Разпространява се безплатно
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Стартира проектът по обновяване на
уличната мрежа в Дългопол и Цонево

Областният управител на област
Варна Стоян Пасев, кметът на община
Дългопол Георги Георгиев и представители на фирмите-изпълнители, авторски и строителен надзор направиха
първа копка по проект: „Изграждане,
реконструкция и рехабилитация на
улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол”. В обхвата на
проекта са включени следните улици:
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”.
Кметът на общината сподели, че
по проекта се предвижда подмяна на
всички бордюри и цялостно асфалтиране на 3592 м улична мрежа с два
пласта асфалт, и благодари на целия
екип, работили по осъществяването
на проекта.
Областният управител пожела успешна и ползотворна работа на строителите, както и да бъдат завършени
обектите качествено и в срок. Поздрави

и кмета за неговата инициативност,
работоспособност и упоритост, като
пожела да бъдат открити още много
обекти.
Жителка на гр. Дългопол емоцио-

нално сподели, че от 20 години не са
правени толкова много неща за града.
Всички гости на събитието бяха поздравени от малките гайдари и танцьори
на ОУ „Иван Вазов” – гр. Дългопол.

2

БРОЙ 34, март 2019 г.

Пазят старите традиции на
Кукеровден в с. Аспарухово

От незапомнени времена
на Сирни Заговезни в с.
Аспарухово се отбелязва
празникът Кукеровден, за
който някои жители на селото обичат да се шегуват, че го
смятат за свой „национален
празник“.
В неделната вечер семейството се събира на
трапезата и най-старият
му член завързва яйце или
халва с конец и ги „беси“.
Завърта в кръг халвата или
яйцето около децата, а те
се надпреварват кое ще го
улови с уста. Детето, което
го хване, ще бъде най-силно
и здраво през годината. Тази
вечер се нарича Ульовден,
пали се голям обреден огън,
вика се „Улеле, коят мома
ша пристава тъс вечер да
става, щот времи ни устава“. Пожелава се здраве,
берекет и дълголетие. По
традиция на другия ден, в
понеделник (днес вече това
става в събота), се прави
„бесене“ (тричене) на кучета
- завързват се две кучета за
колело от каруца, поставено
на дълъг кол, и се въртят за
здраве. Кучето, което първо
се отскубне от „бесилото“,
се проследява в коя къща
ще влезе и се счита, че в
този дом годината ще е
благодатна. Днес триченето
на кучета не се извършва заради забраната му от закона
за хуманно отношение към
животните.
След това мъжете, които
ще стават кукери, тръгват
да обикалят селото под звуците на гайда и тъпан и да
събират парцали, които се
редят на голям прът, носен
от двама кукери. От всеки
дом излизат стопаните и
мятат на пръта стари дрехи,

кожи, парцали, нанизи от
чушки и др.
На обяд мъжете започват
да се маскират със събраните парцали, палят огън и си
почернят ръцете и лицата,
за да не ги познават.
Ченгенските кукери са
уникални по рода си, други
такива парцаливи кукери се
срещат само на още едно
място в България - с. Вресово, Руенско.
Кукерите носят дървени
саби, на които има изписани имена на диви зверове,
също така носят със себе
си и сопа, на която има вързан парцал (помит), с който
калят хората. Избират си
булка, която задължително
трябва да е мъж, но облечен
в женска носия. След това
се заклеват, като целуват
две кръстосани саби и се
превъртат през глава назад,
а „булката“ ги удря с хурката
си.
Играят първото кукерско
хоро, на което никой не

може да се хваща, а след
това по подаден сигнал на
гайдарджията, всички се
пускат от хорото и започват
да гонят хората и да ги удрят
с парцала. Хората от селото
вярват, че всеки трябва да
бъде ударен поне веднъж,
за да е здрав през годината.
Докато гонят, надават
викове „аджи“ и „вардя“, а когато хванат някой го „колят“
символично с дървената си
сабя, след което извикват
“булката”. Тя отива, честити
празника, целува ръка и й се
дават пари.
И така, през целия ден
гайдата свири специална
мелодия наречена „кукерската“. Кукерите влизат в
някоя определена къща,
където ги гостят с питка,
самардала, червено вино,
кукерски боб и др.
В някоя къща могат наужким да откраднат „булката“, а
кукерите да я търсят. Играят
се още няколко хора на определени места, на които

всеки може да се хване, но
почне ли „кукерската“ мелодия всички бягат, защото
тогава кукерите имат „право“
да бият. Привечер няколко
кукери обредно се впрягат
във волски хомот с рало и
заорават земята, а друг сее
зърно след тях. В края на
деня в покрайнините на селото кукерите се „развалят“,
като късат парцалените си
одежди, мокрят ги и ги хвърлят във въздуха с думите „На
ви за много сливи, за много
абълки“. Всеки се опитва да
си хване парцал, за да го
отнесе вкъщи и завърже на
някое от плодните дръвчета,
за да е богата реколтата през
годината. Вечерта всички
играят хоро.
И до ден-днешен дойде
ли Кукеровден, Аспарухово
се напълва с народ. Тълпи
от хора обикалят след кукерската дружина, млади
и стари играят на хорото и
пазят ревностно традициите,
предадени от дедите им.
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Фильо Кръстев вярва, че рибарлъкът
иска майсторлък, но и малко късмет

Кой от нас не е имал поне едно хоби
в живота си? Някои събират различни
предмети, други залагат на творчески
занимания, трети спортуват и т.н.
Може би, с хобито си даваме ход на
онези занимания, които винаги сме
харесвали, но не сме превърнали в
професия. Малцина са онези, които с
годините не са изневерили на своето
увлечение, а са го преследвали със
страст и постоянство. Отдавали му
цялото си свободно време.
Запалените въдичари твърдят,
че риболовът е точно това – страст,
емоция и удоволствие, които те завладяват още с първото хвърляне на
въдицата. Типичен пример за това е
бай Фильо Кръстев от Дългопол. Неговата страст към риболова започва
още с първите му опити в далечната
1952 г. Тогава все още е ученик в
6 клас, но му остава за цял живот.
Макар по професия да е машинист,

първо на парни, а след 1968 г. и на
дизелови машини, той посвещава
всяка свободна минута на своето
хоби – риболова. От 1968 г. до 2005 г.
е председател на риболовна дружинка. Първо били около 75 ентусиасти.
Постепенно групата на желаещите
да застанат до рибарските въдици
нараснала до 645 души. Затова се
разделили на две – на изток – останали 345 членове, с председател Фильо
Кръстев и запад – останалите 300
членове с председател Трендафил
Стойчев. През този период дружинките развили много добра дейност,
включително и участие в зонални и
окръжни състезания по улов на риба.
Фильо Кръстев е печелил второ място
на окръжно състезание. По време на
конгреса на БЛРС във Варна ЛРД –
Дългопол, получава почетно знаме
за добра дейност, за което голям
принос имат и двете ловно-рибарски

дружинки. Участието на бай Фильо
в различните прояви на дружинката
допринася много за нейното развитие
и утвърждаване.
От 1970 до 1988 г. обучава деца и
младежи на риболовни умения и техники, организира и участва в зарибяването на яз. „Дългопол“, предоставен
на риболовците от някогашното АПК.
Освен това активно продължава да
лови риба, като 2-3 пъти седмично
през лятото е на яз. „Цонево“, а 1-2
пъти в месеца ходи на морски и езерен риболов.
Спомня си и за най-добрите попадения в улова - шаран – 14,800 кг,
сом – 18,600 кг, кефал – 2,100, всички уловени на язовира. Сега Фильо
Кръстев е зам.-председател на риболовната дружинка и активно участва
в подготовката и провеждането на
ежегодните състезания по риболов
на яз. „Цонево“ в с. Аспарухово.
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Решения на Общински съвет – Дългопол

53 заседание от 25.02.2019 г.
Решение 53-2
Приема справката за дейността
на Участъка на МВР – Дългопол
през 2018 г.
Решение 53-3
Приема информация за дейността
на РСПБЗН – Дългопол по линия на
ПСД за 2018 г.
Решение 53–4
Приема Годишен отчет за 2018
година на Програмата за управление
на Община Дългопол за мандат 2015
г. - 2019 г.
Решение 53–5
Приема Отчет за изпълнението
на Решенията на Общински съвет
-Дългопол за периода 01.07.2018
г. – 31.13.2018 год. съгласно Приложение №1.
Решение 53–6
Общински съвет гр. Дългопол,
актуализира списък на длъжностите
и лицата с право на транспортни
разноски от местоживеене до месторабота и обратно, за 2019 г. както
следва: (Виж таблицата)
Решение 53-7
1. Приема актуализация на Правилник за устройството, организацията и управлението на Общинско
социално предприятие – Домашен
социален патронаж в община Дългопол, съгл. Прил.1
2. Възлага на кмета на община
Дългопол, да предприеме всички
необходими действия във връзка
с изпълнение на гореизложеното
решение.
Решение 53-8
1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кмета на
общината Дългопол, кметовете на
кметства и кметски наместници, считано от 01.01.2019 г., както следва:
Георги Киров Георгиев - 1840,00
лева.
Недка Петрова Василева - 981,00
лева
Мустафа Юнуз Исмаил - 960,00
лева
Хасан Хюсеин Асан - 930,00 лева
Ниази Хасан Хасан - 930,00 лева
№

Име и фамилия

Хасан Али Хасан - 930,00 лева
Мария Христова Георгиева 899,00 лв.
Цеца Найчева Димова - 899,00
лева
Мехмед Али Кодран - 835,00 лева
Александър Райчев Йорданов 751,00 лева
Веселин Атанасов Янакиев 751,00 лв.
Димитричка Върбанова Петкова
- 751,00 лева
Ивелина Митева Костадинова 710,00 лева
Йорданка Неделчева - 690,00 лева
Мариана Христова - 690,00 лева
2. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения
за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на
основание нормативната уредба.
Решение 53-9
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина в горските територии - общинска собственост за 2019 г.
съгласно приложение 1, неразделна
част настоящото решение;
2. Дава съгласие дейностите
по дърводобив и подпомагане на
естественото възобнобяване в
горските територии - общинска
собственост да бъдат извършени
от правоспособни лица, наети от
община Дългопол;
3. Определя ползването на дървесината да се осъществи по начините
посочени в наредбата за условията
и реда за възлагане изпълнението
на дейности в горските територии държавна и общинска собственост,
и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно
чрез добив и продажба на добита
дървесина;
4. В изпълнение на годишния план
на община Дългопол през 2019 г. да
се извърши подпомагане на естественото възобновяване на горите чрез
изсичане на подлес в отделите за
ползване на дървесина за 2019 г.,
като тези дейности да се извършат
заедно с добива на дървесина;
5. Задължава и упълномощава

Заемана длъжност

маршрут

1.

Пламен ПламеРъководител на група за
Варна-Дългонов Павлов
дървени духови инструменти пол-Варна

2.

Ръководител на ДЮДО
Варна-ДългоЛюбомир Алекпол-Варна
сандров Алексан- „Дико Илиев“
дров

3.

С е з ел К уд р ет
Изпълнител по ГД в отдел
Храброво-ДълСами
ДНдП
гопол-Храброво

кмета на общината да предприеме
всички законосъобразни мерки за
изпълнение на решението, след
окончателното приемане на горскостопанския план на общинските
горски територии, със заповед на
директора на Регионална дирекция
по горите - гр. Варна.
Решение 53-10
1. Приема отчет за дейността
на МКБППМН - Дългопол, за 2018
година.
Решение 53-11
1. Приема информация във връзка с кандидатстване и реализиране
на проекти, финансирани от Европейския съюз и от национални
програми.
Решение 53–12
Приема отчета за дейността на
Общинския съвет - Дългопол и на
неговите комисии за второто шестмесечие на 2018 г.
Решение 53–13
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 53-14
1. Определя имоти с НТП „ПМЛ”
- общинска собственост, подробно
описани в приложение № 1 и дава
съгласие да бъдат разпределени за
индивидуално ползване под наем
на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани
в Интегрираната информационна
система на БАБХ за съответното
землище съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост
от притежаваните или ползвани на
правно основание пасища, мери и
ливади, но не повече от 15 дка за
1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и/или до
30 дка за 1 животинска единица в
имоти от осма до десета категория.
На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за
производство на месо и животни от
местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска
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единица в имоти от първа до седма
категория и до 40 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета
категория. На правоимащите лица,
отглеждащи говеда за мляко или
месо, овце и/или кози, одобрени
за подпомагане по дейностите от
подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“
и „Плащания за поддържане на
биологично земеделие“, включени
в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти
до 0,15 животинска единица на
хектар, независимо от категорията
на имотите.
2. При недостиг на имоти с НТП
„ПМЛ” - общинска собственост в
съответното землище на правоимащите лица да бъдат разпределени
такива в съседни землища.
3. Определя годишна наемна
цена за 1.000 дка предоставена под
наем площ от имоти с НТП „ПМЛ”
- общинска собственост, в размер
равен на началната тръжна цена за
предоставяне под наем или аренда
на свободни пасища, мери и ливади
от ДПФ чрез търг за стопанската
2019/2020г., определена със Заповед на Министъра на земеделието,
храните и горите.
4. Съгласно чл. 37и, ал. 15 от
ЗСПЗЗ при сключване на договорите
за наем на пасища и ливади, които
изцяло или частично не попадат в
актуалния към датата на подписване на договора специализиран
слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба №
2/17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи
за подпомагане по схеми и мерки
за плащане на площ, не се дължи
заплащане на наемна цена за две
стопански години от сключването
на договора.
5. Дава съгласие останалите след
горепосоченото разпределение свободни имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, да се отдадат под
наем чрез търг по реда на чл. 37и,
ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ с начална
тръжна цена на декар в размер равен на началната тръжна цена за
предоставяне на свободни пасища,
мери и ливади от ДПФ чрез търг за
стопанската 2019/2020г., определена
със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите.
6. Дава съгласие договорите за
предоставяне под наем имоти с НТП
„ПМЛ” - общинска собственост, да
бъдат сключени за срок от 5 стопански години при условията на чл.
37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал.
10 от ППЗСПЗЗ.
7. Наемателят, страна по договор

за предоставяне под наем за срок от
5 стопански години на имоти с НТП
„ПМЛ” - общинска собственост, да
заплати гаранция за изпълнение в
размер на годишната наемна цена за
една стопанска година. Гаранцията
да бъде възстановена след изтичане
срока на договора.
8. Определя и дава съгласие имоти с НТП „ПМЛ” - общинска собственост, останали неразпределени след
гореизброените процедури, да бъдат
разпределени за общо ползване.
9. Определя правила за ползване
на имоти с НТП „ПМЛ” - общинска
собственост, подробно описани в
приложение № 2.
10. Упълномощава кмета на общината и го задължава да извърши
необходимите законови действия по
изпълнение на решението.
Решение 53–15
1. Одобрява и включва в Капиталовата програма на община Дългопол за 2019 год. обект: Изграждане
на мълниезащитна инсталация на
покрива на СУ „Назъм Хикмет“ - с.
Медовец в размер на 5000 лева от
собствени приходи.
2. Възлага на кмета на община
Дългопол да извърши необходимите
действия свързани с изпълнението
на решението.
Решение 53–16
1. Увеличава срока на процедурата по ликвидация на „Земи и гори“
ЕООД – Дългопол с ликвидатор Станислав Златев Станев за 4 месеца
от момента на изтичане на срока по
Решение №43-22/27.07.2018 г. на
ОбС – Дългопол.
Решение 53-17
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ община Дългопол да кандидатства по проект по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания –Компонент 2”,
с партньор община Бяла.
2. Дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите
на Общинския план за развитие на
община Дългопол за периода 2014
– 2020 г.
3. ВЪЗЛАГА на кмета на Община
Дългопол да подпише споразумението за партньорство и да извърши
необходимите действия свързани с
изпълнение на решението.
Решение 53-18-1
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Гюлшен Мемиш
Мурад за погребение – жител на с.
Цонево.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
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връзка с изпълнение на решението.
Решение 53-18-2
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 200 лв. на Садет Юнуз
Рашид – жител на с. Лопушна.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 53-18-3
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 150 лв. на Костадин Иванов Костадинов – жител на с. Цонево.
2. Възлага на кмета на Общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 53-18-4
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Роза Ангелова
Миткова – жител на с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 53-18-5
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Марийка Неделчева Ненова – жител на с. Цонево.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 53-18-6
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 100 лв. на Хатидже Хасан
Исмаил – жител на с. Лопушна.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 53-18-7
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 50 лв. на Неврие Хасан
Хюсеин – жител на с. Лопушна.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 53-18-8
1. Отпуска еднократна помощ в
размер на 85 лв. на Мария Христова
Георгиева за погребение на Вълка
Маркова Христова – жител на с.
Аспарухово. Средствата да бъдат
изплатени на погребалната агенция.
2. Възлага на кмета на общината
да извърши всичко необходимо във
връзка с изпълнение на решението.
Решение 53-18-9
Отлага за разглеждане заявление с Вх. № 9400-185/25.01.2019
г. от Стефан Андреев Асенов от с.
Величково.
Решение 53-18-10
Отказва да отпусне еднократна
помощ на заявления с:
1. Вх. № 9400-149/22.01.2019 г.
от Кръстинка Маринова Атанасова,
адрес с. Партизани.
2.Вх. № 9400-80/10.01.2019 г. от
Миглена Жекова Соколова, адрес
с. Величково.
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ЗАПОВЕД
№265/01.04.2019 г.
На основание чл. 8 ал. 2 и ал.4 от Изборния кодекс

ОБРАЗУВАМ:
Избирателни секции на територията на община Дългопол във връзка с произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България 26 май 2019 г. както следва:
№ на секция

Населено място

Място на гласуване

031600001

Дългопол

НУ „Иван Вазов”, ул. „Иван Вазов” №15

031600002

Дългопол

НУ „Иван Вазов”, ул. „Иван Вазов” №15

031600003

Дългопол

ЦДГ „Зорница”, ул. „Тодор Каблешков“ №1

031600004

Дългопол

СУ „Св. Климент Охридски”, ул. „Васил Левски” №2

031600005

Дългопол

СУ „Св. Климент Охридски”, ул. „Васил Левски” №2

031600006

Дългопол

Ритуална зала„Младост”, „Т. Илиев” №1

031600007

Дългопол

Ритуална зала „Младост”, „Т. Илиев” №1

031600008

Аспарухово

Читалище „Добри Ив. Недев”

031600009

Боряна +Сладка вода

Кметството

031600010

Сава

Читалище „Светлина -1928”

031600011

Рояк

Младежки клуб

031600012

Камен дял

Читалище „Светлина”

031600013

Красимир

Кметството

031600014

Комунари

Пенсионерски клуб

031600015

Партизани

ОУ „Христо Ботев”, ул.15, №11

031600016

Партизани

ОУ „Христо Ботев”, ул.15, №11

031600017

Арковна

Ритуална зала

031600018

Лопушна

ОУ „Митко Палаузов”, ул.1, №32

031600019

Лопушна

ОУ „Митко Палаузов”, ул.1, №32

031600020

Медовец

СУ„Назъм Хикмет”, ул.1, №22

031600021

Медовец

СУ„Назъм Хикмет”, ул., №22

031600022

Поляците

ОУ „Васил Левски”, ул.1, №30

031600023

Цонево

Пенсионерски клуб в Ритуална зала, ул.13, №1

031600024

Цонево+Дебелец

ОбУ „Христо Ботев”, ул. „Христо Трендафилов” №52

031600025

Цонево

ОбУ „Христо Ботев”, ул. „Христо Трендафилов” №52

031600026

Цонево

Пенсионерски клуб в кв. Яворово, ул.40, №1

031600027

Величково

Ритуална зала

Настоящата заповед да се обяви на населението на Общината чрез сайта на Общината и Информационните
табла в кметствата на населените места, чрез публикуване във вестник „Дългопол, вчера, днес и утре”, а копия
от нея да се предоставят на Районна избирателна комисия – Варна, и общинските ръководства на партии и
коалиции в община Дългопол и ТЗ ГРАО – Варна.
Контрола на изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Дългопол

БРОЙ 34, март 2019 г.
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ЗАПОВЕД
№264/ 01.04.2019 г.
На основание чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс
ОПРЕДЕЛЯМ:
Местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския
парламент от Република България на 26 май 2019 г. както следва:
№ на секция
031600001
031600002
031600003
031600004
031600005
031600006
031600007
031600008
031600009
031600010
031600011
031600012
031600013
031600014
031600015
031600016
031600017
031600018
031600019
031600020
031600021
031600022
031600023
031600024
031600025
031600026
031600027

Населено място
Дългопол
Дългопол
Дългопол
Дългопол
Дългопол
Дългопол
Дългопол
Аспарухово
Боряна + Сладка вода
Сава
Рояк
Камен дял
Красимир
Комунари
Партизани
Партизани
Арковна
Лопушна
Лопушна
Медовец
Медовец
Поляците
Цонево
Цонево+Дебелец
Цонево
Цонево
Величково

Място за обявяване
Пенсионерски клуб изток
Пенсионерски клуб изток
ДГ „Зорница”
Табло на сградата на общината
Табло на сградата на общината
Ритуална зала „Младост”
Ритуална зала „Младост”
Читалище „Добри Ив. Недев”
Кметството
Читалище „Светлина”
Магазин за хранителни стоки
Читалище „Светлина”
Кметството
Магазин за хранителни стоки
Читалище „Асен Златаров”
Читалище „Асен Златаров”
Кметството
Кметството
Кметството
Магазин за хранителни стоки - център
Магазин за хранителни стоки - център
Кметството
Пенсионерски клуб в Ритуална зала
Кметството
Кметството
Кметството
Кметството

Настоящата заповед да се обяви на населението чрез сайта на Общината и информационните табла в кметствата на
населените места, вестник „Дългопол, вчера, днес и утре”, а копия от нея да се предоставят на Районна избирателна комисия – Варна.
Контрола на изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Дългопол

Съобщение
Управителният съвет на Сдружение на ловците и
риболовците - ловно-рибарско дружество „Камчия“ – гр.
Дългопол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо
отчетно събрание на сдружението на 10.05.2019 г. от
18:00 ч. в залата на Община Дългопол, намираща се на
ул. „Георги Димитров“ № 105, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС на СЛР – ЛРД „Камчия“ –
гр. Дългопол за 2018 г.;
2. Отчет за финансовото състояние на СЛР – ЛРД
„Камчия“ – гр. Дългопол за 2018 г.;

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

3. Приемане на финансов план за 2019 г.;
4. Предложение за промени и утвърждаване дължимата
вноска на членския внос за 2020 г.;
5. Избор на представителна СЛР – ЛРД „Камчия“ – гр.
Дългопол, в ОС на НЛРС „СЛРБ“;
6. Други.
При липса на кворум, на основание чл.27 ЗЮЛНЦ,
събранието ще се проведе на същия ден, в 19:00 ч. на
същото място.
Председател на УС: Йордан Велев

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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Силата на Благодатния огън
в навечерието на Великден
В Йерусалим на мястото,
където е погребан и възкръснал Иисус Христос, всяка
година на Велика събота
вече близо 2000 години се
появва небесен огън. В навечерието на Великден много
хора от цял свят, от всякаква
народност и религия, отиват
в храм “Възкресение Христо
во”, на хълма Голгота. В този
храм се намира пещерата с
празния гроб на Господ Иисус
Христос.
На Велика събота, след
тържествено богослужение
Йерусалимският патриарх
сваля тържествените си
одежди и остава по подрасник. Полицаи щателно проверяват дали няма по себе
си нещо възпламенително.
Тогава разпечатват пещерата на животоносния гроб и го
пускат вътре, за да получи
Благодатния огън. В целия
храм се въдворява пълна
тишина. В малката пещера, в
тъмното, патриархът се моли

на Спасителя понякога 510 и
повече минути. И изведнъж
всички кандила в храма се
запалват. В тъмнината на
гробната камера като тънка
зигзагообразна мълния се
спуска светлина и на плочата на гроба Господен се
посипват ярки сини бисери,
които стават все повече и
повече, докато се превърнат
в синкав огън. Патриархът
бърз о зап алв а два сноп а
от по 33 свещи и излиза от
пещерата. Изтощен от голя-

мото напрежение и покрит
с капки пот, той вече не е в
състояние да върви и двама
полицаи го пренасят на ръце
до олтара на храма. Свещенослужители взимат запалените кандила и горящата
вата, след което потушават
огъня на гробната плоча. В
огромния храм се разнася
радостен шум и възторг,
богомолци палят свещи и
скоро всичко се изпълва със
светлина. В продължение
на 1015 минути този огън

въобще не пари и не изгаря.
При такова стълпотворение
от хора, ако огънят би бил
обикновен, неминуемо би
възникнал пожар. Но през
годините това никога не се е
случвало. Жителите на Йерусалим и гостите от цял свят
отнасят този огън по домове
и храмове, за да запалят угасените на Велики четвъртък
кандила. Цяла година ще
поддържат свещения огън
на Христос в кандилата и
душите си.
През 1579 година забранили достъпа на православните християни до
храма. Патриархът, заедно
със скупчилия се народ стоял
навън. В този момент, когато
всички чакали благодатния
огън, една от колоните със
силен гръм се разцепила и от
нея лумнал неръкотворният
огън. Тази разполовена и
обгоряла колона и до днес
стои на своето място.
Иконом Иван Иванов

Програма за Цветница и Страстната„седмица
в храм „„ Св. пр. Иван Рилски Чудотворец”“ - Дългопол

лото Христово, след което се изнася светата плащеница
21 април
Цветница, службата ще започне в 08:30 ч. Ще се и храмът се обикаля три пъти.
отслужи водосвет и света литургия, след които ще се
27 април, събота
раздават осветени върбови клонки за здраве.
Службата ще започне от 23:30 ч. Приветствие и палене
на свещи от благодатния огън, след което се чете света
25 април
литургия и даване на свето причастие.
Велики Четвъртък
Службата ще започне от 20:00 ч., четене на 12-те
28 април, неделя
евангелия.
Възкресение Христово (Великден)
26 април
Храмът ще бъде отворен от 8:00 до 15:00 часа. СутринВелики Петък
та ще се отслужи водосвет за здраве и благоденствие.
Службата ще започне от 21:00 ч. Ще се отслужи опе-

