Разпространява се безплатно
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През месец ноември,
по предварително обявен
график, във всички населени места бяха проведени
събрания за представяне
годишен отчет на кмета по
изпълнението на мандатната програма 2015-2019
г. Присъствието на голяма
част от жителите показа
интереса и отношението
им към изпълнението на
управленската програма,
особено в частта, касаеща
техните селища. В презентацията си кметът представи
постигнатите резултати от
дейността за отчетния период. Поставен бе акцент
върху ремонтирането и ре- с обща дължина 17 763 м, от Капиталовата програма е
хабилитирането на улична и като от тях изцяло са асфал- ремонтирана улична мрежа
междуселищна пътна мрежа тирани 4310 м. Със средства с обща дължина 9673 м.,

а изцяло са асфалтирани
570 м на стойност 166 хил.
лв. Представени бяха и резултатите по изпълнението
на действащите в момента
проекти, както и тези, които
предстоят и са в процес
на одобрение. Жителите
на всяко населено място
имаха възможност да споделят отношението си към
управлението на общината,
очакванията си и наболелите проблеми. Най-често
задаваните въпроси се отнасяха до подобряване на
инфраструктурата, трудовата заетост и обществения
транспорт.
Отчета на кмета публикуваме в подлистника
на вестника.

Кметът отчете изпълнението
на управленската си програма

Весела Коледа и щастлива Нова 2019 година!
Скъпи жители на община Дългопол,
Броени дни ни делят от най-хубавите празници – Коледа и Нова година. Това са дните, в
които споделяме с най-близките си радостта от успехите, вярата в мечтите си, надеждите за
по-добро бъдеще. Това са и дните, в които се замисляме какво сме постигнали
и какво ни предстои.
Искам да благодаря на всички, които отдадоха своето време и труд заедно
да работим за възраждането на нашата община. Постигнатото е основание за
по-високо самочувствие и повод да чертаем нови планове. Промяната, която
всички искаме, може да бъде постигната само с обединените усилия на всеки
един от нас.
Нека посрещнем празниците заобиколени от любимите си хора, заредени с
много оптимизъм, добро настроение и вяра в доброто и човечността.
Пожелавам Ви много здраве и лично щастие, всеотдайност, енергия и воля за
реализиране на всички добри начинания.
Весели празници!									
Георги Георгиев
Кмет на община Дългопол
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Експерти от ОИЦ – Варна, представиха нови
възможности за европейско финансиране

Експерти от Областния
информационен център
– Варна, запознаха общинските съветници, представителите на администрацията
и заинтересовани страни в
Дългопол с бъдещето на
Кохезионната политика и
Многогодишната финансова
рамка. На срещата присъстваха кметът Георги Георгиев и зам.-кметовете Ганка
Георгиева, Мариана Николаева и Емурла Емурла.
Презентация за работата
на фондовете, програмите
и вариантите за инвестиции с европейска помощ
представи управителят на
ОИЦ – Варна, Виктория
Николова.
Сред приоритетите са
регионалното развитие и
сближаване, енергийната
ефективност и инфраструктурата, за която са предвидени средства в Кохезионния фонд за най-бедните
региони и във фонда за

регионално развитие. Ще
се увеличат и средствата по
най-успешната програма на
ЕС – „Еразъм +“.
Виктория Николова подчерта значението на Европейския социален фонд,
чиято обща рамка от над
101 милиарда евро финансира програми за заетост,

До Председателя
на ЗПК “Единство - с. Партизани“
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
Уважаеми г-н Борисов,
От името на персонала, децата и родителите
при ДГ “Първи юни” и лично от свое име изразяваме
най-сърдечна благодарност за Вашата съпричастност
за направеното от ЗПК ,,Единство - с. Партизани“
дарение за закупуването на щори и печка тип “Камина”
в размер на 1209,20 лв.
В днешното трудно за всички ни време, подобен жест
е проява на особено благородство и, повярвайте, ние
високо ценим това!
Горди сме, че ръководството на ЗПК ,,Единство - с.
Партизани“ дава достоен пример за инвестиция в бъдещето. Децата от ДГ ,,Първи юни“ са бъдещето на
селото. Никога да не забравяме, че децата са нашето
по-добро утре, те са утрешните възрастни, които
ще управляват. Децата носят в себе си промяната,
която всички очакваме. Благодарение на Вашето добро
дело се осъществява още една стъпка в започнатото подобряване на материалната база на детската
градина. Искрено ще се радваме да Ви посрещаме на
нашите тържества .
Желаем Ви здраве, вяра и оптимизъм!
С уважение,
Затие Ахмед, директор на ДГ ,,Първи юни“

образование и социално
включване. Тя фокусира
вниманието на присъстващите върху създаването
и работата на Местните
инициативни групи, които са
добър вариант за привличане на инвестиции в малките
населени места.
На срещата бяха отправени въпроси за финансирането през новия програмен
период и дали страната ни
може да очаква то да бъде
в по-голям размер.
В момента България раз-

полага с 9,849 млрд евро
безвъзмездна помощ, а
през следващия програмен
период средствата ще бъдат
с милиард повече. Твърденията, че след приключването на този програмен
период няма да можем да
разчитаме на европейско
финансиране, не отговарят
на истината, подчерта тя.
Николова запозна домакините и с дейността на
Областния информационен
център – Варна, както и с
постигнатите резултати.

СЪОБЩЕНИЕ
На 19.12.2018 г. от 9,00 до 12,30 часа в Медицински
център I – гр. Дългопол, ще се проведе Кръводарителска
акция.
На всеки кръводарител се полага – 2 дни платен отпуск по КТ, 8 лв. купон от РЦТХ-Варна и 22 лв. парични
средства от Община Дългопол.
Проверка на резултат: Google, НЦТХ, чрез номера
на баркода от кръводаряването.
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Основни правила за пожарна безопасност по време на есенно-зимния сезон

Причините за пожари са късите
електрически съединения вследствие амортизирани или технически
неизправни електрически и отоплителни уреди и съоръжения. Най-чес-

то жертви на пожари са възрастните
хора и децата. Обърнете внимание
на основните съвети на пожарникарите, за да запазите дома си. При
опасност незабавно съобщете на

телефон 112 - единния европейски номер за спешни повиквания.
Пожарникарите напомнят някои от
правилата за безопасност, които
трябва да спазвате.
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Спортни емоции в общинския
етап от ученическите игри

През месец ноември се проведе
общинският етап на Ученическите игри за 2018 г. Надпреварата
бе драматична край игрищата за
баскетбол, волейбол, хандбал и
футбол. Учениците от община Дългопол се събраха, за да премерят

сили в различните видове спорт в
Общинския спортен комплекс - с.
Аспарухово.
В турнирите по баскетбол и хандбал победители станаха учениците
от СУ „Назъм Хикмет“ в с. Медовец,
а по волейбол и футбол – на СУ „Св.

Климент Охридски“ от гр. Дългопол.
Така за областния етап на игрите,
които ще се проведат през месец април 2019 г., се класираха отборите
на СУ „Св. Климент Охридски“ - гр.
Дългопол, и СУ „Назъм Хикмет“ - с.
Медовец.

Клубът за народни танци „Ритми“ от Дългопол
спечели първо място в „Созополска дъга“

Клубът за народни танци „Ритми“
от Дългопол се представи блестящо
на Четвъртото издание на Националния фолклорен конкурс „Созополска
дъга“. При участието си в оспорваната
надпревара нашите самодейци завоюваха първо място в раздел „Танцово
изкуство“, пета възрастова група.
Конкурсът се проведе в едноименния
черноморски град на 16, 17 и 18 ноември в сградата на Народно читалище
„Отец Паисий 1896“. Той бе посветен
на Деня на християнското семейство
и християнската младеж. В продължение на 3 дни Созопол се превърна
в столица на фолклорната магия на
народното песенно и музикално творчество. Събитието привлече рекорден
брой участници – над 500, в различни
възрастови групи и категории. Участниците бяха оценявани от компетентно
жури с председател народната певица
Калинка Згурова.
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Отчет на Кмета
за изпълнение на
Програмата за управление
на
Община Дългопол
01.01.2018 – 31.10.2018
www.dalgopol.org

9 ноември 2018 година

Административното обслужване на гражданите в Община Дългопол се осъществява в
Центъра за информация и услуги на гражданите, до който е осигурен достъп за хора с увреждания.
Към момента се осъществява одит на всички предоставяни административни услуги, с цел
тяхната оптимизация. Утвърдена е нова Харта на клиента и Вътрешни правила за условията и реда
за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в Община
Дългопол.
Община Дългопол е изпълнила изискванията на ЗЕУ и е една от първите общини
присъединила се към средата за електронен обмен на документи, което от своя страна ще намали
времето и разходите за изпращане и получаване на кореспонденцията към и от външни
организации. В изпълнение на същият закон подадохме искане до ДАЕУ и вече получихме достъп
до средата за междурегистров обмен. Това ще даде възможност за извършване на служебни
справки в регистрите на първичните администратори и ще се намали административната тежест
за гражданите като отпадне изискването за предоставяне на удостоверителни документи при
заявяване на някои административни услуги.
Предстои въвеждане на 5 електронни административни услуги.
Издадени са над 6000 документа по искане на граждани и от различни институции за
издаване на различни удостоверения и справки по гражданско състояние. Общата сума събрана от
административни услуги в общината за периода от 01.01.2018 до 31.10.2018 г. е 77 268 лв.
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За отчетният период изпълнените дейности по Програмата за управление на общинската
собственост са:
 сключени 45 договора за отдаване под наем на поземлени имоти, собственост на Община
Дългопол за общо 1966.117 дка;
 Издадени 168 разрешителни в различни области;
 Разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2018 до 29.10.2018 год
 Съставени 199 акта за общинска собственост, от които 14 броя са за публична и 185 броя са за
частна общинска собственост.

Наименование

Бюджет 2017 г.

Бюджет 2018 г.

Изменение
спрямо същия
период на 2017
г.
К.7-к.4

Начален
план

Изп. към
31.10.2017

% на изпъл
нение

Начален
план

Изп. към
31.10.2018

% на
изпъл
нение

2

3

4

5

6

7

8

Данъчни приходи и ТБО

853 000

832 963

98

998 916

798 952

80

-34 011

Приходи и доходи от собственост

556 863

318 555

55

515 160

501 705

97

183 150

1

Бюджетни приходи

Общински такси

171 000

142 328

83

141 000

112 726

80

-29 602

Обща субсидия за делегирани държавни дейности

5 081 415

4 385 562

86

5 729 928

5 132 397

90

746 835

Приходи от продажба на общинско имущество

236 000

28 993

12

48 000

50 446

105

21 453

Целеви трансфер за текущ ремонт на ул. мрежа

0

0

0

85 846

85 846

100

85 846

Целеви трансфери и дарения /фонд „Стихийни бедствия“/

0

1 181 298

0

0

173 917

0

-1 007 381

Отчисления по ЗДДС и ЗКПО

-228 014

-157 500

55

-128 927

-110 547

86

-46 953
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Наименование
Начален
план

Изп. към
31.10.2017

% на изпъл
нение

Начален
план

Изп. към
31.10.2018

% на
изпъл
нение

Изменение
спрямо същия
период на 2017
г.
К.7-к.4

2

3

4

5

6

7

8

Други неданъчни приходи, дарения, наказ. лихви и концесии

78 000

123 069

158

127 994

185 471

145

62 402

Изравнителна субсидия за местни дейности

1 148 800

1 148 800

100

1 167 000

1 141 975

98

- 6 825

Целеви субсидии за превоз на ученици и ветерани

0

154 005

0

0

156 848

0

2 843

1

Бюджет 2017 г.

Бюджет 2018 г.
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Бюджетни приходи

Целеви субсидии за капиталови разходи

444 700

355 363

80

390 954

322 502

82

-32 861

Целеви трансфер за програми за временна заетост

0

144 090

0

0

302 813

0

158 723

Външни финансиране /заеми, банки и др. институции/

910 000

0

0

0

51 746

0

51 746

Предоставени безлихвени заеми от бюджета за предварително
финансиране на проекти

0

-44 570

0

43 591

-71 883

0

27 313

Наличност на бюджетни средства на 01.01.2018

410 464

410 464

100

921 145

921 145

100

510 681

ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

9 602 228

9 019 420

94

10 040 607

9 756 059

97

736 639

Наименование

1

Бюджет 2017 г.

Бюджет 2018 г.

Изменение
спрямо същия
период на
2017 г.
К.7-к.4

Начален
план

Изп. към
31.10.2017

% на изпъл
нение

Начален
план

Изп. към
31.10.2018

% на
изпъл
нение

2

3

4

5

6

7

8

Бюджетни РАЗХОДИ
Работни заплати и социални осигуровки

5 368 434

4 510 593

84

6 181 962

5 594 136

90

1 083 543

Издръжка

2 467 747

1 977 506

80

2 337 345

2 614 155

112

636 649

Субсидии и трансфери на организации с идеална цел

220 900

219 254

99

307 950

274 673

89

55 419

Капиталови разходи

777 850

1 943 655

98

1 213 350

748 212

62

-1 195 443

ОЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

9 602 228

8 651 008

90

10 040 607

9 231 176

92

НАЛИЧНОСТ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА НА 31.10.2018

580 168

368 412

524 883

156 471

Субсидия от централен бюджет

318 310

524 883

Собствени приходи

50 102

НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ОБЩО

48 110

71 823

23 713

Относителен дял на неразплатените разходи към общите разходи

0,55

0,78

0,23

В т. ч. от
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За периода 01.01.2018 г. – 31.10.2018 г. в отдел Данъчни и неданъчни приходи са събрани
827 783,48 лв. приходи, представляващи местни данъци и такса битови отпадъци,
или 82.88 % при уточнен план 998 716 000 лв.
Събираемостта по видове данъци е както следва:
Данък върху недвижимите имоти – 88.04 % - събрани
105 657.47 лв. при годишен план 120 000 лв.,.
Данък върху превозните средства – 89.98 % събрани 251 968.93 лв. при годишен план 280 000 лв.,
Патентен данък – 87.84 % - събрани 13 176.10 лв. при
годишен план 15 000 лв.,
Туристически данък – 110.66 % - събрани 5 533.20 лв.
при годишен план 5 000 лв.,

Приети и обработени декларации за
освобождаване на част от услугите за ТБО – 145 бр.
Издадени данъчни оценки – 2061 бр.
Издадени други видове удостоверения – 404 бр.
Обработени искания за отписване по давност – 50
бр.
Издадени протоколи – 51 бр.

Данък придобиване по възмезден начин – 68.60 % събрани 68 600.56 лв. при годишен план 100 000 лв.
ТБО 74.17% -събрани 355 099, 59 при план 478 716 лв.

През 2018 г. е направена рехабилитация и ремонт на улична и
междуселищна пътна мрежа с обща дължина 17 763 м., като от тях изцяло са асфалтирани 4 310 м.
Със средства от Капиталовата програма е ремонтирана улична мрежа с
обща дължина 9 673 м.,
а изцяло са асфалтирани – 570 м., на стойност 166 хил. лв.
Цялостно асфалтирани са улиците: «Филип Тотю«, «Ивайло«,
«Добри Чинтулов»,

„Ивайло“

„Добри Чинтулов“

«Матей Стоянов», «Бачо Киро» и «Мита Стойкова»

„Матей Стоянов“

„Филип Тотю“

„Бачо Киро“

„Мита Стойкова“

БРОЙ 30, ноември 2018 г.

От капиталовата програма на Общината са частично асфалтирани
ул. «Георги С. Раковски», ул. «Здравко Бомбов», «В. Левски»,
«С. Врачански», бул. «Г. Заимов», ул. «Захари Стоянов» в град Дългопол
и общинските пътища от с. Поляците и с. Медовец до с. Лопушна,
от ж.п прелез до общински път Дългопол-Аспарухово и главна улица с. Боряна.

„ Захари Стоянов “

„Христо Ботев“

„Антон Иванов“

„Г.С.Раковски “

Частично асфалтиран път от жп прелез
до общински път Дългопол- Аспарухово

„Здравко Бомбов“

„Генерал Заимов“
„Райна Княгиня“
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Със средства по Постановление на Министерски съвет на стойност 670 хил.
лева е извършен ремонт и рехабилитация на улици с обща дължина 5 650 м. От тях изцяло
са асфалтирани - 3 633 м. В гр. Дългопол: ул. «Тервел», ул. «Добри Славов»,
ул. «Никола Христов« ул. «Христо Патрев» и улици в село Медовец,
село Сава, село Величково, село Аспарухово и село Цонево.

„Тервел“

„Христо Патрев“

„Добри Славов“
Цонево

„Никола Христов“

„Добри Славов“

Медовец

„Никола Христов“

Сава

Величково

Улици в село Медовец

Аспарухово

Аспарухово

Цонево

Аспарухово
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Със средства отпуснати по Постановление на Министерски съвет,
частично са асфалтирани улиците в гр. Дългопол - ул. "Никола Обретенов", ул. "Иван Вазов"
и населените места с. Медовец, Сава, с. Величково, с. Аспарухово, с. Цонево.

„Иван Вазов„
„Христо Ботев“

„Никола Христов“

село Сава

село Цонево
село Аспарухово
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Боряна-Сладка вода

село Боряна

Климент

След проливните дъждове и нанесените щети в гр. Дългопол и с. Боряна
се извършиха неотложни аварийно-възстановителни работи по улична
настилка на с. Боряна и път „Боряна-Сладка вода“, както и аварийновъзстановителни работи по отводнителни канали и дерета, почистване и
изгребване на свлечени земни маси, възстановяване на улична настилка и
почистване на дъждовна канализация в град Дългопол.
Ремонтирани улици в с. Боряна и пътят „Боряна –Сладка вода” с обща
дължина 1880 м.
В град Дългопол са ремонтирани 560 м. улици, от които 107 м. са изцяло
асфалтирани.

Климент

Патриарх Евтимий“

Аварийно-възстановителни работи по отводнителни канали и дерета,
почистване и изгребване на свлечени земни маси и почистване на дъждовна канализация в
град Дългопол

Почистване и продълбочаване
на централно дере

Почистване на отводнителни канали

Положена трошенокаменна настилка
улица „Йордан Йовков

Положена трошенокаменна настилка
улица „Христо Кърпачев“
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13

Със средства на Междуведомствената комисия за възстановяване
и подпомагане към Министерски съвет се извърши ремонт
на покривна конструкция на поликлиниката в гр. Дългопол.

СУ „Назъм Хикмет“ – село Медовец
Поликлиника Дългопол

Поликлиника Дългопол

Със средства от Капиталовата програма се приключиха следните по-малки обекти:
Ремонт на зрителна зала в с. Аспарухово

Основен ремонт на покривна конструкция и фасада
пенсионерски клуб в град Дългопол
Новоизграден пенсионерски
клуб «Здравец»
в източната част
на град Дългопол
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Пенсионерски клуб в село Цонево

Новоизградени навеси за ритуали в село Поляците
село Медовец

Пенсионерски клуб в село Медовец

Изграждане на зала за ритуали в бивша детска
градина „Зорница”
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Ремонт на паметник-костница

Ремонт покрив зала
„Младост“

Ремонт на покрив „Къща на
културата“

Ремонт на етнографска зала в
Исторически музей

Ремонт на покрив на Исторически
музей

Ремонт на покрив на
Ремонт покрив музей
Исторически музей“

.

Ремонт на НЧ “Лиляна Димитрова“ в село
Поляците

Ремонт с подмяна на дограма на I – етаж и
стълбище на общежитие на учителите
в село Медовец

Ремонт на многофункционална зала село
Цонево

Обновена детска градина село Аспарухово

15

16 БРОЙ 30, ноември 2018 г.

Разширена открита сцена в село
Аспарухово

Подменена дограма на
ДГ „Щастливо детство“

Ограда кметство Лопушна

Изграждане на отводнителни канавки
на улици и квартали в село Медовец

Изградено улично осветление
„Никола Обретенов“ Дългопол

Аварийно възстановяване на 50 м.
дъждовна канализация в село Поляците

Подменена 300 метра водопроводна мрежа по част от улиците на гр. Дългопол за 60 000 лв., със
средства от ВиК.
Изготвени са работни проекти за подмяна на 7 270,00 метра водопроводна мрежа и са подадени
проектни предложения пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда /ПУДООС/ и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, както и за
доизграждане на канализационна мрежа на 1750,00 метра в гр. Дългопол.
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1. Проект
„ Изграждане, реконструкция и
рехабилитация
на
улична
мрежа в град Дългопол и село
Цонево”
Програма за развитие на
селските райони.
2.Проект
Общинско
социално
предприятие
„Домашен социален патронаж„
Бюджетна линия: Развитие на
социалното предприемачество
3.Проект „Активни за равни
възможности“

4. Проект „Топъл обяд”

Договорът е на стойност
1 802 685,32 лв.
Общата дължина на рехабилитираните
улици ще бъде 3 592, 00 метра.

Договорът е на стойност
390 530 лв.
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Проектът е за следните подобекти:
ул. „Маршал Толбухин”, ул. „Генерал Заимов”, ул.” Гео Милев”, ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „
Христо Ботев” и ул. „Христо Михайлов” в гр. Дългопол и ул. „Четиринадесета” в с. Цонево”.
Предвижда се подмяна на всички бордюри и цялостно асфалтиране на улиците.
Реалното изпълнение на проекта ще започне през януари 2019 година.

Дейности
Ремонт и обзаведане на съществуващи помещения в приземния етаж на Медицински център
1- гр. Дългопол (бивша млечна кухня) и осигурена трудова заетост на 39 лица за 12 месеца.
Приготвяне и доставяне на храна, осъществяване на помощ за поддържане на личната
хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания, съдействие за
закупуване на лекарства и помощни средства, общуване и поддържане на социални контакти.

Стойност на договора
391 160 лв.

Обучение и предоставяне на услугите личен и социален асистент. Разкрит „Център за
социална рехабилитация и интеграция”.
Предлагани услуги от физиотерапевт, логопед, психолог, трудотерапевт, социални и
медицински работници.

Финансиран от Фонд за европейско
подпомагане на
най-нуждаещите се лица, Операция тип 3
„Осигуряване на Топъл обяд 2016 -2019“.
Допустимите разходи за изпълнение на
договора - 248 028,00 лв.
Продължителност на Проекта - 01.05.2017 –
31.12.2019г

Приготвяне и предоставяне на храна на
социално слаби и самотно живеещи лица.
Потребители на услугата са 100 души на месечно подпомагане с доход по-нисък от
диференцирания минимум, неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани от
Закона за семейни помощи, лица с ниски и инвалидни пенсии.

„Център за социална рехабилитация и
интеграция”
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Проект
„Работа“ на
Министерството на
труда и социалната
политика, Агенция по
заетостта

Стойност на проекта
323 026,77 лв.

След приключване на дейностите по
проект „ Независим живот“,
финансиран по ОП „Развитие на
човешките ресурси“, финансирането
продължава с Решение на
Министерски съвет.

Срок на изпълнение – 14 месеца

Сключени трудови договори с 54 лица за предоставяне на социални услуги „личен
асистент“ и „домашен помощник“ за обслужване на 75 лица с увреждания и
възрастни хора с невъзможност за самообслужване.

Проект
„Реконструкция, оборудване и
обзавеждане на спортна
инфраструктура на територията на
град Дългопол“

Стойност на проекта 100 хил. лв.

Изграждане игрище за футбол с размери на игрището 20м./40 м., в допълнение,
около него теренни ивици (зони) за безопасност;

Проект
„Основен ремонт за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в
Административна сграда „Б“ на
община Дългопол – гр. Дългопол и
Многофункционална сграда
„Младост“ – гр. Дългопол”.

Стойност на проекта 300 хил. лв.

Дейности:
Осигурена трудова заетост за 12 месеца на общо 43 лица.
Наемане на лицата от целевите групи на пълно или
непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до
12 месеца. Осигуряване на наставник (представител на
целевата група) на наетите по проекта лица за не повече от
12 месеца. Обучени 22 лица от целевата група, в професия
„Работник
в
озеленяването“,
със
специалност
„Озеленяване и цветарство“, с месторабота гр. Дългопол и
21 лица в професия „Помощник в строителството“, със
специалност „Основни и довършителни работи“, с
месторабота селата: Партизани, Поляци, Лопушна,
Медовец, Цонево, Боряна, Рояк, Сава, Величково,
Аспарухово, Красимир и Камен дял.

Изграждане на два броя поставяеми трибуни с по 54 места.

Подмяна на дограма;
Топлинно изолиране на покрив и външни стени;
Подмяна на електрическа и отоплителна инсталация и др.
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През учебната 2018-2019 година образователната система в Община Дългопол обхваща:
Седем училища – СУ ,,Назъм Хикмет‘‘ с. Медовец, СУ ,,Св. Климент Охридски‘‘ гр. Дългопол, НЧ ,, Иван Вазов‘‘ гр. Дългопол, ОбУ ,,Хр. Ботев‘‘ с. Цонево,
ОУ ,,Хр. Ботев‘‘ с. Партизани, ОУ ,,Митко Палаузов‘‘ с. Лопушна, ОУ ,,Васил Левски‘‘ с. Поляците
Четири детски градини - ДГ ,, Детелина‘‘ гр. Дългопол с филиал в с. Аспарухово, ДГ ,,Пролет‘‘ с. Цонево, ДГ ,, Щастливо детство‘‘ с. Медовец с филиал в
с. Поляците, ДГ ,, Първи юни‘‘ с. Партизани с филиал в с. Лопушна и едно ЦПЛР – ОДК ,,Андрей Германов‘‘ гр. Дългопол
Общия брой на децата обучаващи се в дневна форма в 7-те училища са 1356 деца, като 50 от тях се обучават в самостоятелна форма 32 деца със СОП.
В детските градини на територията на общината се възпитават общо 336 деца, няма деца със СОП. Създадена е добра организация за стартиране на новата
учебна година, обновена материална база и учебна среда. Осигурени са учебници, помагала, учебна документация, целодневна организация на учебния процес,
транспорт, столово хранене и медицински грижи.
Демографската характеристика на община Дългопол следва тенденциите на намаляване броя на населението, характерни както за областта, така и за
страната, в резултат на намаляване броя на родените деца и интензивната емиграция на младите хора в активна възраст.
Професионалното обучение е съсредоточено в СУ ,,Св. Климент Охридски‘‘ гр. Дългопол с прием след завършен VII-ми и VIII–ми клас. Паралелките са с
професионална насоченост по хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг, професионален готвач, производство на кулинарни изделия и напитки, икономика и
информационно осигуряване. В СУ ,,Назъм Хикмет‘‘ с. Медовец се осъществява обучение по професионалнои направления – растениевъдство и животновъдство –
професия «Растениевъд» и «Полевъд». В Обединено училище ,,Христо Ботев“ с. Цонево учениците получават първа степен на професионална подготовка за
специалността «Икономика и информационно осигуряване».
В община Дългопол има и Център за подкрепа и развитие на личността – ОДК по ЗПУО.
Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на науката, изкуството и спорта се осъществява в клубовете, кръжоците и
школите в училищата, спортните клубове и читалищата. Тя е приоритет и на цялостната дейност на извънучилищните занимания. Ежегодно от общината се
класират деца на международни, национални, регионални и областни състезания, конкурси и олимпиади.

Общината разполага с 9 училищни автобуса,
предоставени от МОН
за нуждите на общинската транспортна схема.
С тях се извозват близо 450 деца.

Оборудван компютърен кабинет в ОбУ
„Христо Ботев“ в село Цонево – на стойност 20
хил. лв.
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През 2018 г. се реализираха културни събития заложени в „Културния календар на община Дългопол”, на стойност 38 хил. лв.

„14.02.2018 -Трифон Зарезан“

1-ви май

1-ви юни
24-ти май

3-ти март

Фолклорен фестивал Аспарухово

Празник на град Дългопол

Турнир по борба
Детско-юношески духов оркестър „Дико Илиев“

Баскетболна среща между младежи и ветерани
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6-ти септември

Първи учебен ден
15 октомври
Земляческа среща в
село Аспарухово и
проведено изнесено
заседание на Общински
съвет Дългопол в
новооткритата зрителна
зала на НЧ „Добри Ив.
Недев - 1894“

22-ри септември

Спортният календар на Община Дългопол за 2018 г. са застъпени няколко категории спортни прояви-Ученически игри, Държавни първенства за деца и младежи,
общински турнири и участие на спортни клубове в първенствата от Националния спортен календар на съответния вид спорт.
Финансираните спортни мероприятия по календара, както и спортните клубове през 2018 година са на стойност 59 300 лв.
Отборът участва в А–областна група мъже и завърши сезон 2017/2018 на 9 – то място от общо 13 отбора.
ФК ,,Камчиец – 1945“ гр. Дългопол - деца, участваха в първенство организирано от БФС и завършиха на 2 – ро място в крайното класиране.
И двата отбора мъже и деца имаха над 13 футболни срещи с различни победи.
През месец септември 2018 започна есенният сезон за мъже и деца, всички играчи са картотекирани.
Средствата, които са преведени на отбора са изразходени за екипи, топки, обучения на треньори, картотекиране и участия в състезания.
ФК ,,Сини вир“ с. Цонево
През 2018 г. отборът участва в Б–областна група мъже, завършиха пролетния сезон на 3–то място от общо 6 отбора. През пролетния сезон отборът имаше 4 домакински
мача и 3 на чужд терен. През есенния сезон имат 3 домакински и 4 мача, където ще бъдат гости. Средствата, които са преведени на отбора са изразходени за картотекиране и
участия в състезания.
СКБ ,,Аркос“ с. Партизани
През състезателната 2018 г. СКБ ,,Аркос“ с. Партизани участва в Държавни и Републикански първенства в четири възрастови групи - деца, момчета, момичета и кадети.
Първенствата бяха проведени в гр. Сливен, гр. Горна Оряховица и гр. Ловеч. През годината децата от СКБ ,,Аркос“ с. Партизани участваха в различни турнири, проведени в с.
Твърдица, гр. Айтос, с. Езерче, с. Руен, гр. Бургас, гр. Вълчи дол и др., където завоюваха 1 – ви, 2 – ри и 3 – ти места.
СКБ ,,Аркос“ с. Партизани имаше и международно участие в Република Молдова.
Дългопол

През месец Август СКБ ,,Аркос“ под патронажа на Кмета на община Дългопол организира VI – традиционен турнир по борба в гр. Дългопол.ОСК ,,Камчия - 2007“ – гр.

През състезателната 2018 г. ОСК ,,Камчия - 2007“ гр. Дългопол участва в А–републиканска група. Взеха участие в редица състезания в големи градове. През пролетния
сезон завършиха на 8 място. С предоставените средства ОСК ,,Камчия - 2007“ гр. Дългопол си набави нужните за отбора екипи, тенис-ракети, гуми и топчета. Есенният сезон
започнаха в Б–републиканска група. Картотекирани бяха всички спортисти - мъже и 7 деца, които участваха в национално състезание ,,Млад олимпиец“ в гр. Горна Оряховица.

22 БРОЙ 30, ноември 2018 г.

През 2018 година в Община Дългопол са реализирани следните програми за временна заетост:
Програма «Старт на кариерата» – 2 лица;
«Регионална програма» – 6 лица;
«Програма «Помощ за пенсиониране» – 2 лица;
Проект «Обучение и заетост за младите хора» – 22 лица;
Проект «Рестарт» – 4 лица;
Чл. 55 от ЗНЗ – 1 лице;
Чл. 52 от ЗНЗ – 2 лица;
Проект «Работа» – 44 лица;
НП «Заетост и обучения на хора с трайни увреждания» – 1 лице;
Почистено нерегламентирано сметище в
Дългопол

Проект «Обучение и заетост» за хора с увреждания - 17 лица.

Почистено нерегламентирано сметище в
Цонево
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Средновековни християнски
кръстове от музея в Дългопол

През 313 г. в град Медиолан (дн. Милано) императорите Лициний и Константин І
подписват указ, с който обявяват християнството за равноправна религия в двете
империи. След победата на Константин І
над Лициний при Адрианопол на 18 септември 324 г. той обявява християнството
за официална държавна религия и, като
единствен император „великий”, премества столицата от Рим в новопостроения
Константинопол. През следващата 325 г.
свиква Никейския събор, чиято основна
цел е да изработи и утвърди официалните
християнски догми, по които ще се ръководи християнството. При управлението
на Теодосий І то е обявено за единствена
и официална религия в империята, а през
394 г. забранява Олимпийските игри като
езически. С този свой акт поставя началото
на Средновековието. От това време са и
различните християнски храмове и символи (кръстове), останали по нашите земи.
В началото на IV век кръстът е възприет
като символ на победата над смъртта. Това
довело до масовото му разпространение
сред населението. Кръстовете заменят
старите езически амулети, тяхното количество нараствало при управлението на цар
Петър (927- 970 г.) и най-вече в началото
на византийското владичество.
Те са известни и с гръцкия термин
„енколпион” - „нагръден”, понеже били
носени окачени на връвчица или верижка
на гърдите. Като цяло различните плоски
и релефни кръстове, изработени от различни метали - дърво и камък (шифер), се
разделят на 3 основни групи. В първата
група се включват плоските – едностранни,
кръстове, които са и най-ранни. Те могат
да са лети или изрязани от ламарина.
Тези, които са изрязани от ламарина, обикновено са без украса или имат врязани
геометрични орнаменти. На по-късните
- лети екземпляри във висок релеф, са
представени сцени на разпятието Христово или благославящата Богородица.
Най-ранният кръст от фонда на Историческия музей в Дългопол е от V-VI
век. Открит е в района на с. Бозвелийско,
общ. Провадия. Този кръст е изработен
от плоска бронзова ламарина без украса. Той има малко по-дълги вертикални,
разширяващи се към краищата рамена,
на горното, с отвор за окачване.
От района на Провадийската крепост
също има два лети бронзови кръста. Единият е без украса, датиран към XI-XII век.
Той има обли завършеци на раменете с
пъпковидни издатъци и ухо за окачване.
Другият е дъговидно извит с разширяващи
се към краищата рамена, датиран към
XI-XIV век. Той е с гравирана украса от
розети, състояща се от кръгчета и точки.

В четирите краища има отвори за окачване или пришиване. От с. Аспарухово,
крепостта „Велча баир”, също са открити
два лети бронзови кръста с релефен орнамент. Единият е равнораменен кръст
със заоблени краища. В четирите му края
и средата е гравиран орнамент „птиче
око”. Има изработена и халка за окачване.
Другият е по-фрагментиран. В центъра
му е очертан друг, по-малък кръст с къси
рамене, в центъра с ромбоидна украса.
На един лят бронзов кръст от с.
Комарево с висок релеф е изобразено
разпятието Христово. Исус е представен
с глава насреща, обградена с нимб. Върху
друг плосък кръст от Х век, с неизвестно
местонамиране е от т.нар. „латински тип”.
На него във висок релеф е изобразена
благославяща Богородица. Тя е изобразена с вдигнати от лактите ръце.
От подобни плоски кръстове е едно намерено хоризонтално рамо на кръст от с.
Косово, Шуменско, с надпис „НМНТ” и долно рамо на кръст от с. Рояк „Манастира”.
Втората група включва двойните, реликварийни кръстове, известни с термина
„енколпиони”. От тях най-разпространени
били т.нар. „сирийски” тип. Те имат издължено вертикално рамо и леко разширяващи се в краищата рамене. Състоят се от
две части с кухина по средата, съединени
помежду си с шарнир. Върху лицевата им
страна е представено Христовото разпятие, а на гърба благославящата Богородица. Един от кръстовете - енколпиони
с неизвестно местонамиране е изложен
в една от витрините на музея. Това е
горна част от т. нар. „латински” тип. Той
има леко разширяващи се към краищата
вертикални рамене. В нисък релеф е
изобразено разпятието, като Христос е с
обърната надясно глава. Подобен е и друг
кръст от с. Царевци. Те са от IX-XI в. На
друга, по-голяма горна част от енколпион с
неизвестно местонамиране от X в., освен
образа на разпятието в четирите края
са изобразени образите на четиримата
евангелисти - Матей, Марко, Йоан и Лука.
От района на „Манастира” при с. Аспарухово също е открита горна част на кръст
енколпион. Той е по- късен, от XII-XIII в. от

т.нар. „руски” тип. При него има заоблени
краища на рамената. В нисък релеф е
представено разпятието. Тук Христос е с
глава обърната наляво.
В района на с. Царевци е открита и
долна, обратна част на енколпион от XI в.
На нея в нисък релеф е представена Св.
Богородица с вдигнати за благословия
ръце. Друга долна част от енколпион със
счупено горно рамо е открита в Провадийската крепост. Върху нея няма изображения. Заедно с нея е открита и горна част
от друг малък кръст, на която в релефа е
изобразена главата на Христос с нимб.
В с. Венчан, Провадийско, археолозите
се натъкнаха на друго рамо на кръст.
Вижда се част от ръката на Христос, а в
облия му край е представено изображение
на евангелист с нимб.
Третата група е дело на местното
народно творчество. Това са самоделни
кръстове, дело на обикновения човек, а
не на специализирани майстори и гравьори. Те обикновено са без украса. Лети от
олово, дялани от дърво или изработени
от печена глина.
От тази група има няколко лети оловни
кръста. Единият, от с. Венчан, е с разширяващи се рамене в горната част, с
отвор за окачване. Друг, по-малък кръст
от с. Царевци, има по-дълги вертикални
разширяващи се рамене и счупен отвор
за окачване. Два сравнително еднакви
по размерите си кръста са открити край
с. Равна и с. Бозвелийско, Провадийско.
При тях горното рамо е по-издължено с
изработен чрез скосяване отвор за окачване. Относно тяхната датировка можем
да кажем, че кръстът от Бозвелийско е
открит с други находки, сред които и изрязано кръстче от анонимен фолис „клас
А” - византийска монета от края на Х в.
Кръстовете донасят до нас атмосферата на духовния живот на хората през
Средновековието. Те отразяват неговите
молитви към Исус Христос и Богородица.
Молитви, изпълнени с надежда за помощ
и благоденствие.

Илиян Илиев
Уредник–археолог
при ИМ- Дългопол
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Наближава Рождество Христово

На 25 декември православният
християнски свят чества Рождество
Христово. Ако се позовем на стародавната традиция, е хубаво да си
припомним онази прекрасна легенда,
за раждането на Исус. И така, наближавало указаното време и всички
надежди на юдеите се устремили към
идването на Месия. От него очаквали
за себе си величие и слава. Чудесните
личби, които ставали при раждането
на Йоан Кръстител, бързо се разнесли
по планинската страна на Юдея. Пророческите думи на свещеник Захарий,
внушени му от Св. Дух, ясно посочвали приближаващото се явяване на
Спасителя: „И ти, младенецо, ще се
наречеш пророк на Всевишния, понеже
ще вървиш пред лицето на Господа, за
да приготвиш Неговите пътища“.
Но юдеите още не знаели за благовещението, пратено на Пресвета Дева
Мария. Като приела с вяра думите на
архангела, който й известил, че ще
роди Син, който ще се нарече Син
Божи, тя смирено пазела тая вест в
сърцето си. Йосиф узнал за това от
ангела, който му се явил насън. Когато наближило време Мария да роди,
особен случай я повикал с Йосиф във
Витлеем. Римският император Август
заповядал да се направи народно
преброяване в цялата обширна империя. Всеки отивал да се запише в
онова място, където бил роден. Йосиф
трябвало да отиде във Витлеем, който
е бил малък град край Йерусалим.
През време на преброяването той се
оказал малък да побере дошлия в него
народ. Йосиф и Мария не могли да
намерят място в страноприемницата и
били принудени да се подслонят извън
града в една пещера, където нощно
време пастирите затваряли добитък.
Тук Мария родила сина си, повила го в
пелени и го положила в яслите, където
били привързани магаре и вол, които
със своето дишане сгрявали божествения Младенец. Първата вест за това
велико събитие ангелите съобщили на
смирените пастири, които недалече от
Витлеем пазели в полето стадата си.
Ненадейно те видели на небето чудна
светлин, и ангел Божи им се явил в
небесна слава. Бедните пастири се
уплашили от чудното видение, но
ангелът им казал: „Не бойте се! Ето,
благовестя ви голяма радост, която ще
бъде за всички човеци! Защото днес
ви се роди в града Давидов Спасител,
Който е Христос Господ. И ето ви белег:
ще намерите Младенец повит, лежащ
в ясли“. Когато се прекратило чудес-

ното явление, изумените и зарадвани
пастири си казали един на друг: „Да
идем до Витлеем и да видим случилото
се там, за което ни възвести Господ!“.
Като дошли до пещерата, те намерили
Младенеца, лежащ в ясли, поклонили
му се и след това разказали на всички
за това, което видели. След известно
време в Йерусалим дошли мъдреци от
Изток. Известно е, че някога в Халдея
пророк Даниил бил поставен от Навуходоносор за началник над езическите
мъдреци . Трябва да се предполага,
че тогава той открил на халдейските
мъдреци своето пророчество за времето, когато ще се роди очакваният от
юдеите Месия. Това пророчество било
предавано от поколение на поколение.
И когато на Изток се появила необикновена звезда, мъдреците разбрали, че
пророчеството се е изпълнило. Тогава
те, не без особено внушение отгоре,
се отправили към Йерусалим да се
поклонят на родилия се юдейски цар.
Следвайки източния обичай да се поднасят на царете дарове, те взели със
себе си злато, ливан и смирна, и като
дошли в Йерусалим, питали: „Где е
новороденият Цар Юдейски? Видяхме
звездата Му на Изток и дойдохме да

Му се поклоним“. Цар Ирод, като узнал
това, се смутил, събрал първосвещениците и учените книжници, и ги питал:
„Где трябва да се роди Христос?“ Те
отговорили: „Във Витлеем Юдейски,
както е казано в пророчествата“. Тогава замисляйки зло, царят повикал
мъдреците и им казал: „Идете, разпитайте грижливо за Младенеца и като
Го намерите, обадете ми, за да ида
и аз да Му се поклоня!“. Мъдреците
веднага заминали, и звездата, която те
видели на Изток, им показвала пътя.
Тя се спряла на същото място, където
бил Младенецът. Като влезли, те му
се поклонили и с благоговение му
поднесли скъпоценните дарове. Така
се изпълнили пророчествата, които
преди толкова векове предсказвали
идването на Избавителя. Мъдреците,
като се поклонили на Исуса Христа,
заминали по друг път за своето отечество, понеже получили от Бога насън

повеля да не се връщат при Ирод. На
Йосиф също насън се явил ангел и
му казал: „Стани, вземи Младенеца и
майка Му и бягай в Египет, и остани там
докле ти кажа! Защото Ирод ще търси
Младенеца, за да Го погуби“. Йосиф
изпълнил заповяданото и същата нощ
заминал за Египет, където живял до
смъртта на Ирод.
Преданието говори, че през време
на пътуването светото семейство било
нападнато от разбойници, и един от
тях, като видял Исус, се удивил на
красотата му и удържал другарите си,
като казал: „Не им правете зло! Ако Бог
вземеше на себе си човешки образ,
не щеше да бъде по-прекрасен от тоя
младенец“. Тогава пресветата Дева
казала на разбойника: „Тоя младенец
ще ти се отплати с добро, задето сега
го запази“. Той бил същият разбойник,
който по-късно бил разпнат отдясно на
Христа, покаял се, повярвал в него и
чул думите: „Истина ти казвам: днес
ще бъдеш с мене в рая“.
Изобщо преданието за пътешествието на божествения младенец и пречистата му майка се запазило живо в
оная страна. Досега показват мястото,
където те почивали под смокиново дърво. Близо до това дърво тече чудесно
явилият се за светите пътници извор,
от който те пили и в който пресветата
Дева къпала божествения младенец.
Явяването на божествения младенец
в Египет се ознаменувало и с велико
чудо: идолите на Египет веднага паднали и се счупили. Ирод чакал мъдреците, но като видял, че не се връщат, и
страхувайки се за своя престол, решил
да погуби младенеца. Като не знаел как
да го намери, той заповядал да избият
във Витлеем и в околностите всички
младенци от мъжки пол от две години
и надолу. Това ужасно злодеяние било
извършено и изпълнило цялата страна
с плач и ридание, но не постигнало
целта си, защото Исус Христос вече
не бил във Витлеем. В деня на Рождество Христово Църквата пее: „Днес
Девицата ражда Предвечния; а земята
предлага пещера на Непристъпния; ангели заедно с пастирите славословят,
а мъдреците по указание на звездата
пътешестват; защото заради нашето
спасение се роди младо Отроче –
предвечния Бог!“.
Каним всички миряни на 25 декември в храм „Св. Преподобни Иван
Рилски Чудотворец” в Дългопол на
Празнична божествената света литургия и водосвет за здраве.
Иконом Иван Иванов

