Разпространява се безплатно

В очакване на Коледа
и Нова година

На 6 декември, в навечерието
на коледните и новогодишни
празници, и тази година, по
традиция, кметът на община
Дългопол Георги Георгиев запали коледната украса на елхата,
извисила снага в центъра на
града. Оркестрантите от духовия оркестър „Дико Илиев”

и техният ръководител Любомир Александров, огласиха
площада с празнични коледни
мелодии. В магията на празничната вечер ни потопиха Диляра
и Асия с песента „Happy New
Years”. Пожелахме си много
здраве и весело посрещане на
празниците.
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Празничен концерт в чест на Дядо Коледа

В навечерието на Рождество Христово – един от
най-светлите християнски
празници, в зрителната
зала на НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1896” в гр. Дългопол
се проведе традиционният
празничен Коледно-новогодишен концерт с участието
на детско експериментално
театрално студио, детски
фолклорни групи, хор на
момчетата, мъжка фол-

клорна група, детски танцов
колектив, хор за обработен
фолклор „Камчийски гласове” и танцов колектив
„Веселяче” при СУ „Св. Кл.
Охридски”. В празничната
програма взеха участие още
вокалната група при ОДК
„Андрей Германов”, КНТ
„Ритми”, КНТ „Камчийки”,
Алекс Славов, Катерина
Добромирова и Николета
Николаева.
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В очакване на Дядо Коледа

В последния ноемврийски ден
децата от ПГ ,,Шарена дъга“ при
ДГ ,,Първи юни“ в с. Партизани
сътвориха своята есенна приказка.
Под ръководството на Зийнеб Асан и
Биннур Мехмед те изпълниха богата
програма. Гости на празника бяха
малчуганите от група ,,Детелини“,
кметът на с. Партизани, читалищният секретар Галина Петрова и
директорката на ДГ Затие Ахмед.
По-късно децата изработиха новогодишни картички, сурвакници и
други коледни творения. Вярвайки,

че бабините курабийки са най-вкусни, със сръчните си ръчички децата
направиха коледни курабийки и
останаха много доволни и ,горди от
съвместната работа.
И накрая нетърпеливо затаиха
дъх в очакване на Дядо Коледа.
Белобрадият старец всяка година
носи в градината цял чувал, пълен
с подаръци и лакомства.

ПОКАНА
за публично обсъждане
на проект на бюджета на
Община Дългопол за 2019 г.

Ден на християнското семейство

Кметът на Община Дългопол отправя покана
за участие в обществено обсъждане на:

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА 2019 г.
Обсъждането ще се проведе на 10.01.2019 г.
от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Дългопол (сграда № 2 на Община
Дългопол).
Проектът на бюджета на Община Дългопол
ще бъде публикуван на интернет страницата на
общината и ще е на разположение в Центъра за
услуги и информация на гражданите.
За допълнителна информация, справки и въпроси на тел. 051722185, вътр. 31.

Децата от група „Слънчице” към ДГ „Първи юни”, филиал с. Лопушна, отбелязаха по своеобразен начин Деня
на християнското семейство. На 21 ноември, чрез оригиналните си рисунки, подредени в специално табло, те
показаха, че семейството е тяхната сила, но и закрила.
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Иновативните училища от
страната на среща в столицата
На 3 декември т.г. в София се проведе
първият Национален форум за иновации в
образованието. На събитието присъстваха
800 представители от 290 иновативни училища в България. Във форума участваха и
Цвета Костова – директор, и Росица Йорданова – гл. учител, на НУ „Иван Вазов” като
представители на единственото иновативно
училище на територията на община Дългопол. Училището участва и с презентация.
Министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев поздрави участниците и
подчерта, че в настоящото динамично време
един от пътищата за промяна, за успех в
образованието е креативният учител, а заместник министър-председателят Томислав
Дончев подчерта, че по-важни са уменията за
учене и търсене, на които днешните учители
трябва да учат децата, в тясна връзка с родителите, като важен елемент в цялостната
образователна система.
В Иновативно начално училище „Иван
Вазов” работят учители, които под ръководството на своята директорка, заедно с
родителите успешно прилагат иновациите
и стимулират своите ученици да постигат
добри резултати.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев
подчерта, че в динамичното време, в което живеем, промяната в
образованието зависи и от креативността на учителските кадри.

На Бъдни вечер в Дългопол коледари
благословиха за здраве и благоденствие

По стар български обичай
на Бъдни вечер коледари посетиха домовете на жителите
на Дългопол. Обичаят, в който
участват само мъже, започва с
посещение на църквата, където
получават благословията на
свещеника. След това групата
обикаля целия град. Под звуците на гайда и тъпан, облечени
с обновени коледарски носии,
групата внесе празнично настроение в къщите, които влезе.
Навсякъде стопаните ги посрещаха с широко отворени врати
и дарове. А те благословиха
домовете им с песни и наричания за здраве, берекет и късмет.
Радостно е, че коледарската
група е съхранила традициите
на този обичай в дългополския
край. Тя е в подмладен състав,
което показва, че младите имат
интерес към народните обичаи
и желание да ги възродят.
Коледарски групи излязоха в
празничната нощ още и в селата
Аспарухово и Цонево.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

50-то заседание от 26.11.2018 източник на финансиране - Общински бюджет и други източници,
с индикативен срок на изпълнение
Решение 50-2
1.Общински съвет- гр. Дългопол 2014-2020 г., отговорна институотменя Наредба № 4 за реда за ция - община Дългопол.
3.Общински съвет упълномопридобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, щава кмета на община Дългопол
приета на Х /десето/ заседание за извършване на всички необхона Общински съвет - Дългопол, димите действия във връзка с актуализацията на горепосочените
проведено на 25.07.2008 г.
2.Общински съвет- гр. Дългопол документи.
Решение 50-5
приема на II четене Наредба № 4
1. Дава съгласие да бъдат
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско предоставени под наем за стопанската 2018/2019 г. полски
имущество.
пътища - собственост на община
Решение 50-3
Изменя и допълва Наредба № Дългопол, попадащи в масивите
11 за определяне и администри- за ползване на земеделски земи
ране на местните такси и цени на в землищата на общината, които
услуги на територията на община не са необходими за осигуряване
Дългопол, както следва:
на пътен достъп до имотите, на
§1. Отменя в чл. 42 т.3, т.5 и т.6. потенциални ползватели, подроб§2 Допълва чл. 33. Не подлежат но описани в Приложение № 1,
на таксуване следните услуги със неразделна част от настоящата
докладна записка.
следните точки:
2. Определя размер на гот. 10 Възстановяване или промяна на име
дишна наемна цена на декар за
т. 11 Признаване и изпълнение предоставяне на полски пътища,
на съдебно решение или друг акт собственост на община Дългопол,
на чуждестранен съд или друг съгласно Списък на землищата на
орган
територията на община Дългопол
т. 12 Съставяне на актове по с определено средно годишно
гражданско състояние на българ- рентно плащане за ползване на
ски граждани, които
земеделски земи за стопанската
имат актове съставени в чуж- 2018/2019 г., съставен от комисия,
бина.
назначена със Заповед № РД 18Решение 50-4
10-86/08.03.2018г. на директора
1.Актуализира Общинския план на Областна дирекция „Земедеза развитие 2014-2020 година, лие” Варна, а именно: Арковна
Специфична цел 3.1: Доизграж- – 21.00 лева, Аспарухово – 20.00
дане и модернизиране на техни- лева, Боряна – 22.00 лева, Веческата инфраструктура и подо- личково – 40.00 лева, Дългопол
бряване качествата на средата, – 32.00 лева, Камен дял – 35.00
Мярка 3.1.8: Благоустрояване и лева, Комунари – 20.00 лева,
обновяване на населените места, Красимир – 20.00 лева, Лопушна
се допълва дейност
– 21.00 лева, Медовец – 21.00
-Изграждане на администра- лева, Партизани – 19.00 лева, Потивна сграда в село Дебелец.
ляците – 21.00 лева, Рояк – 32.00
2.Актуализира Програма за лева, Сава – 19.00 лева, Сладка
реализация на Общински план вода – 22.00 лева, Цонево – 43.00
за развитие, Специфична цел 3.1: лева, Дебелец – 31.00 лева.
Доизграждане и модернизиране
3. Ползвателят, на който са
на техническата инфраструк- предоставени полските пътища,
тура и подобряване качествата осигурява достъп до имотите,
на средата, Мярка 3.1.8: Бла- декларирани и заявени за ползгоустрояване и обновяване на ване в реални граници съгласно
населените места, се допълва разпоредбите на ЗСПЗЗ.
проект: „Изграждане на админи4. Упълномощава кмета на
стративна сграда в село Дебелец“ общината и го задължава да изс прогнозна стойност 68 хил. лв., върши необходимите действия по
г.

изпълнение на решението.
Решение 50-6
1.Приема актуализираната капиталова програма по функции и
източници на финансиране, и по
обекти към 31.10.2018 г. съгласно
Приложение № 1.
Решение 50-7
I.Дава съгласие община Дългопол да поеме дългосрочен дълг
при следните параметри:
1. Максимален размер на дълга
– до 450 000 лева /четиристотин
и петдесет хиляди лева/;
2. Валута на дълга – български
лева;
3. Вид на дълга – дългосрочен
банков заем по Закона за общинския дълг;
4. Цел на дълга: закупуване на
специализиран сметосъбиращ
автомобил; комбиниран трактор
с целия прикачен инвентар- нов;
челен товарач; контейнери за
ТБО, тип „Бобър“ и товарен автомобил - самосвал за дейностите
по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на уличните
платна, тротоари и дерета.
5. Обезпечения: учредяване на
залог върху всички настоящи и
бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи
приходи на община Дългопол и
обща изравнителна субсидия по
чл. 52, ал.1, т.1 буква Б от Закона
за публичните финанси;
6. Срок за погасяване – до 5 /
пет/ години, считано от датата на
подписване на договора за кредит,
с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без
такса за предсрочно погасяване;
7. Начин на погасяване: равни
анюитетни вноски;
8. Максимален размер на лихвения процент – плаващ лихвен
процент, съставен от база и надбавка, но не повече от 2,5 % (олп
+ надбавка);
9. Лихвен процент при просрочие: до 2 % надбавки от лихвата
при редовен дълг;
10.Такси и комисионни: без такси и комисионни, както и без такса
ангажимент върху неусвоената
част от кредита в периода на усвояване; без такса за предсрочно
погасяване;
11.Срок на усвояване: гратисен
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период – 1 /един/ месец;
12.Начин на усвояване: предвижда се кредитът да бъде усвоен
на траншове по предварителна
заявка за конкретния размер.
II. Общински съвет възлага
и делегира права на кмета на
община Дългопол да подготви
и проведе процедура за избор
на финансова институция по
реда на вътрешните правила за
избор на финансираща банкова
институция, съобразно приетите параметри, която да осигури
необходимото финансиране; да
подпише договора за кредит и
договора за учредяване на залог,
както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение
на решението.
Решение 50-8
1. Упълномощава кмета на
община Дългопол да подпише
Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
в размер на 844 233.58 лв.(осемстотин четиридесет и четири
хиляди двеста тридесет и три лв.
и петдесет и осем ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения
размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г. по
подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект
„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в
гр. Дългопол и с. Цонево, община
Дългопол“, сключен между Община Дългопол и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да подготви необходимите документи за получаване на
авансовото плащане по договор
№ 03/07/2/0/00601 от 02.01.2018
г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Решение 50-9
Общински съвет - Дългопол
определя и упълномощава адв.
Свилен Зайков за процесуален
представител на община Дългопол за сключване на спогодба по
Гражданско дело № 968/2017 на
PC- Провадия, съгласно която
страните по делото се съгласяват
да прекратят производството по
Гражданско дело № 968/2017 на
PC- Провадия, срещу гласуваното
от Общински съвет - Дългопол
с Решение 45-2/07.09.2018 год.

обезщетение в размер на 16 000
лв., и задължение на ищеца да
се откаже от всякакви минали и
бъдещи финансови претенции
относно имота, като разноските
по делото остават за всяка от
страните, така както са ги направили в това число и адвокатските
хонорари.
Решение 50-10
1. Предоставя дофинансиране
в размер на 7 000 лв. за извършване на наложителен и спешен
ремонт на двата покрива на СУ
„Св. Климент Охридски“ - гр.
Дългопол.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да предприеме съответните действия за изпълнение на
настоящето решение.
Решение 50-11-1
1.Отпуска безвъзмездно 2м3
дърва за огрев на Славка Стойчева Кръстева – жител на с. Сава.
2.Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 50-11-2
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 300 лв. на Себайдин
Саидов Бейсимов – жител на гр.
Дългопол.
2.Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 50-11-3
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 100 лв. на Сергей
Тодоров Ангелов – жител на с.
Камен дял.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 50-11-4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. на Айше Хюсни
Нурула – жител на с. Медовец.
2.Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 50-11-5
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 150 лв. на Марияна
Атанасова Златинова – жител на
гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
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Решение 50-11-6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Рамие Азис
Мурад – жител на с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 50-11-7
1. Отпуска еднократна помощ
в размер на 50 лв. на Гергина
Николова Иванова – жител на гр.
Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да извърши всичко необходимо във връзка с изпълнение на
решението.
Решение 50-11-8
Отлага за разглеждане заявление с Вх. №9400-2197/07.11.2018
г. от Станка Атанасова Димитрова
от гр. Дългопол.
Решение 50-11-9
Отказва да отпусне еднократна
помощ на:
1. Вх. № 9400-2069/25.10.2018г.
от Дияна Василева Димитрова,
адрес гр. Дългопол, ул. „Отец
Паисий“ № 4
2. Вх. №-9400-2061/24.10.2018г.
от Стефанка Христова Петрова,
адрес гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров“ № 112
3. Вх. № 9400-21212/30.10.2018г.
от Гергина Златева Иванова, адрес гр. Дългопол, ул. „Г. Раковски“
№ 05
4. Вх. № 9400-2117/30.10.2018г.
от Димитър Мартинов Добрев,
адрес гр. Дългопол, ул. „Любен
Каравелов“ №17
5. Вх. № 9400-2114/30.10.2018г.
от Фатме Иляз Аптула, адрес с.
Партизани
6. Вх. № 9400-2113/30.10.2018г.
от Емине Османова Шакирова, с.
Партизани
7. Вх. № 9400-2063/24.10.2018г.
от Мустафа Хасан Мустафа, адрес с. Цонево, ул. 33 № 9
8. Вх. № 9400-2141/01.11.2018г.
от Фатма Ахмед Емин, адрес гр.
Дългопол, ул. „Найден Геров“ № 2
9. Вх. № 9400-2198/07.11.2018г.
от Димитрина Атанасова Михалева, адрес гр. Дългопол, ул. „Хр.
Смирненски “ №24
10. Вх. № 9400-2266/19.11.2018г.
от Илийчо Иванов Киров, адрес с.
Цонево
11. Вх. № 9400-2247/15.11.2018г.
от Асен Радков Христов, адрес с.
Цонево, ул. 30 №23.
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Благотворителност

Общественият съвет и родителският клуб при НУ „Иван Вазов“ проявиха инициатива и организираха „Работилница за родители и ученици“, в която съвместно родители, ученици и учители изработиха картички и сурвакници.
Част от изработените картички бяха подарени на живеещите в дома за стари хора в с. Рояк, а останалите бяха
разпродадени за благотворителна кауза на Коледния концерт във фоайето на читалището. Събраните средства
бяха дарени за благотворителната кауза „Българската Коледа“.

Зимни празници и обичаи
Според народните поверия зимните
празници и обичаи са наситени с гадания и предсказания за предстоящата
стопанска година и за здравето и
благополучието в семейството, както
и с обреди, чрез които някога нашите
предци се опитвали да повлияят върху
бъдещето. Нека да се спрем на малка
част от тях, които са през януари:

показват, че ако времето е студено и
сухо – годината ще бъде добра и плодородна. Замръзне ли хвърленият във
водата кръст, годината ще бъде здрава
и плодовита. На този ден празнуват:
Дана, Божан, Йордан, Йорданка, Данчо, Боян, Богдан, Богдана, Богoлюб,
Богoлюбa, Божанa

Йордановден (6 януари).

Народните обичаи повеляват кумовете или деверът да „къпят“, пръскайки
публично с вода младоженците, които
са сключили брак преди една година.
Младото семейство трябва да посрещне своите гости и да занесе на
кума вино, кравай и месо. Българската
народна традиция свързва обредите
и обичаите на Ивановден с очистителната сила на осветената предния
ден вода. Празнуват: Иван, Иванкa,
Иванинa, Ванина, Bаня, Ваньо, Йоан,
Йоанa, Калоян, Йовкo, Йовка, Ивайло,
Ивайла, Иво, Ивона, Жан, Жанa, Яна.

В народната традиция денят има
различни имена в различните области
на страната, като някои от тях са
Кръстовден, Водици или Водокръщи.
Празникът е наречен така, защото на
този ден всеки, който иска да е здрав
през годината се окъпва или поне се
измива на реката. С него се слага
край на т.нар. „Мръсни дни”. На този
ден навсякъде, където има водоем,
се извършва ритуалното хвърляне
на кръста от местната църква. След
изваждането на кръста се служи тържествена литургия, наречена Велик
водосвет. На Йордановден се месят
3 ритуални хляба, при чието замесване се ползва остатъкът от старата
светена вода. Поверията на този ден

Ивановден (7 януари).

Бабинден (8 януари).

Бабинден е български празник,
отбелязван на 8 януари (или на 21
януари по стар стил), в чест на ба-

се издава от
Общинска администрация – Дългопол
гр. Дългопол, обл. Варна
ул. „Георги Димитров“ №105

бата акушерка в селото. Празникът
е свързан със семейните обичаи. По
произход е езически.

Антоновден (17 януари).

В народния календар Антоновден
се празнува за предпазване от болести. На този ден жените не плетат, не
варят боб и леща, за да не разсърдят
чумата, шарката и „синята пъпка“. Специално омесени за празника содени
питки, намазани с петмез, се раздават
на близки и съседи за здраве, а една
се оставя на тавана „за белята, за лелята“, както е била наричана чумата.
Затова Антоновден е известен още
и като Лелинден. Празнуват: Антон,
Андон, Антоан, Антония, Антонина,
Антоанета, Тончо, Тоня, Дончо, Донко,
Донка.

Атанасовден (18 януари).

Според народните поверия жените
спазват същите забрани, които характеризират Антоновден. Не бива да
шият и плетат, защото се смята, че ако
се убодат, няма да зарасне лесно. На
този ден имен ден празнуват: Атанас,
Атанаскa, Tанас, Hасo, Hася.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП:
Мариана Николаева – зам.-кмет, Юлияна Манолова – секретар
МКБППМН, Пламен Минасов – редактор
Тел: 0517/22-185
ПРЕДПЕЧАТ: „Медиа бокс“ ЕООД, ПЕЧАТ: „Алфа дизайн“ ООД
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Антични и средновековни коланни токи
и апликации от Дългополския музей
Частите от колани, токи и апликации са често срещана част, атрибут
на мъжкото облекло, особено през
епохата на Средновековието. Те са
често срещани находки при археологически разкопки, поради което
заемат сравнително голяма част от
археологическата сбирка на нашия
музей. В тази статия ще разгледам
етапите на тяхното развитие от тракийската епоха до годините на Късното
средновековие.
Най-ранният колан от нашия музей
е от тракийската епоха V- ІV в.пр.Хр.,
открит в района на с. Аспарухово. Той
е изработен от масивна сребърна тел
и има елипсовидна отворена форма.
На няколко места отпред към корема
и отзад към гърба е сплеснат и
има правоъгълна
форма, полетата
на които са изпълнени с коси
насечки и орнамент „птиче око”.
Двата му края
завършват с халки, върху лицевата страна на
които има украса от вдлъбнати
т оч и ц и . П р ез
тях е минавала
връвта за връзване пред корема.
Към предримските части от колани
можем да добавим и няколко бронзови елемента от крепостта на вр.
Арковна от времето на ІІІ в.пр.Хр.,
т.нар. „келтски период”. Единият от
тях има умбовидна форма с 3 пъпковидни издатъка, имитиращи глави на
животни, които образуват триъгълник
в спирала. Отстрани той има две вертикални втулки с бутони в края. Другият елемент има квадратна ажурно
изрязана форма. В четирите му ъгъла
има легла за емайлна украса, която
липсва, а в средата пъпковиден бутон.
Третият елемент от пандатив от
с. Бозвелийско, Провадийско, който
е по-късен, от ІІ- І в.пр.Хр. Той има
плоска, квадратна форма украсена с
орнамент „птиче око” и кръгла халка в
основата. Нагоре има форма на птича
глава с дълга шия, извита като кука.
Токите от римската епоха се делят
на няколко основни типа: елипсовидни, ажурни и с инкрустация. От
своя страна елипсовидните могат да

имат елипсовидна или бъбрековидна
форма. Те се датират към ІV-V век.
Ажурните (изрязани) токи обикновено
имат езиковидни плочки с ушички,
през които преминава коланът, и
правоъгълна рамка, които са отлети
заедно. Върху плочките на откриваните токи понякога има врязани
концентрични окръжности и изрязани
правоъгълни и триъгълни полета. Те
датират от ІІ-ІІІ век. Понякога върху
тях е врязан кръстовиден знак, което
е сигурен белег за тяхната датировка
след ІV век.
Токите с инкрустация обикновено
имат полуобли или обли плочки, в които са вписани различни геометрични
мотиви, изпълнени с клетъчен емайл.

спадат и няколко сложнооформени
токи от с. Аспарухово. Едната е със
сърцевидна а другата с В-образна
форма.
Много интересна е и една малка
Т-образна тока от с. Тутраканци, Провадийско, която е с малко по-късна
датировка от VІ-VІІ век. Тя има форма
на заоблен щит с изострени върхове
и щифтче отдолу. От времето на ІХ-Х
век има 3 токи, 2 от тях от с. Комарево
и от с. Тутраканци, Провадийско, са
„лировиден тип”, а върху плочката
на третата, от района на Дългопол, е
гравиран грифон.
Трудно е да се определи предназначението на апликациите, част от тях
са били от колани, други от различни

В нашия музей токите от ІІ-ІV век
са доста разнообразни. Една с неизвестно местонамиране е ажурно
орнаментирана. Други няколко от с.
Кривня и с. Венчан, Провадийско,
са със сравнително опростено устройство. Те имат кръгла форма и
права основа. Други две от района
на скалния манастир при с. Рояк са
двуклетъчни.
През Средновековието токите за
колани са по-обикновени. Те биват
два вида и се делят на няколко
типа: едноклетъчни - с правоъгълна,
квадратна, трапецовидна, кръгла и
лирвидна форма и двуклетъчни, които
имат различни форми. Токите от това
време имат леко извит език, който се
движи свободно на рамка. В повечето
случаи са без плочки за прикрепяне
към колана.
„Лировидните” токи са разпространени през Х-ХІ век. Три от тях, от с.
Поляците и с. Аспарухово, са с ажурно
изрязан кръст върху своите плочки. Те
датират към V-VІ век. Към това време

части на облеклото и украшенията.
По техника на изработката им биват
два вида – ажурни, датирани към ІІ-ІІІ
век и с инкрустация от ІV-V век. Към
тези от римската епоха имаме една с
релефно изображение на тракийския
бог Херос от с. Тутраканци. Друга от
Дългопол има плоска елипсовидна,
ажурнооформена форма с два нита
на обратната страна. Няколко колани
апликации от с. Аспарухово имат различни форми. Едната е сърцевидна,
украсена с елемент „птиче око”.
Другата е диаболична, с оформена
розета по средата. Трета има форма
на осмолистна розета, върху лицевата
страна на която има частично запазена стъклена паста. От това време е и
един запазен коланен накрайник от с.
Бозвелийско. Той има езичеста форма с раздвоена основа. На лицевата
страна има двойно подчертан бордюр,
а отстрани - растителен орнамент.
Илиян Илиев
Уредник археолог при
ИМ- Дългопол
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Дългопол отново ще приеме
спартакиадата на малките селища

Дългопол отново ще е домакин на спартакиадата на малките селища, популярна като
Игрите на БАСС (Българската
асоциация на спортистите от
малките селища). Решението
за възлагане на домакинството
бе връчено на кмета Георги
Георгиев от председателя на
БАСС Стоян Караиванов. На
срещата в Дългопол присъства
зам.-кметът Мариана Николаева и дългогодишният деятел на
спорта Васил Василев.
Състезанията ще започнат в
първия четвъртък на юли 2019
г. Надпреварата ще открият
баскетболистите. Игрите ще
завършат на 31 август, когато
ще са празненствата за честването на
50-годишния юбилей на града.
По време на срещата с кмета председателят на БАСС изтъкна, че УС
Вълнуваща и с много
приятни мигове. Така ще я
запомнят всички участници
в прекрасната „срещата с
приятели”. Тя се проведе в
с. Аспарухово.
Дълго и старателно, с
много ентусиазъм се готвиха жените, участващи в
групата „Камчийски полъх”.
Бяха вложили цялата си
любов и майсторство, за
да приготвят вкусни баници,

на Асоциацията е подкрепила единодушно кандидатурата на Дългопол
да приеме XXIV игри. С тях ще бъде
отбелязана и 50-годишнината от обя-

вяването му за град. Актът е
обнародван на 27 август 1969
г., когато кмет е Киро Георгиев,
баща на сегашния ръководител
на общинския център.
В програмата на XXIV игри
отново са включени 8 вида
спорт: баскетбол, волейбол,
хандбал, тенис на маса, борба,
лека атлетика, шахмат, конен
спорт (момчета и момичета) и
футбол. Повечето от турнирите ще се състоят в спортния
комплекс на общината в с.
Аспарухово.
Предишното домакинство
на Дългопол бе за XXII държавни игри, проведени между 6 и
23 юли 2017 г. Те преминаха
под патронажа на министъра на спорта
Красен Кралев. Тогава домакините
участваха с отбори по тенис на маса,
борба, баскетбол и футбол.

Среща с приятели
тутманици и много сладки. А
на вратата те посрещнаха
гостите по стар български
обичай с пита и шарена сол.
Бяха пристигнали гости от
Перник, Ковачевци, Добрич,
Балчик, Разград, Омуртаг.
Влизайки в залата, внесоха
много свежест доброта и
настроение.

Срещата беше открита
от председателя на общинската организация на
хората с увреждания Ася
Николова. Тя направи малък
преглед на дейността, която развива организацията.
Отчете и постиженията на
хората, които участват в
двуседмичните сбирки. А те,

освен информацията, която
получават относно техните
права и задължения като
хора с увреждания, дълбоко
в сърцата и душите си кътат
българската народна песен.
Завидно тачат и спазват обичаите и нравите, за
да ги предават на идните
поколения. През годините
те станаха носители на
златни и сребърни медали,
купи и дипломи. Получиха
и най-високото отличие вимпел на община Перник,
за участие във фолклорния
фестивал. Посетиха всички
съседни страни.
По време на срещата си
размениха подаръци, които
имаха символична стойност,
но зарадваха сърцата на
всички. Споделиха опит.
Създадоха нови контакти.
Извиха се много хора, ръченици, изпяха се и много
любими песни. Благодарим
за уютната обстановка, прекрасното музикално оформление и осигурената зала на
спортния комплекс, както и
нощувките в с. Аспарухово.
Ася Николова
председател на Общинската организация на
хората с увреждания

