Разпространява се безплатно

Брой 33, февруари 2019 г.

Богата празнична програма
в Деня на Освобождението

С редица прояви на 3 март отбелязахме
141 години от Освобождението на България от турско робство. Жители и гости на
град Дългопол се включиха в инициативата
„Пробуждане с хоро“. От ранни зори оживиха градския площад с народни песни и
танци. В следобедните часове на сцената
на НЧ „Н. Й. Вапцаров 1896“ се състоя
празничният концерт по случай знаменателната дата. По-късно градският площад
се изпълни с родолюбиви граждани, които
присъстваха на поклонението пред паметника на загиналите във войните. Кметът на
общината Георги Георгиев поздрави всички
присъстващи с националния празник и
изрази признателността на българите за
саможертвата на всички знайни и незнайни воини, дали живота си за свободата на
България. С военен ритуал и поднасяне на
венци и цветя пред паметника на героите в
града засвидетелствахме своята благодарност към подвига на падналите в борбата
за Освобождението на отечеството ни.
Тържеството завърши със заря.

Добро класиране на наши ученици в състезанията за „Купа Варна 2019“

На 16 и 17 февруари се проведоха
ученически състезания по тенис на
маса за „Купа Варна 2019“, в които
взеха участие ученици от СУ „Свети
Климент Охридски“ - гр. Дългопол, с
треньор Никола Николов. Във възрастова група III-VII клас се състезаваха
11 отбора, 10 от които от град Варна.
Отборът на СУ „Свети Климент Охридски“ - гр. Дългопол, в състав Красимир
Куртев, Ивелин Милков, Златомир Лефтеров и Росен Янакиев, се класира на
трето място. В индивидуалната надпревара в тази възрастова група Красимир
Куртев се класира на III място, за което
бе награден с бронзов медал.
Във възрастовата група VIII-XII клас
се включиха 14 отбора от гр. Варна и
областта. След оспорвана битка за
трето място, отборът на СУ „Свети лев, Велико Димов и Михаил Янакиев, тезателите много здраве, спортен дух
и успех в предстоящите през март
Климент Охридски“ - гр. Дългопол, в загуби с 3:2 и зае четвърто място.
състав Велислав Великов, Васил ВасиНека пожелаем на треньора и със- областни ученически игри.
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Рецитал в памет на Васил Левски

На 19.02.2019 г. в залата на
Общински съвет – Дългопол,
се проведе рецитал-конкурс
в памет на 146-годишнината
от обесването на Апостола
на българската свобода
Васил Левски. Тази година
проявата бе посветена и на
50-годишнината от обявяването на Дългопол за град.
Събитието бе организирано
от НЧ „Н. Й. Вапцаров -1896“
и ОДК „Андрей Германов“.
В него участваха ученици
от общинските училища,
разпределени в 4 групи:
първа група – индивидуални
изпълнители до 10-годишна
възраст; втора група – индивидуални изпълнители до
14-годишна възраст; трета
група – индивидуални изпълнители над 14-годишна възраст; четвърта група – колективи и групи за художествено
слово. Всички участници се
представиха много добре
и затрудниха журито, което
след дълги разисквания определи победителите.
Първа група:
Първо място - Аслъ Илиева (НУ „Иван Вазов“ – Дългопол); Второ място - Алекс
На 19 февруари учениците от ОУ “Васил Левски”
- с. Поляците, отбелязаха
патронния си празник и 146
години от гибелта на Апостола на свободата Васил
Левски. Мариана Николаева
- зам.-кмет ОХД, поздрави
колектива и учениците от
името на кмета на община
Дългопол Георги Георгиев,
като им пожела здраве и
много творчески успехи.
И децата от подготвителната група ,,Шарена
дъга“ при Детска градина
,,Първи юни“ в с. Партизани
почетоха паметта и делото
на безсмъртния герой на
България – Васил Левски.
Заедно със своите учителки
те посетиха паметника в с.
Партизани. Малчуганите
поднесоха цветя на паметника. Своята признателност
към Апостола те показаха и
в своите рисунки, които поставиха на специално табло.

Славчев (НЧ „Н. Й. Вапцаров
- 1896“); трето място - Йоана
Александрова (Детско театрално експериментално
студио при НЧ „Н. Й. Вапцаров 1896“).
Втора група:
Първо място - Янислав
Маринов (НЧ „Н. Й. Вапцаров 1896“); Второ място
- Диляна Росенова (СУ „Св.
Кл. Охридски“); Трето място Живко Георгиев (СУ „Св. Кл.
Охридски“).

Трета група:
Първо място не се присъжда; Второ място - Марина Величкова (СУ „Св. Кл.
Охридски“); Трето място
- Джесика Асенова (СУ „Св.
Кл. Охридски“).
В категорията „Колективи
и групи за художествено
слово“ наградата грабна НУ
„Иван Вазов“ – гр. Дългопол,
а също така и наградата на
Кмета на общината. На второ
място се нареди групата за

художествено слово към ОУ
„Васил Левски“ - с. Поляците.
Награди от Общински детски
комплекс „Андрей Германов“
получиха Йоана Александрова, Янислав Маринов
и Групата за художествено
слово при НУ „Иван Вазов“. Поощрителни награди
бяха връчени на Алекс Деянов, Иванина Драгомирова,
Марина Барчева, Джевдет
Мехмед, Димана Димитрова
и Милена Генова.

С любов към Апостола
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Деца помагат на МВР

На 28.02.2019 г. в НУ „Иван Вазов”
– гр. Дългопол, се проведе поредното
занятие с учениците от трети клас,
участници в Национална програма на
МВР „Детско полицейско управление”
– гр. София. Тя е по инициатива на
Министерството на вътрешните работи и е свързана с темата „Оказване
на първа долекарска помощ – предпазване от злополуки, наранявания и
изгаряния”. Проявата се осъществи

съвместно с медицински работник от
БЧК - Иванка Неделчева, полицейски
инспектор Пламен Янчев и инспектор
Росен Хинев от Детска педагогическа
стая. Обхванатите ученици по проекта
наблюдаваха практическото занятие
с голям интерес, получиха знания и
придобиха умения за опазване на
своя живот и този на приятелите си,
за справяне в трудни ситуации вкъщи
и на улицата, за отстояване на своите

Пчелари почетоха своя
професионален празник

В началото на месец февруари в бистро „Деница“ в гр.
Дългопол се проведе традиционната среща на членовете на Пчеларско дружество
„Дългопол“. Тя бе по повод
на празника на пчеларите - 10
февруари. На срещата бе прочетен и поздравителен адрес
от кмета на община Дългопол
Георги Георгиев, представен
от Славчо Славов – гл. експерт
„ОЗГ“ в общината.
Денят на св. Харалампий

се счита от собствениците на
пчелни семейства за началото
на новата пчеларска година.
На срещата присъстваха
пчелари, членовете на техни
семейства и приятели. Бе
обсъдено състоянието на
пчелните семейства след
т.нар. „отваряне на кошерите“,
както и други въпроси, свързани с отглеждането на пчелите.
Накрая се разигра томбола
между присъстващите, за
която бяха осигурени награди.

права и отговорности, за работа в екип.
Всеки път те преживяват събитието
като истински полицаи, отдадени на
своята дейност. По повод на това са
направени графици за дежурства, в
които доброволците в „Детско полицейско управление” следят за реда,
дисциплината и хигиената в училището. С активното си участие те се
чувстват полезни, удовлетворени и
значими в обществото.

Проект

На 20.02.2019 г. кметът на община Дългопол Георги
Георгиев и главният счетоводител Нина Димитрова,
подписаха договор с Министерството на труда и социалната политика на стойност 180 800 лв. Той е свързан
с проекта „Интегриран социален офис“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът
въвежда изцяло нов подход, иновационна практика за
предоставяна на социални услуги на принципа на едно
гише. Целта е предоставяне на комплексно обслужване
(предоставяне на няколко вида социални услуги на едно
място) на потребителите - възрастни хора, хора с увреждания, деца и семейства в риск, за да се постигне
устойчивост на прилаганите мерки.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

52 заседание от 28.01.2019 г.
Решение 52–3
1. Избира за секретар на ПК „Обществен ред и сигурност” към Общински съвет – Дългопол – Хюсеин Сали
Юсуф от партия Движение за Права
и Свободи.
2. Избира за член на ПК „Собственост и стопанство” към Общински съвет – Дългопол – Хюсеин Сали Юсуф от
партия Движение за Права и Свободи.
3. Избира за член на ПК „Стратегическо планиране и европроекти” към
Общински съвет – Дългопол – Хюсеин
Сали Юсуф от партия Движение за
Права и Свободи.
4. Избира за член на Специализиран
орган „Контролен съвет по средствата
от Европейския съюз за програмен
период 2014-2020, общински земеделски и горски фонд и туризъм” към
Общински съвет – Дългопол – Хюсеин
Сали Юсуф от партия Движение за
права и свободи.
Решение 52–4
Приема План за работа на Общински съвет - Дългопол през 2019 г.
Решение 52-5
Общински съвет - Дългопол определя стимулиране на всеки кръводарител от общината за 2019 г. - парични
средства в размер на 22 лв. (двадесет
и два лева).
Решение 52-6
1. Приема допълнения в Наредба №15 за определяне на местните
данъци на територията на община
Дългопол, както следва:
§.1. В чл.7, ал.1 думите „сгради и
поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.
§2. В чл.9 след думите „вещно право“
се добавя „на ползване“.
§3. В чл.19 се създава нова ал.4:
„/4/ В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно
жилище, облекченията по ал.1 и 2 не
се прилагат и данъкът, определен по
чл.15, се дължи в пълен размер за
всяко от жилищата и за периода, в
който едновременно са декларирани
като основни жилища“
§4. В чл.20 след думите “Закона за
местните данъци и такси“ се добавя
„освен в случаите на чл.14, ал.2 и 3
от с.з.
§5. Чл.41, ал.1 се изменя така:
„/1/ За леки и товарни автомобили
с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 т годишният
данък се състои от два компонента
– имуществен и екологичен, и се оп-

ределя по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК, където:
ГДПС е годишният размер на данъка
върху превозните средства за леки и
товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече
от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който
се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който
се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се
определя от стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство
на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW х Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на
данъка в зависимост от мощността
на двигателя, която се определя от
мощността на двигателя и е в следния
размер:
а) до 55 kW включително – 0,52 лв.
за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително
– 0,70 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително
– 1,43 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – от 2,10 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 4,00 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила
в следните размери:

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40

§6. В чл.41, ал.2 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни
автомобили с технически допустима
максимална маса не повече от 3,5 т“
§7. В чл.41, ал.6 се изменя така:
„/6/Данъкът за товарен автомобил
с технически допустима максимална
маса над 3,5 т., но не повече от 12 т. е
в размер на 13 лв. за всеки започнати
750 кг. товароносимост“.
§8. Чл. 45, ал.1 се отменя.
§9. Чл.45, ал.2 се изменя така:
„/1/ За мотопеди и мотоциклети
с мощност на двигателя до 74 kW
включително, и съответстващи на
екологична категория „Евро 4“ данъкът
се заплаща с 20 на сто намаление,
а за съответстващите на екологични
категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60
на сто намаление от определения по
чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.“
§10. Чл.45, ал.3 се изменя така:
„/3/ За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима
максимална маса над 3,5 т, влекачите
за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се
заплаща с 20 на сто намаление, а за
съответстващите на „Евро 5“, „Евро
6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от
определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13
Кое- от ЗМДТ данък“
Брой на годините от годината на производство, фици§11. Чл.45, ал.5 се изменя така:
включително годината на ент
„/5/ Когато в регистъра по чл. 54, ал.
производство
1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно
Над 20 години
1,1
средство, се приема, че превозното
Над 15 до 20 години
1
средство е без екологична категория.“
включително
§12. Чл.47 се изменя така:
Над 10 до 15 години
1,3
„Чл.47. Данъкът се внася в приход
включително
на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището
Над 5 до 10 години вклю1,5
на собственика, а в случаите по чл.
чително
54, ал. 5 – в приход на общината по
До 5 години включително
2,3
регистрация на превозното средство.“
2. екологичният компонент в зави§13. В приложение №2 към чл.56
симост от екологичната категория на т.21 се отменя.
автомобила е:
2. Измененията на Наредбата влиЕкологична категория
К о е - зат в сила от 01 януари 2019 г.
3. Възлага изпълнението на настофициент
ящото решение на кмета на община
без екологична категоДългопол.
рия, с екологични категоРешение 52–7
рии „Евро 1“ и „Евро 2“
1.Определя и упълномощава с
мандат инж. Емурла Ахмед Емурла-За1,10
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местник-кмет на Община Дългопол да
бъде представител на община Дългопол в общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация - Варна” ООД, Варна,
което ще се проведе на 05.02.2019
год. (вторник) от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Областна
администрация - Варна.
2. Да гласува по всички точки от
предварително обявения дневен ред
в писмо с вх.№ 0600-7/14.01.2019 г.
от областен управител на област с
административен център - Варна по
следния начин:
По т.1 - със ”За”
По т.2 - със ”За”
По т.3 - със ”За”
По т.4 - със ”За”
По т.5 - с право на собствена преценка.
3. Възлага на упълномощения представител инж. Емурла Ахмед Емурла
– зам.-кмет на община Дългопол, да
предприеме съответните действия за
изпълнение на настоящето решение.
Решение 52-8
1. Общински съвет гр. Дългопол,
дава съгласие на пътуващите служители и работници, които имат право на
транспортни разходи от местоживеене
до месторабота и обратно, да бъдат
изплащани фактури, билети или абонаментни карти в размер на 100% от
средствата за железопътен транспорт
и 90% от средствата за автобусен
транспорт за 2019 г.
2. Средствата за пътуване с билети
да не надвишават средствата за пътуване с карта, освен в случаите, в които
не може да бъде издадена карта.
3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на
транспортни разходи от местоживеене
до месторабота и обратно за 2019 г. Приложение №1.
Решение 52-9
1. Отпуска на лицето Рамадан Сали
Емин - отговорник на военноинвалидите и военнопострадалите в община
Дългопол, сумата от 240 (двеста и четиридесет) лева за служебно пътуване
от с. Рояк до гр. Варна за 2019 година.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всички действия по изпълнение на решението.
Решение 52-10
1. Дава съгласие и удължава срока
за безвъзмездно предоставяне на
община Кубрат на специалене автомобил, цвят – оранжев/син, марка
(модел) – „МАН 18.232” с регистрационен номер В 6264 НК, идентификационен номер на превозното средство
– WMAM054684Y006348, номер на

двигателя – 17867675777311, дизел,
собственост на община Дългопол, в
срок до 31.12.2019 г.
2. Разходите за текущо поддържане и ремонт на автомобила да са за
сметка на община Кубрат.
3. Възлага на кмета на общината да
извърши всички действия по изпълнение на решението.
Решение 52–11
Извършва следните промени:
І. Одобрява частично изменение в
структурата на общинска администрация Дългопол, съгласно Приложение
№1 към докладната записка, считано
от 01.01.2019 г.
ІІ. Намалява числеността на отдел
„Гражданска регистрация и административно обслужване“ с 10,5 щ. бр.
ІІІ. Увеличаване числеността на
отдел „Данъчни и неданъчни приходи“
с 10,5 щ. бр.
ІV. Увеличава числеността на отдел
„Устройство на територията, общинска
собственост, търговия, земи и гори“ с
0,5 щ. бр.
V. Дава съгласие кмета на община
Дългопол да прави вътрешни промени, в рамките на утвърдената обща
численост.
VІ. Възлага на кмета на община
Дългопол да утвърди длъжностни разписания на общинска администрация и
местните дейности, както и да извърши
промени в Устройствения правилник
на същата, съгласно настоящото
решение.
Решение 52-12
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 10 441,78 лв.
(десет хиляди четиристотин четиридесет и един лв. и 78 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на
ДДС по заявка за авансово плащане
№03/07/2/0/00601/1/01 по Договор №
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 възстановяване на
ДДС по заявка за авансово плащане
№03/07/2/0/00601/1/01 по Договор №
03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г. по Програма за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.
Решение 52-13
1. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише Запис на
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заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 168 844,72 лв.
(сто шейсет и осем хиляди осемстотин
четиридесет и четири лв. и 72 ст.) за
обезпечаване на 100 % от заявения
размер на ДДС по заявка за авансово
плащане №03/07/2/0/00601/1/02 по Договор № 03/07/2/0/00601 от 02.01.2018
г 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 възстановяване на ДДС
по Заявка №03/07/2/0/00601/1/02 за
авансовото плащане, по договор №
03/07/2/0/00601 от 02.01.2018 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Решение 52-14
1. Дава съгласие Община Дългопол да поеме краткосрочен дълг при
условията на овърдрафт за оборотни
средства при следните параметри на
дълга:
1.1. Валута на дълга - български
лева;
1.2. Максимален размер на кредита
- до 600 000 лева;
1.3. Вид на дълга - краткосрочен банков кредит-овърдрафт, поет с договор
за общински заем;
1.4. Цел на дълга - за покриване
на временен недостиг на средства,
необходими за разплащания, свързани
с дейността на общината;
1.5. Начин и срок на усвояване - многократно в срок до 12 месеца от датата
на договора за кредит, като правото
на общината да усвоява средства от
овърдрафта в рамките на договорения
размер и краен срок за усвояване, се
възстановява с всяка издължена по
него сума.
1.6. Максимален годишен лихвен
процент - основен лихвен процент на
БНБ плюс максимална надбавка до 3
% годишно.
1.7. Срок за погасяване - до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата
на сключване на договора за кредит;
1.9. Без такси за проучване и
разглеждане, без комисионна за ангажимент, без такси и комисионни за
предсрочно погасяване;
1.10. Лихвен процент при просрочие
на главницата - образува се от сбора
от годишния лихвен процент по т. 1.6
плюс надбавка до 2 % годишно.
1.11. Еднократна такса за управление на кредита, платима при подписване на договора за кредит върху
размера на разрешения кредит - до 1
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% годишно.
1.11. Начин на обезпечаване - Учредяване на особен залог по реда на
Закона за особените залози в размер на 125 % от размера на кредита
върху настоящи и бъдещи собствени
приходи по бюджета на общината по
чл.45, ал.1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от
Закона за публичните финанси и обща
изравнителна субсидия по чл. 52, ал.1,
т.1, буква „б“ от Закона за публичните
финанси.
2. Възлага на кмета на общината да
проведе процедура за избор на финансова институция по реда и начина,
определени с Наредба № 33 приета
с Решение № 46-2 от 21.09.2018 г. на
Общински съвет - Дългопол.
3. Упълномощава кмета на община Дългопол да подпише договор
за кредит, договор за залог и всички
необходими документи, свързани с
кредитната сделка.
Решение 52–15
1. Открива процедура по намаляване на капитала на „Медицински
център 1 - Дългопол” ЕООД, ЕИК
813143746, със седалище и адрес на
управление гр. Дългопол, ул. „Георги
Димитров“ № 142, с управител Веско
Дражев Филчев.
2. Упълномощава и задължава кмета на Община Дългопол да възложи
по реда на чл. 22, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, изготвянето
на оценка на целия актив на дружеството, на оценител, отговарящ на
изискванията на Закона за независимите оценители.
Решение 52-16
1. Приема Програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2019 година.
2. Упълномощава и задължава
кмета на общината да предприеме
законосъобразни действия за изпълнение на настоящата програма.
Решение 52-17
1. Дава съгласие за кандидатстване в партньорство със Сдружение
„Местна инициативна група Дългопол
- Смядово”, с проектно предложение
по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.032
„Социално включване в общността“.
2. Упълномощава кмета на общината, като партньор да предприеме
всички необходими действия във
връзка с кандидатстването и изпълнението на проекта.
Решение 52-18
1. Дава съгласие община Дългопол в партньорство с община
Долни чифлик да кандидатства с
проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.040 “Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 2”.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими
действия във връзка с кандидатстването и изпълнението на проекта.
Решение 52-19
1. Приема бюджета на община Дългопол за 2019г. както следва:
1.1. По приходите в размер на 12
608 774 лв., в това число:
1.1.1. Приходи за делегирани от
държавата дейности в размер на 7 089
918 лв. /Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 6 742
065 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2018г.
– 143 928 лв., /приложение № 1.1/
1.1.1.3 Възстановени заеми между
бюджет и СЕС – 131 792 лв.
1.1.1.4 Друго финансиране – 72 133
лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в
размер на 5 518 856 лв., /Приложение
№ 2/, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи – 571
200 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи – 1 258
520 лв.
1.1.2.3. Изравнителна субсидия –
1 296 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за зимно
поддържане и текущ ремонт – 110
000 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи – 538 300 лв.
1.1.2.5 Увеличение на капитала в
Медицински център ЕООД - Дългопол
- /-35 000/
1.1.2.6. Операции с финансови
активи – 553 846 лв.
1.1.2.7. Преходен остатък по бюджета – 1 129 381 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от временно съхранявани средства – 96 109
лв.
1.2. По разходите в размер на
12 608 744 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата
дейности – 7 089 918 лв., съгласно
Приложение № 3
1.2.2. За местни дейности – 5 167
447 лв., съгласно Приложение № 4.
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности с
приходи от местни данъци, такси и
др. неданъчни приходи и трансфери
за местни дейности –351 409 лв.,
съгласно Приложение № 4.
1.3. Утвърждава средносрочна цел
за бюджетното салдо по бюджета на
общината, изчислено на касова ос-

нова – придържане към балансирано
бюджетно салдо.
2. Приема числеността на персонала и разходите за заплати на
местните дейности и за делегираните
от държавата дейности /без звената
от системата на народната просвета,
които прилагат делегирани бюджети/,
считано от 01.01.2019г., разпределени
по месеци, съгласно Приложение № 5.
3. Приема програмата за капиталови разходи в размер на 4 469 913
лв., съгласно Приложение № 6, кол. 3
3.1. Одобрява разпределението на
целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 538 300 лв., съгласно
кол.4 от Приложението;
3.2. Приема разчет на капиталовите
разходи, финансирани с приходи от
продажба на нефинансови активи в
размер на 47 520 лв., съгласно кол.6
от Приложението;
3.3. Приема разчет на капиталовите
разходи от целевия трансфер по §
31-18 от 2018г. в размер на 1 726 231
лв., съгласно кол. 5 от Приложението;
3.4. Приема разчет на капиталовите
разходи финансирани от предстоящ
банков заем в размер на 390 000 лв.,
съгласно кол.8 от Приложението;
3.5. Приема разчет на капиталовите
разходи финансирани със средства от
ЕС в размер на 1 767 862 лв., съгласно
кол. 10 от Приложението.
4. Утвърждава разчет за целеви
разходи и субсидии, както следва:
4.1. За СБКО на персонала, определени в рамките на 3 на сто на база
начислените трудови възнаграждения, включително и социалните
осигуровки.
4.2. За представителни разходи
на кмета на общината в размер на 2
на сто от общия годишен размер на
разходите за издръжка на дейност
„Общинска администрация“».
4.3. За представителни разходи на
общинския съвет в размер 1 на сто от
общия годишен размер на разходите
за издръжка на дейност „Общинска
администрация“.
4.4. За разходи по общинския културен календар – 68 000 лв.
4.5. За разходи по общинския спортен календар – 27 300 лв.
4.6. Разходи за помощи по решение
на общински съвет - 9000 лв. и разходи
за помощи за погребение – 2000 лв.
4.7. Средства за работно облекло на
персонала по трудови и служебни правоотношения не по вече от 43 000 лв.
4.8. Сума в размер на 5110 лв. за
плащане на членски внос в сдружения,
в които членува общината.
4.9. Субсидии за спортни клубове,
регистрирани като юридически лица с
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нестопанска цел – 34 700 лв.
4.10. Текущи субсидии за издръжка
(отопление на читалищния салон) на
НЧ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Дългопол –
5500 лв.
4.11. Субсидии за подпомагане
клубовете за автентичен фолклор към
читалищата – 4 950 лв.;
4.12. Субсидии за подпомагане
клубовете за народни танци към читалище Дългопол, Цонево и Аспарухово
– 8000 лв.
4.13. Субсидии за дофинансиране
на маломерни паралелки в училищата
– 36 685 лв.
4.14. Трансфери за подпомагане
разходите за гориво на ПУ – Дългопол – 8000 лв.
5. Одобрява индикативен годишен
разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 2 614
818 лв., съгласно Приложение № 7;
6. Приема намерението за поемане
на нов дълг и финансиране чрез заеми
на база действащи договори, съгласно
Приложение № 8;
7. Определя максималния размер
на плащанията по дълга и поемането
на нов общински дълг както следва:
7.1. Максимален годишен размер
на плащанията по общинския дълг
(главница+лихва+такси) за 2019 г. –
461 272 лв. /Приложение № 2/
7.2. Общински гаранции, които
могат да бъдат издадени през 2019г.
– 141 856 лв. /Приложение № 2/
4.3. Определя лимит за поемане
на нов общински дълг – 1 050 000 лв.
4.4. Определя максимален размер
на общинския дълг към края на годината - 1 654 608 лв.,в т.ч. безлихвен
заем от МФ – 990 000 лв.
7. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности
за периода 2020-2022г., съгласно
приложения № 2 и № 4;
8. Определя второстепенни разпоредители с делегиран бюджет през
2019 г.
• Средноучилище „Св. Климент
Охридски” гр. Дългопол;
• Обединено училище „Христо Ботев” с. Цонево;
• Училище „Христо Ботев” с. Партизани;
• Училище „Митко Палаузов” с.
Лопушна;
• Училище „Васил Левски” - с. Поляците;
• Училище „Назъм Хикмет” - с.
Медовец;
• Училище „Иван Вазов” - гр. Дългопол;
• ДГ „Детелина” - Дългопол;
• ДГ „Пролет” - Цонево;
• ДГ „Щастливо детство” - Парти-

зани;
• ДГ „Първи юни” - Медовец
• Център за подкрепа за личностно
развитие;
• Читалище „Н. Й. Вапцаров” - гр.
Дългопол;
• Читалище „Светлина” - с. Рояк;
• Читалище „Добри Иванов” - с.
Аспарухово;
• Читалище „Пробуда“ - с. Цонево;
• Читалище „Кирил и Методий“ - с.
Боряна;
• Читалище „Лиляна Димитрова“ - с.
Поляците;
• Читалище „Просвета“ - с. Величково;
• Читалище „Асен Златаров“ - с.
Партизани;
• Читалище „Назъм Хикмет“ - с.
Лопушна;
• Читалище „Али Ямурлов“ - с.
Медовец;
• Читалище „Христо Ботев“ - с.
Крсимир;
• Читалище „Светлина“ - с. Сава;
• Читалище „Кирил и Методий“ - с.
Цонево, кв. Яворово;
• Читалище „Светлина“ - с. Камен
дял;
• Читалище „Петко Иванов Недев“
- с. Комунари;
9. Определя като разпоредител с
бюджет през 2019 г. Общински Музей
гр. Дългопол.
10. Определя максимален размер
на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през
2019 г. по бюджета на общината в размер на 12 608 774 лв., като наличните
към края на годината задължения
за разходи не могат да надвишават
-1 552 901 лв. и определя максимален
размер на поетите ангажименти за
разходи които могат да бъдат поети
през 2019 г. в размер на 12 608 774
лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не
могат да надвишават – 5 176 338 лв.
(Приложение № 4)
11. Одобрява план-график за
обслужване на просрочените задължения от минали години, които да
бъдат разплатени от бюджета за 2019
г. в размер на 3500 лв. и просрочени
вземания, които да бъдат събрани
през 2019 г. в размер на 103 608 лв.,
съгласно Приложения № № 9 и 10;
12. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал.3, т.4 и т.5
от ЗПФ по прогнози на Медицински
център ЕООД - гр. Дългопол за 2019
г, 2020 г. и 2021 г., съгласно Приложение № 11.
13. Възлага на кмета на общината:
13.1. Да определи бюджетите на
второстепенните разпоредители с
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делегиран бюджет и разпоредители
с бюджет.
13.2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера
на постъпилите и разходвани средства
от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя.
14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
14.1. В часта за делегираните държавни дейности – между утвърдените
показатели за разходи в рамките на
една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите
за делегираните държавни дейности
и няма просрочени задължения за
съответната дейност.
14.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една
дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите.
15. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни
безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския бюджет
и от сметките за средства от ЕС за
плащания по проекти, финансирани
със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни
организации, чийто бюджет е част от
общинския бюджет.
15.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския
бюджет да се спазват изискванията
на чл. 126 от ЗПФ.
15.2. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да
се спазват изискванията на чл. 104,
ал.1, т.4 от ЗПФ.
16. Упълномощава кмета на общината:
16.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината
за текущо финансиране на одобрените
по бюджета на общината разходи и
други плащания, при условие че не
се нарушава своевременното финансиране на делегираните държавни
дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и
се спазват относимите за общините
фискални правила по ЗПФ, като не
се променя предназначението на
средствата в края на годината.
16.2. Да кандидатства за средства
от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински
програми и проекти;
16.3. Да кандидатства за средства
по структурни и други фондове на ЕС,
по национални програми и други из-
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Съобщение
Във връзка с постъпило предписание
от Областна дирекция по безопасност
на храните – Варна,
общинска администрация – Дългопол,
уведомява местното
население, че през
месец февруари и
месец март 2019 г. от
кметове на кметства
и служители на общината ще бъде извършено преброяване на
селскостопанските
животни в населените
места.
Молим гражданите и юридическите
лица да предоставят
точна информация за
отглежданите от тях
животни.
Общинска
администрация Дългопол

МИГ „Дългопол - Смядово”
подписа договор по важен проект
На 27.12.2018 г. Местна инициативна група
„Дългопол - Смядово“
подписа договор за
спечелен проект чрез
конкурентен подбор по
процедура „Повишаване на гражданското
участие в процесите
на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство“ по
Оперативна програма
„Добро управление”.
Размерът на безвъзмездната финансова
помощ е 89 964,00 лв.
с вкл. ДДС със срок за
изпълнение на проекта
18 месеца.
Проектът цели изграждането и създаването на предпоставки
за партньорско отношение между местните
власти, гражданите и
бизнеса чрез създава-

нето на иновативен за
територията на МИГ
„Дългопол - Смядово“ подход, а именно, създаването на
електронна платформа за насърчаване на
гражданското участие
„Умно гражданство“. В
рамките на проекта ще
се извърши анализ на
гражданското участие
на територията на МИГ
„Дългопол - Смядово“,
на общинските администрации и тяхното
отворено и прозрачно
управление, насочено

към гражданите. Проектното предложение
предвижда и провеждане на обучения на
служителите на кандидата и/или партньора
свързани с подобряване на гражданското
участие в процесите
на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство, както
и провеждането на широка информационна
кампания за насърчаване на гражданското
участие и представяне
на електронно базирана платформа „Smart
citizenship”.
Наименованието на
проектното предложение е „Умно гражданство“ и се изпълнява
в партньорство с общините Дългопол и
Смядово.

Решения на Общински съвет – Дългопол

точници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на
годишния план за развитие.
17. Приема за сведение протокола
от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 12.
Решение 52-20-1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Донка Иванова
Добрева – жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на мета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 52-20-2
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 150 лв. на Зелиха Мухаремова
Исаева – жител на с. Рояк.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 52-20-3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 88 лв. на Садия Османова
Османова – жител на гр. Дългопол.

2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 52-20-4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Вярка Иванова
Николова – жител на с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 52-20-5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. на Ведиха Ниязи
Каба – жител на с. Партизани.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 52-20-6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Фатме Зекериева Ферадова – жител на с. Лопушна.
Средствата да бъдат получени от
Ниази Хасан – кмет на с. Лопушна.
2. Възлага на кмета на общината

да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 52-20-7
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Енчо Василев
Димитров – жител на с. Комунари.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 52-20-8
1. Отпуска безвъзмездно 2 м3 дърва
за огрев на Пенка Горкова Миланова
– жител на с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 52-20-9
Отлага за разглеждане заявления с
Вх. № 9400-95/14.01.2019 г. от Неврие
Хасан Хюсеин от с. Лопушна и заявление с Вх. № 9400-80/10.01.2019г.
от Миглена Жекова Соколова от с.
Величково.
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Пожарна опасност и противопожарни мерки при
пролетното почистване през пролетно-летния сезон
През зимния сезон от домакинствата
се изхвърлят множество отпадъчни материали, амбалаж, хартии, фураж и др.
С настъпването на топлите пролетни дни
започва почистването и хигиенизирането на
жилища, учреждения, стопанства, тавани,
мазета, дворни места, фуражни площадки,
горски участъци, паркове и градини, складове и мн.др. Ненужните хартии, омаслени
конци, суха трева, навятата от вятъра шума,
фуражи и т.н. се събират и изхвърлят. Много
често обаче тези ненужни материали се
изгарят. Къде и как ще изгорят - това са
въпросите, които веднага изникват и трябва
да намерят правилното решение. Голяма
част от хората не обръщат достатъчно
внимание на тези въпроси, безразборно
палят огньове и при пролетното почистване
предизвикват не малко пожари в жилищните
домове, обектите и горите.
Поради затопляне на времето употребата на отоплителните и нагревателни
уреди в домакинствата се преустановяват.
Често се поставят върху печките или до тях
най-различни горими материали, а самите
печки се пълнят с горими отпадъци. Всичко това представлява пожарна опасност,
която хората заети в своето ежедневие
не оценяват напълно. При хвърлянето на
незагасена цигара в тях пожарът е налице.
Опасността се отстранява, като печките
и димоотводните тръби се демонтират и
приберат в складове и мазета. На розетките
на коминните тела се поставят метални капачки, в никакав случай хартии или парцали.
Когато поради липсата на складове и мазета
печките останат в работните помещения и
стаите, те се почистват добре от сгурията
и пепелта, горивото от нафтовите печни се
източва. За да не се поставят в тях запалителни материали, отоплителните уреди
се опаковат.
Трябва да се вземат мерки и по отношение на противопожарни уреди и
съоръжения, които през зимния сезон са
били зазимени или внесени в канцеларии,
работни помещения и складове. Същите
трябва да се приведат в изправност, да се
почистят, ако е нужно пребоядисат и поставят по местата им (противопожарни табла,
противопожарни депа и други).
Горските пожари, от своя страна, нанасят
сериозни щети на околната среда. Те се
разпространяват бързо на големи площи в
пресечени местности и труднодостъпни за
противопожарната техника места. Сухото
време, изсъхналата растителност и вятърът
са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските
пожари е това, че (следствия на вятъра
и турбулентните въздушни течения при
пожар) фронтът на пожара често променя
посоката си. Поради това за ликвидирането
им се изискват значителни сили и средства.
Пожарната статистика показва, че в
1% от случаите горските пожари се при-

чиняват от мълнии, а в останалите 99 на
сто причина за огнените бедствия е била
човешката небрежност. За да опазим зеленото богатство на страната от пожари,
стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в гората. Горската постеля от
изсъхнали листа и треви е леснозапалима
дори от сравнително слаби източници на
запалване с краткотрайно действие, като
например хвърлена кибритена клечка, което
допринася за бързото разпространение на
горенето. Повишена пожарна опасност крие
небрежното тютюнопушене. Хвърлянето на
неугасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба.
За недопускането на пожари при пролетното почистване и пролетно-летния сезан
е нужно да се знае:
1. Паленето на огън и извършването
на огневи работи в горските територии е
забранено, освен в случаите, определени
с наредбата по ал. 1, съгласно чл.138,
ал.2, от Закона за опазване на земеделските земи, Обн.ДВ.бр.19/2011г., посл.изм.
ДВ.бр.17/2019 г.
2. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
- паленето на стърнища и други растителни остатъци;
- използването на открити огнеизточници, съгласно изискванията на чл.12 от
Наредба № 8121з-968 от 10 декември
2014 г., за правилата и нормите за пожарна
безопасност при извършване на дейности
в земеделските земи.
3. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне
на големи разстояния на запалени частици
и може да доведе до бързо разпространение на пожар с обхващане на значителни
площи от огъня.
4. В дворовете палете огън, само ако
предварително сте обезопасили огнището
и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и
др.). Не палете огън в близост до стрехите
на сградите и под клоните на дърветата.
5. Никога не оставайте накладения огън
без наблюдение!
6. Не палете огън в междублоковите
пространства, където са паркирани много
автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за
леснозапалими и горими течности.
7. Особена бдителност по отношение
на мерките за пожарна безопасност трябва
да проявяват пастири, козари, пчелари,
ловци, туристи, собственици на вилни
и земеделски имоти. Запаленият в сухи
треви и стърнища огън лесно може да
обхване намиращи се в съседство трайни
насаждения, стопански сгради, вилни и
жилищни постройки, горския фонд. Особена е отговорността за недопускането на
пожари на председателите на кооперации,
собствениците и ползвателите на селско-

стопански земи, както и на кметовете на
населените места.
8. Не палете огън в гората, освен на
обозначени специално устроени за това туристически места. Преди да запалите огън
се уверете, че има осигурени количества
вода за загасяване на огъня при поява на
вятър и при тръгване. Подгответе тупалки
– от гума или от зелени клони, с които да
действате в случай на възникване на пожар.
9. Разчистването от сухи клони и др.
на горски участъци трябва да става чрез
извозване на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез
изгаряне.
10. При забелязване на признаци на
пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и
пламъци) е необходимо бързо да оцените
обстановката – възможно най-точно да се
ориентирате за мястото на възникване на
пожар, фронтът на придвижване на горенето
и скоростта на разпространение на пожара.
Ако имате информация за хора пребиваващи в близост до огнището на запалване,
от вас зависи техният живот чрез своевременното подаване на точно съобщение за
пожар от най-близкото място с мобилна
и телефонна връзка. Ако запалването е
в начална фаза с пръст, пясък и тупалки
от зелени клони пожарът може да бъде
предотвратен. Ако сте в група, един от вас
трябва да съобщи за възникналия пожар, а
останалите – да обединят усилията си за
локализиране на запалването до пристигането на органите за пожарна безопасност
и спасяване и гасаческите групи, сформирани от кметовете на населените места
за участие в гасенето на горски пожари.
В условия на пожар, пазете дрехите си от
запалване, особено ако са от изкуствена
материя, и задължително предпазвайте
дихателните си пътища чрез намокрени
кърпи и други тъкани. При опасност от бързо усложняване на обстановката търсете
безопасен път за напускане – в посока,
обратна на вятъра или по дерета с вода.
След като избегнете опасността лично за
себе си, не бива да ви напуска мисълта по
най-бързия начин да подадете съобщение
за забелязания от вас пожар – на тел. 112,
в местното лесничейство, в кметството на
населеното място. Ако от вашия автомобил
забележите признаци на горски пожар, незабавно подайте съобщение за пожар! Вашата
съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по
овладяването на усложнената обстановка.
От решаващо значение за недопускането
на пожари през този период е отношението
на хората към тази задача. Нужно е всички
да разберат голямата отговорност, която
носят, да спазват най-съзнателно и точно
противопожарните изисквания при пролетното почистване и пролетно-летния сезон.
Началник РСПБЗН – Дългопол
Гл. инсп. инж. В. Николов
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Недялко
Михалев
е “Цар на
виното”
за тази
година

Наша ученичка с
награда за рисунка
в национален
конкурс
Деветокласничката Елена Алексиева от СУ „Св. Климент Охридски“ в
Дългопол получи сребърен медал,
завоювайки ІІ място в конкурса за
детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“
в Сунгурларе. Престижната проява е
част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците
в страната. По този начин те популяризират българския народен обичай
„Трифон Зарезан“. Елена Алексиева
е участничка в школа „1-Приложно изкуство“ към ЦПЛР - ОДК „А. Германов“
в Дългопол, а нейна ръководителка е
Петя Петрова.

На 14 февруари – Деня на лозаря,
почитаме св. Трифон. В негова чест
ритуалът по зарязване на лозята бе
изпълнен в Дългопол от зам.-кмета
на общината Емурла Емурла. След
това празникът продължи в Къщата
на културата, където се проведе
традиционният конкурс за най-добро
вино. Дегустирайки представените
в конкурса проби вина, публиката
имаше удоволствието да се наслади
и на хумористичната програма на
ЖФГ „Детелина“. Присъстващите си
припомниха, че този ден е приет от
народните обичаи като Ден на лозаря. Народните традиции повеляват
сутринта, след църковната служба,
мъжете да поемат на групи към лозята. Там се прекръстват, отрязват
по няколко пръчки от една или три
лози в средата или в краищата на
лозето, поливат с бъклица руйно
вино корените и отрязаното място.
Със светената “трифоновска” вода
се поръсват лозите.
В празничния ден журито бе
максимално затруднено, защото
представените проби бяха на много
високо ниво. След продължителни
дебати то обяви победителите. В
категорията “Червени вина” първи
стана Недялко Михалев от с. Аспарухово. При “белите вина” победител
е Антон Антонов от с. Партизани, а
в категорията “Розе” - I място спечели Неделчо Стоянов от Дългопол.
Оценките на публиката и на журито
съвпаднаха и така Недялко Михалев
от с. Аспарухово бе обявен за „Цар на
виното“ в община Дългопол за 2019 г.
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Праисторически земеделски оръдия
на труда от Историческия музей
С развитието на живота
по нашите земи през далечната в миналото епоха
на праисторията праисторическият човек, освен
с лов и събирачество на
диви растения, се е научил
да обработва и плодородните наносно-песъчливи
почви, разположени около
реките, в близост до които
са били построени техните селища. Това са били
малки по размери поселения, разположени върху хълмисти естествено
защитени места на някой
речен завой. За защита
те са били допълнително
подсилени с ров и вал,
като до тях се е стигало
посредством подвижни
дървени мостове. Това им
е осигурявало защита както от странстващите диви
животни из Лонгоза, така
и от евентуално вражеско
нападение на някое близко
или далечно племе.
В археологията тези
малки по размер селища са
известни с името праисторически селищни могили,
като понякога под влияние
на германската археология
се използва и названието
„тел”. Най-ранните регистрирани селища по нашите
земи са в местността Усоето, разположена между
Дългопол и с. Аспарухово.
Известни в археологията с
имената „Усое - 1” и „Усое
- 2”, датирани към 6500 г.
пр. Хр., което е от времето
на късния неолит. Други

две селища, от епохата на
ранната медно-каменна
епоха – 5 хил. пр. Хр., се
намират в околностите
на с. Сава и във водите
на язовир Цонево при
Голямо Делчево. Те са
проучени през 60-те и 70те години на миналия век
от проф.д.и.н. Хенриета
Тодорова. През праисторията тези плодородни земи
са засявани с опитомен
еднозърнест и двузърнест
лимец, вероятно пренесен
от Мала Азия. Растение,
при което добивът е бил
много нисък. След това опитомяват т.нар. двуредов

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

гол ечемик, за да се стигне
до пшеницата.
За засяването и обработката на тези посеви
праисторическият човек
е използвал различни земеделски сечива, които
в повечето случаи са изработвани от еленов рог.
Те имат издължено рамо
с оформена режеща част,
подобни са на съвременните теслички, използвани и
досега при обработването
на домашните градини.
За изкореняването на
плевелите са използвали
също рогови инструменти,
които от едната страна са

имали тясно острие, наподобяващо брадва, а от
другата - шип, подобно на
малък търнокоп.
Във витрините на нашия
музей има изложени доста
такива земеделски инструменти от Усоето и Сава, а
откритите сечива от Голямо
Делчево са експонирани в
Регионален исторически
музей – Варна. За прибирането на вече отгледаната
продукция са използвали
сърпове, изработени от
дърво или разцепен еленов
рог, в който посредством
смола са закрепвали режещи зъбци от кремък. За
съжаление, в нашия музей
се съхраняват само такива
режещи зъбци от кремък.
Това вероятно се дължи на
факта, че сърповете им са
били изработени от дърво,
което е изгнило с течение
на изминалите хилядолетия. Събраното по този
начин зърно се е събирало
в големи съдове с тесни
устия, които са били затваряни с капак, наречени
зърнохранилища. Зърното
било смилано с примитивни хромели, изработени от
два плоски камъка. Стритото брашно, обогатено с
голяма доза фин пясък, се
е използвало за готвене
на различни видове каши,
примесени с плодове или
месо от убития при лова
дивеч.
Илиян Илиев
Уредник – археолог при
ИМ - Дългопол

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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Свидетелят
на три
Българии

Често отсяда в пенсионерския клуб
и няма ден да не се разходи до градския пазар в Дългопол. Стига времето
да го позволява. Иначе винаги си намира работа и на двора – да почисти или
окопае градината. Но хората в града
все му се удивляват – откъде намира
сили да кара своето неизменно колело. Защото Яню Добрев само преди
броени седмици навъртя своите 99
километра от житейския си път. Догодина, живот и здраве, на 9 януари, ще
окръгли цял век, но сега по нищо не
му личат годините. Е, тук-таме някоя
бръчка се е изписва по лицето и малко
по-трудно чува, но ръцете му все още
държат здраво.
“Да се чуди човек как стигнах
дотук”, с удивление разказва бай
Яню. Въпреки че е свидетел на три
Българии – царска, социалистическа
и демократична, за политика много
рядко говори. Спомените му често го
отвеждат към трудностите, които е
преживял на фронта като свързочник
по време на Втората световна война.
Участвал във втората фаза, в която
Първа българска армия водила сражения в Югославия и стигнала чак до
Австрия. “Много от нашите момчета не
се завърнаха”, отбелязва замислено
бившият фронтовак, спомняйки си

ужасите по онова време.
Иначе завършил първи клас по
старата система и баща му бързо го
прибрал в домашното стопанство. “На
него му трябваше работна ръка, а не
учени хора. Няма да ги прави даскали,
я”, продължава разказа си бай Яню,
който с горест и печал си спомня, че
рано загубил и майка, и баща. Така
с останалите му двама братя и една
сестра се отгледали взаимно. Спомня
си, че хората по това време разказвали с умиление за Стамболийски, при
когото животът бил доста труден, но
по-справедлив – трудовата повинност
била за всички. И за богати, и за бедни.
Вероятно и затова толкова кратко се
задържал на власт.
По време на социализма му взели
всичко, каквото успял да събере. Е,
работил пак селскостопанска работа, малко и в железниците, но като
се пенсионирал така и не успял да
докаже всичките си години трудов
стаж. А те никак не са малко. Днес се
чувства най-добре, защото пенсията
му е сравнително висока, според него,
а и получава допълнителни средства
като фронтовак. За съжаление, съпругата му Стояна рано се поминала,
оставила на плещите му 2 дъщери. От
тях има 4 внука и 10 правнука. Част от

тях ги помни, но другите почти не ги
познава. “Кой замина във Варна, кой
в други градове в страната, пръснаха
се”, допълва бай Яню и замислено
обобщава “Отчуждихме се. Вече няма
го онзи живот, а и човешкото щастие
вече се губи”.
Дали има рецепта за дълголетие, ли
? За да се чувства добре човек, трябва
да се движи и да не прекалява с храната и пиенето. “Аз не пия, и не пуша,
храня се толкова, колкото ми е сладко.
Някой път, когато ни дойдат гости у
дома, не може да не ги почерпим и да
не пийна с тях малко. Или на сватби
и кръщенета. Но това е рядкост. Сега
сам си готвя и каквото направя, това
хапвам. Жената ме научи да готвя и
въртя домашната работа, преди да си
отиде от този свят. Седем години бе
на легло и аз трябваше да се справям
с всичко”.
Казва, че има здравна книжка, но
рядко отива до лекарския кабинет. И
не чака някой да му засади и полее
доматите, пипера или ябълките в
градината. Сам се справя успешно
и с тази работа. Въпреки възрастта.
Сигурно това е неговата вълшебна
рецепта, която все още го държи на
крака без очила и със сравнително
бодър ум.

