръжка
на външната врата на вагона също
е специфична и загатва за някогашното й великолепие.
Следва на 11 стр.
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30 години по-късно...
Продължава от 1 стр.

сесия на ОбС – Дългопол, на която
жителите на селото присъстваха
и имаха възможност да зададат
въпроси и споделят проблемите си
с кмета на общината и общинска
администрация.
На срещата присъстваха Таня
Петрова и Емилия Станева - народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ
в 44-то НС на РБ, Иван Портних областен координатор на ПП ГЕРБ
и кмет на гр. Варна, Стоян Пасев
- областен управител на област с
административен център гр. Варна,
Силвия Стоилова - секретар на
областна администрация – Варна,
и зам. -директорът на фирма “Напоителни системи Варна”- Веселин
Цонев.
„За нас е чест да проведем 48-ото
си заседание в новата читалищна
зала”, изтъкна председателят на
ОбС Злати Златев, обявявайки
началото на сесията. Съветниците
обсъдиха готовността на общината
за работа при зимни условия, постъпилите заявления за еднократна
помощ, както и актуализацията на
транспортните разходи предвид
осигурения нов автобус за ученици.
„Само преди няколко месеца
бяха асфалтирани 3 улици с обща

дължина 1,5 км. Обновяването на
инфраструктурата ще бъде приоритет и догодина, когато предвиждаме
строително-ремонтните работи да
обхванат 2 основни улици в селото.
Амбицията ни е да подобрим уличната мрежа, която води към района,
където са концентрирани хотелите
и къщите за гости. Целта ни е така
да подкрепим развитието на туризма в селото”, коментира кметът на
Аспарухово Мария Георгиева. По
думите й от началото на мандата
досега в селото са изградени 1700
м ново енергоспестяващо осветление. „Предстои да бъдат мон-

тирани още 250 нови осветителни
тела”, каза Георгиева. И допълни,
че подобряването на условията в
читалището ще продължи, тъй като
догодина то ще бъде санирано. Очаква се да бъде санирана сградата
на кметството, а в централната
част на селото ще се изградят
детска площадка, място за отдих
и нови алеи. Жителите и гостите
на Аспарухово бяха приветствани
и от младата дългополска поетеса
Нели Янчева, която е автор на 4
стихосбирки, а нейни стихове в
момента се превеждат в Украйна
и Молдова.

Царски вагони на Фердинанд и сина му Борис ІІІ...

Продължава от 10 стр. се превръщат в малка почивна база. на мраморна чешма и два стари

Поради липсата на достатъчно
информация в селото се лансира
дори версията, че вагоните са били
от композицията на Министерския
съвет и в тях са се возили министър-председателите и министрите на
България до 1944 г. От други жители
на селото обаче става ясно, че двата
вагона са престояли в района на
гарата няколко десетилетия, а след
това, в средата на 80-те години на миналия век са поставени в живописна
местност, близко до р. Камчия, за да
се превърнат в почивна зона за отдих
на вагон-ревизорите от секторите в
Каспичан и Шумен. За тази цел на
сегашното им място е излят фундамент, върху който е насипан чакъл
и положени железопътни релси.
Върху тях са поставени двата стари
вагона. След преоборудването им те

Функционира до 1989 г. След промените мястото около тях запустява и
днес високите шубраци и гъстата
растителност го превръщат в почти
зловеща гледка – като къщичка на
Баба Яга. Наоколо всичко тъне в
разруха.
“Зная ги като царските вагони”,
обобщава кметският наместник на
с. Арковна Марияна Христова. Тя
също помни, че са собственост на
родните железници, но от десетилетия никой не се е интересувал от
тяхната съдба.
“Имам спомени, че за първи път
тук дойдох преди 26–27 години,
разказа Христова. - Това бе малка
почивна база на БДЖ в живописна
местност край селото. Тя включваше
няколко беседки, разположени на
хубава, слънчева поляна, изграде-

вагона. Празнувахме рожден ден на
приятел на мъжа ми. Вагоните бяха
много добре оборудвани за храна
и спане. Направи ми впечатление,
че не са като останалите, които се
движеха тогава в страната. Бяха
доста по-стари”.
Ще припомним, че през октомври
2017 г., в района на жп гара Стара
Загора бе вдигнат с кран оригинален вагон от някогашната царска
композиция и прибран в София за
реставрация. Медиите вдигнаха
доста голям шум тогава. Но преди
това повече от 15 г. се водеха дебати и преписки между институциите
дали това наистина е вагон от
някогашната царска композиция и
каква да бъде бъдещата му съдба.
Дано не преживеем същата сага и
в с. Арковна.
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С разнообразни прояви отбелязахме
националната Седмица на четенето

От 22 до 26 октомври със
съвместни прояви учениците
от НУ „Иван Вазов” в гр. Дългопол и ОУ „Митко Палаузов”
в с. Лопушна отбелязаха националната Седмица на книгата. Те започнаха с маратон
на четенето под наслов „Аз
мога да чета”. Пред гостите
ученици показаха уменията
си да четат. В маратона
на четенето се включиха
и учители. Участниците в
проект „Аз и ти – палитра от
чистота, единство и красота”,
Договор № БС – 33.16 – 2 008/03.10.2017 г. към ЦОИДУЕМ – София, представиха
дефиле на приказните герои.
Учениците отгатваха от коя
приказка са съответните герои. Най-активните получиха
награди.
Не по-малко вълнуваща
бе срещата с младата поетеса Нели Янчева, която

представи някои от стиховете си. Ученици и гости имаха
възможността да разгледат
изложба на тетрадки на ученици от ІІ клас. Организирано бе посещение в градската

библиотека, където маратонът на четенето продължи
със сглобяване на приказен
пъзел и четене по роли
на съответната приказка;
довършване на започнато

изречение и съставяне на
кратка приказка по опорни
думи. Проведеното съвместно мероприятие постави началото на нови приятелства
и бъдещо партньорство.

На 30.10.2018 г. бе проведена заключителна проява по проекта на общинската организация на БЧК – гр. Дългопол,
„Заедно в живота“. Тук участниците отговаряха на въпроси, свързани с историята на МЧК, БЧК и предоставяне
при необходимост на първа помощ. Действията на двете групи бе на много добро ниво. Най-добре представилите
се участници бяха наградени от комисията по оценяване на отговорите със скромни награди.

