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Участваме във важен международен проект

На 15 май т.г. в Аксаково се състоя първата конференция по проект
“European future is our future”. Тя бе
открита от кмета на община Аксаково инж. Атанас Стоилов. Кметът на
община Дългопол Георги Георгиев
отправи приветствие към кметовете
на общините партньори по проекта община Аксаково, Vila Nova de Cerviera
(Португалия), Osilo, Sardinia (Италия),
Nova Gorica (Словения).
В работата на конференцията се
включи и Лиляна Павлова - министър
на българското европредседателство и

настоящ депутат. В хода на конференцията бе подписано споразумение за
присъединяване на община Дългопол
и община Nova Gorica към “Европейската мрежа на отворените градове”.
Всички участници в проекта представиха своите общини и успешно изпълнените от тях проекти по програма
„Европа на гражданите”.

“European future is our future” (“Европейското бъдеще е нашето бъдеще”) е
поредният спечелен проект на община
Дългопол, който цели постигане на
широко устойчиво сътрудничество
чрез културен обмен, обмен на добри
практики и насърчаване на отговорностите на гражданите на Европа и
чувството за принадлежност към ЕС.

В Деня на детето бе открита нова площадка в Дългопол
На 1 юни всички обърнахме поглед
към децата - нашето бъдеще. Затова с
много забавления, музика и слънчеви
усмивки в Дългопол премина Международният ден на детето. Много смях,
бонбони, балони и забавления имаше
в детските градини, които изпращаха
своите “абитуриенти”, но и на новата
детска площадка, която бе открита в
центъра на града. Множество прояви,
включени в празничната програма,
дадоха простор на детското въобра-

жение, емоции и игри.
Началото започна с футболен турнир, след това продължи с рисунки на
асфалт и състезание с велосипеди.
Накрая желаещите погледнаха към
Слънчевата система и звездите от
Вселената през огромното око на телескопа “Хъбъл”. Имаха възможност
да влязат в прототип на американска
космическа капсула, която им показа
в 360-градусова панорама снимки от
открития космос.
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Посрещнахме празнично 24 май
Празникът на българската просвета и култура
и славянската писменост
- 24 май, е гордост за всеки
българин.
На този ден народът ни
показва своята признателност и уважение към делото
на Светите братя Кирил и
Методий и всички достойни
българи, допринесли за утвърждаване на българското
слово и култура у нас и по
света.
Празникът в община Дългопол започна с дефиле на
ученици, учители и директори от общинските училища. С ленти „Отличник“
преминаха постигналите

най-високи резултати през
учебната година ученици.
Самодейци повдигнаха градуса на празничното настроение с изпълнения на песни
и танци на лятната сцена.
В края на програмата бяха
раздадени наградите от
фотоконкурса „Моят роден
край –познат и непознат“,
както и голямата награда в
областта на културата - на
Найденка Янчева. Не бяха
забравени и ветераните –
учители и културни дейци,
които бяха поздравени от
ръководството на общината
за всеотдайната си работа
в системата на образованието.
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Кръгла маса по проблемите
на образованието в общината
В навечерието на 24 май Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост, се проведе кръгла маса на тема „Съвременни предизвикателства пред
предучилищното образование в община Дългопол“. Тя
е плод и израз на усилията,
които полагат дейците на образованието и по-специално
към детските градини, които
доставят качествено образование и грижа на децата от
община Дългопол.
Кръглата маса е продължение на откритите практики,
които се проведоха във всички детски градини в община
Дългопол. Проявата бе организирана по инициатива
на педагогическата колегия
на ДГ „Детелина“ с директор
Нина Ненчева, под патронажа на кмета на общината

Георги Георгиев и с активното участие на директори
и учители от всички детски
градини в общината.
По време на срещата
бяха представени доклади, презентации и добри
практики в сферата на предучилищното образование.

Всички детски градини представиха своите портфолиа.
Гости и участници на
събитието бяха представители на академичната
общност, в лицето на Таня
Петрова – депутат от ПП
“ГЕРБ” и член на Комисията
по образование в НС, проф.

д-р Наталия Витанова – преподавател в ШУ, доц. Живко
Жеков – преподавател в
МУ – Варна, представители
на ресор “Образование и
хуманитарни дейности”, директори на детски градини и
училища, учители и членове
на обществените съвети.

Да издигнем заедно паметник
на Апостола в Дългопол!

За четвърта поредна година правителството на ГЕРБ
подкрепя община Дългопол и в сферата на образованието,
предоставяйки безвъзмездно пети чисто нов ученически
автобус ISUZU 32+1-местен, който ще бъде включен в
ученическата транспортна схема на общината през
учебната 2019/2020 г. С новото попълнение автобусният
парк на общината наброява вече 10 превозни средства,
от които 5 нови на обща стойност 1 500 000 лв.

Уважаеми съграждани,
Общинска администрация – Дългопол, организира дарителска кампания за набиране на средства за изграждане
на бюст-паметник на Васил Левски в гр. Дългопол.
Необходимите средства са в размер на 32 000 лв. с ДДС.
Сметката, по която може да дарите средства:
Централна кооперативна банка АД гр. Варна – клон
Дългопол, IBAN: BG 45 CECB 9790 8477536600
BIC: CECB BGSF, Вид на плащане: 445100 (дарение)
Желанието ни е в края на месец август, когато ще отпразнуваме 50 години град Дългопол, да открием бюст-паметника, който ще бъде поставен в градинката срещу
часовниковата кула и изработен от авторски колектив
в състав: скулптор Красимир Ангелов и арх. Станислав
Константинов.
Благодарим, на всички, които ще се включат в
кампанията!
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Решения на Общински съвет – Дългопол

55-то заседание от 25.04.2019 г.
Решение 55-2
Приема информация за готовността
на ВиК за летен сезон 2019 г.
Решение 55-3
1. Одобрява проект на споразумение
за сътрудничество и съвместни дейности
съгласно приложения проект.
2. Възлага на кмета да предприеме
всички необходими действия във връзка
с горното решение.
Решение 55-4
Приема Отчета за изпълнение на
Програмата за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на община Дългопол през 2018 г.
Решение 55-5
Общински съвет - Дългопол приема
предоставената информация за организация на дейността по снабдяване на
населението с отоплителни материали.
Решение 55-6
Общински съвет – Дългопол приема
Годишен план на дейността за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в община Дългопол за 2019 година.
Решение 55-7
Общински съвет – Дългопол приема
,,Програма за мерките за насърчаване на
творческите заложби и потребности на
деца с изявени дарби“ в община Дългопол за 2019 година.
Решение 55-8
Общински съвет – Дългопол приема
докладите за читалищните настоятелства на територията на община Дългопол, за осъществените читалищни
дейности в изпълнение на програмата
по чл. 26, ал. 2 от Закона за Народните
читалища и изразходваните от бюджета
средства през 2018 г., съгласно приложения от №1 до № 12.
Решение 55-9
Общински съвет – Дългопол приема
,,Програма за развитие на читалищната
дейност в община Дългопол за 2019
година“.
Решение 55–10
Утвърждава изразходваните средства
за командировки в страната и чужбина
за периода 01.01.2019 г. до 31.03.2019
г. както следва:
Георги Георгиев - кмет на община
Дългопол - 80 лв. в страната.
Злати Златев - председател на Общински съвет - 212 лв. в страната и 274,40
лв. в чужбина.
Решение 55–11
1. Приема актуализираната капиталова програма по функции и източници на
финансиране и по обекти към 30.04.2019
г. в размер на 4 852 904 лв., съгласно
Приложението.
2. Приема вътрешно компенсирани
промени по бюджета към 30.04.2019 г.
както следва:

2.1. Намалява заложеният план по
параграф 10-00 „Издръжка“ в дейност
„Други дейности по икономиката“ със
сумата - 13 389 лв. и завишава планът по
параграф 52-03 „Придобиване на МС и
друго оборудване“ със сумата - 4 914 лв. в
дейност „Неспециализирани училища“ и
планът по параграф 53-00 „Придобиване
на НДА“ със сумата - 8 475 лв. в дейност
2898 „Други дейности по икономиката“.
2.2. Намалява заложеният план по
параграф 10-00 „Издръжка“ в дейност
2603 “Водоснабдяване и канализация“
със сумата - 7 978 лв. и завишава планът
по параграф 51-00 „Основен ремонт“.
2.3. Намалява заложеният план по параграф 10-00 „Издръжка“ в дейност 1322
„Неспециализирани училища“ и увеличава
планът по параграф 52-01 „Придобиване
на компютри и хардуери“ по бюджета на
ОУ-Партизани със сумата 8 050 лв.
Решение 55–12
1. Приема уточнения план на бюджета
към 31.03.2019 г. по прихода и по разхода
в размер на 12 750 140 лв.
2. Приема информацията за касовото
изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
Решение 55–13
Отлага за разглеждане финансово-счетоводния отчет и отчета за дейността на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД за 2018 г. с цел доработване.
Решение 55–14
І. Приема пазарната оценка на учреденото право на строеж върху 155 кв.м
за изграждане на обект „Магазин, пенсионерски клуб и автоспирка” в УПИ I, кв. 61
А по регулационния план на с. Цонево,
общ. Дългопол в размер на 1339.20 лв.
(хиляда триста тридесет и девет лева и
двадесет стотинки) с вкл. ДДС.
II. Открива процедура - публично оповестен конкурс за учредяване безсрочно
право на строеж за магазин, пенсионерски клуб и автоспирка в имот частна
общинска собственост при следните
конкурсни условия:
1. Заплащането на цената на правото на строеж в размер на 1339.20 лв.
(хиляда триста тридесет и девет лева и
двадесет стотинки) с вкл. ДДС да се извърши с предоставянето в собственост на
общината като част от новопостроената
сграда - пенсионерски клуб и автоспир-

ка, а останалата част от сградата се
придобие в собственост от спечелилия
конкурса.
2. Утвърждава предложения от архитекта на община Дългопол проект
- задание за проектиране на обект магазин, пенсионерски клуб и автоспирка
/Приложение № 1 неразделна част от
настоящото решение/.
III. Упълномощава и задължава
кмета на община Дългопол да проведе
публично оповестен конкурс по реда и
условията, предвидени в Наредба №4
за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет - Дългопол.
Решение 55–15
1. Общински съвет - Дългопол приема Проект на бюст- паметник на Васил
Левски на авторски колектив в състав:
скулптор Красимир Ангелов и арх. Станислав Константинов.
2. Общински съвет - Дългопол приема
План- сметка на разходите за изграждане
на бюст- паметник на Васил Левски в гр.
Дългопол в размер на 32 000, 00 лв. в
следния вид: (Виж таблицата).
3. Разрешава предварително финансиране изграждането на бюст- паметник
на Васил Левски със средства от бюджета на община Дългопол до размера на
32 000,00 лв. /Тридесет и две хиляди
лева /.
4. Задължава кмета на община Дългопол да организира дарителска кампания
за набирани на средства за изграждане
на бюст- паметник на Васил Левски до
размер на 32 000,00 лв. (тридесет и две
хиляди лева).
5. Суми от дарение да се набират по
следната бюджетна сметка на Община
Дългопол:
Банка: „Централна кооперативна банка” АД, гр. Варна- клон Дългопол
IBAN: BG 45 CECB 9790 8477 5366 00
BIC: CECBBGSF
Вид плащане: 445100 (дарения).
6. Задължава кмета на община Дългопол да информира ОбС-Дългопол за
постъпилите суми от дарение.
7. Задължава и упълномощава кмета
на община Дългопол да предприеме
всички необходими законосъобразни
действия за изпълнение на решението.

№

Дейност

1

Изработване на бюст-паметника, вкл.
изготвяне на проект, изработване на
пластичен модел, отливка, обработка,
патиниране, доставка и монтаж

24 500,00

2

Доставка и монтаж на гранитни плочи за
облицовка

5750,00

3

Изграждане на постамент

1750,00

Общо:

Стойност, лв с ДДС

32 000,00
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Средновековни земеделски оръдия на
труда от Исторически музей – Дългопол
През Средновековието
населението продължава
да се занимава основно със
земеделие. От територията
на нашия регион засега са
локализирани две големи
селища, известни още като
славянски. Едното е разположено в северната част на
Дългопол, а другото, което
е с много големи размери,
се намира на разклона за с.
Боряна.
Въз основа на откритите
при археологически разкопки
материали, се констатира че
са съществували през 8-10
век. Под влияние на отминалите римска и византийска
епохи продължават да се
използват познатите вече
земеделски инструменти.
Вероятно заради липсата на
достатъчно суровина (желязо)
тези сечива се правят по-тънки, като преобладават тези,
които имат по- малки размери.
През ранното Средновековие
ралото запазва формата си
от античната епоха. То продължава да е с дръжчест тип
лемеж. Заедно с него обаче
през късната Античност, вероятно под влияние на Ви-

зантия, навлиза и новия тип
ръкавест лемеж. При този тип
рало сравнително широкият
лемеж е бил снабден в тилната си част с широка отворена
втулка, посредством която се
е втъквал в долната работна
част на ралото. Понеже е
доста по-широк от предходния тип, този тип рало е било
снабдено с нож, разположен
преди лемежа, наречен „черясло”. Той е използван за отваряне на браздата. Този тип
рала са били снабдени и със
специални лопатки, завършващи с железни накрайници,
известни като „копрали”. Те
са служели за почистване на
ралото от натрупалата се при
оран пръст. През тази епоха
обаче изчезва железният
плуг, използван през римската
епоха. Сред земеделските

Решение 55-16
Приема Отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., съгласно
приложенията.
Решение 55-17
Одобрява споразумение за сътрудничество между община Дългопол и община
Озило, Сардиния, Италия по проект
„Интегриран Социален офис“, по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, по процедура ”Транснационални партньорства”, Приоритетна ос №
4 „Транснационално сътрудничество“,
по процедура чрез подбор на проектни
предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 4.003.
Решение 55-18-1
1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 75 лв. на Абибе Юмер Адем – жител
на с. Лопушна.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
Решение 55-18-2

ръчни инструменти заедно с
мотиката, която има издължени триъгълни пропорции със
сравнително малко работно
острие. Започва широкото
навлизане на лопатата. Тя
е изработена от дърво, като
само нейният работен ръб,
подобно на обков е изковаван
от желязо. Също така през
този период, за разлика от
античния, се появяват и голям
брой сърпове и коси, изковани от желязо, които са били
използвани за прибиране на
реколтата и събиране на сено
за животните, както и значителен брой косери и трънокоси,
познати на населението и от
началото на миналия век.
Подобно на античността,
през тази епоха, в случай
на опасност, земеделските
инструменти са укривани на

1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 150 лв. на Валентин Цветанов Търнов – жител на гр. Дългопол. Сумата да
бъде получена от съпругата му – Донка
Крайчева Търнова.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
Решение 55-18-3
1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 100 лв. на Сулюман Мехмедов Амзов
– жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
Решение 55-18-4
1. Отпуска еднократна помощ в размер на 100 лв. на Недялка Неделчева
Демирова – жител на с. Боряна.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
Решение 55-18-5
1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 85 лв. на Енчо Василев Димитров –
жител на с. Комунари.

определени места и се откриват от археолозите като
колективни находки. В нашия
музей се съхраняват три такива находки. Най-голямата от
тях е била открита от основателя на нашия музей Димитър
Златарски през 1955 г. в местността Топаловата воденица.
Същата е публикувана от него
в Известия на варненското
археологическо дружество,
през 1960 г. Тя е била укрита в
голяма глинена делва със сив
цвят и излъскани ивици, която
датира находката от средата
на 9 век. Другите две колективни находки са открити
при с. Чайка - „Канарата” и с.
Бозвелийско - „Ново селище”,
Провадийско.
Илиян Илиев
уредник- археолог при
ИМ - Дългопол

2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
Решение 55-18-6
1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 100 лв. на Айше Алиосман Хюсеин –
жител на с. Медовец.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
Решение 55-18-7
1. Отпуска еднократна помощ в размер
на 50 лв. на Елена Христова Димитрова
– жител на гр. Дългопол.
2. Възлага на кмета на общината да
извърши всичко необходимо във връзка
с изпълнение на решението.
Решение 55-18-8
Отказва да отпусне еднократна помощ на:
1. Заявление с Вх. № 9400736/16.04.2019 г. от Стефан Андреев
Асенов, адрес с. Величково.
2 . З а я вл е н и е с Вх . № 9 4 0 0 747/16.04.2019 г. от Киро Димитров
Георгиев, адрес с. Красимир.
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Светите равноапостоли Петър и Павел
засилват влиянието на Христовата вяра
На 29 юни Светата православна църква чества едновременно
паметта на великите апостоли
Петър и Павел, които нарича първовърховни и вселенски учители.
Те много се потрудили за разпространение на словото Божие,
претърпели много страдания и
гонения и са ни завещали в своите послания основните правила
на християнската вяра и живот.
Боговдъхновените писатели на
тия свещени книги не са скрили
от нас грешките и заблудите, в
които са изпаднали: Павел - преди
обръщането си, а Петър - преди
да бъде укрепен от Светия дух.
Затова техният пример е особено
поучителен за нас. В Св. апостол
Петър църквата вижда образ на
един отрекъл се от Христа и след
това покаял се, а в Свети апостол
Павел - образ на един, който се
противил на Господа и след това
повярвал и станал негов най-верен последовател.
Кой е Св. апостол Петър? Братът на Св. апостол Андрей Първозвани бил неук и беден рибар
от Капернаум, на брега на Галилейското езеро. Еврейското му
име било Симон, а името Петър,
което на гръцки означава „камък“,
му дал Иисус Христос. Ревностен във вярата, когато Христос
запитал: за кого Го мислят човеците, Петър отговорил, че той е
син на живия Бог. Свети апостол
Петър бил един от най-любимите ученици на Спасителя и
бил въздигнат от Господа до
апостолско достойнство. Петър
следвал неотлъчно Спасителя до
деня на възнесението Му. Преди
залавянето на Спасителя Петър
се отрекъл от Христа по време
на съда, но и горчиво се разкаял.
След възнесението на Иисус и
слизането на светия дух свети
апостол Петър проповядвал и
вършил много чудеса и изцерения
в Палестина, Мала Азия, Гърция
и други страни. Отишъл в Рим при
гонението на император Нерон
и бил осъден на разпъване. От

смирение, по негово желание,
бил разпнат с главата надолу на
29 юни 67 г., заедно със Св. апостол Павел, който бил посечен с
меч. В Библията са включени две
послания на Св. апостол Петър,
отправени до всички християни. Римокатолическата църква
чества светеца като основател
на християнска община.
Свети апостол Павел, с кръщелното име Савел, не е от кръга
на Христовите ученици. Роден в
Мала Азия, бил е фарисей и в
духа на консервативния юдаизъм, участвал в гоненията срещу
християните и в убийството на
свети първомъченик и архидякон
Стефан. Обръщането му към
Христос станало ненадейно в
резултат на необикновено видение. В книгата Деяния на Светите
Апостоли (XI глава) се разказва,
че на път за Дамаск Савел видял
необикновена светлина и чул
Божия глас от небето: „Савле,
Савле, защо ме гониш? ... Аз
съм Иисус, когото ти гониш“. Това
събитие било повратно в живота
му. Излекуван, той се покръстил
и станал най-ревностния разпространител на християнската
вяра. Проповядвал в Антиохия,
Киликия, Кипър, Галатея, Ефес,
Атина, Македония, Коринт, Испа-

ния и затова е наречен „апостол
на езичниците“. През 67 г. Св.
апостол Павел бил окован и
изпратен в Рим на съд. Загинал
мъченически на 29 юни 67 г. заедно със Св. ап. Петър. Смъртта
му съпровождали множество
чудеса. Преданието разказва, че
вече отрязаната глава на светеца
продължавала да слави Господа,
а там, където тя паднала, избликнали три извора (на мястото на
днешния манастир „Три фонтана“
край Рим). В Новия завет на Библията има 14 негови послания в
които разяснява правилата на
църковния живот.
Имен ден имат: Петър, Павел,
Петрана, Петранка, Петра, Петромира,Петромила, Петромил,
Петя, Петроний Камен, Петри,
Павлета, Павла, Павлин, Павлина, Павлинка, Петьо. Каменка,
Камена, Демир, Демира, Демирка, Демирчо, Мирчо.
Каня всички на 29 юни 2019
година от 09:00 ч. в храм „Свети
Преподобни Иван Рилски Чудотворец“ в Дългопол, където
ще бъде отслужен водосвет за
здраве и празнична света литургия за здраве, успехи, щастие и
благоденствие на всички българи.
иконом Иван Иванов –
0888/034 550 или 0888/758 021
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Гергьовденска
люлка весели
децата от
ДГ - Цонево
И тази година в ДГ „Пролет“ - с Цонево, тържествено отбелязахме народния празник Гергьовден. В присъствието
на родители и гости, децата пяха, танцуваха и се люляха
на гергьовска люлка за здраве. Този всенароден празник се
отбелязва в нашата градина от 2010 г. Тогава спечелихме и
осъществихме проект „Всички сме деца на България“, към
Центъра за образователна интеграция на децата от етническите малцинства, София.
Вярвам, че и през следващите години ще отбелязваме
този празник, защото той е тачен от трите етноса в селото и
учи нашите деца на уважение, обич и толерантност. Заедно
да се учат и играят, да празнуват, да се веселят и да обичат
нашата родина България.
Цветанка Петрова
директор на ДГ „Пролет“
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Приключи конкурсът за най-добра фотография

На 10 май т.г. членовете на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН) записаха
точките на всяка снимка, участвала в
конкурса „Моят роден край – познат
и непознат“, според броя на нейните
лайкове (харесвания). След заседание
на членовете на Местната комисия бе
определена и специалната награда на
комисията. Резултатите са следните:
Първо място – снимка №37 с 254 т.
– „Паметник-костница в с. Партизани“,
направена от Боряна Бориславова
Благоева, 16 г., с. Партизани, 10 клас
в СУ „Св. Кл. Охридски“-гр. Дългопол;
Второ място – снимка №5 с 225 т. –
„Водопадът „Куза скока“, направена от
Айла Кадир Насуф, 12 год., СУ „Назъм
Хикмет“ – с. Медовец, ръководител
Мирям Мустафа Хюсеин;
Трето място – снимка №4 със 187
т. – „Красотата на водопада „Куза
скока“, направена от Бедрие Зекерие
Осман, 12 год., СУ „Назъм Хикмет“ – с.
Медовец, ръководител Мирям Мустафа Хюсеин.
Снимките, заемащи следващите
места до десето са следните:
Снимка №26 със 147 т. – „Водопадът
„Куза скока“ през моя обектив“, направена от Фатме Исмаил Исмаил, 16 год.
, СУ „Назъм Хикмет“ – с. Медовец;
Снимка №1 със 126 т. – „Китното
село Поляците през моя поглед“,

направена от Бедрие Зекерие Осман;
Снимка №15 със 112 т. – „Чешмата
на желанията“, направена от Йоана
Александрова Гатева, 1 клас, НУ „Иван
Вазов“ – гр. Дългопол;
Снимка №3 със 110 т.- „Златните
ниви и поля между селата Медовец
и Поляците“, направена от Бедрие
Зекерие Осман;
Снимка №6 със 104 т. – „Поглед от

високо - скалата в с. Поляците, близо
до водопада „Куза скока“, направена
от Айла Кадир Насуф;
Снимка №18 със 103 т. – „Патета
„пирати“ в Дебелец“, направена от
Йоана Александрова Гатева;
Снимка №7 със 102 т. –„ Един красив път със завои, близо до с. Поляците“, направена от Айла Кадир Насуф.
Специалната награда на МКБППМН
получава снимка №41 –
„Сталактити“, направена от Явора Дамянова
Тодорова, 15 год., гр.
Дългопол, 9 клас в СУ
„Св. Кл. Охридски“ –гр.
Дългопол.
Снимките, класирани до 10-то място, бяха
представени на изложба пред НЧ „Н. Й. Вапцаров 1896“ на 24 май,
а заелите призовите
места получиха своите
награди на тържеството по случай Деня на
българската просвета и
култура и славянската
писменост.
МКБППМН благодари на всички участници
в конкурса и на техните ръководители за
прекрасните снимки,
а на гласувалите - за
изразеното мнение и
оценка.

