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На 2 януари - в първия 
работен ден на новата 
2018 г., кметът на общи-
на Дългопол инж. Георги 
Георгиев подписа в Дър-
жавен фонд “Земеделие” 
договор за финансиране 
по Програма за развитие 
на селските райони по под-

помярка 7.2. „Инвестиции 
в създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура”. 
Проектът е за „Изграж-
дане, реконструкция и 
рехабилитация на улична 
мрежа в гр. Дългопол и с. 

Цонево, община Дългопол, 
с подобекти: ул. „Маршал 
Толбухин”, ул. „Генерал 
Заимов”, ул. „ Гео Милев”, 
ул. „Патриарх Евтимий”, 
ул. „Христо Ботев” и ул. 
„Христо Михайлов” в гр. 
Дългопол и ул. „Четири-
надесета” в с. Цонево.” 

Предвижда се подмяна на 
всички бордюри и цялостно 
асфалтиране на улиците. 
Общата дължина на ре-
хабилитираните улици е 
3592 метра. Договорът е на 
стойност 1 802 685,32 лв. и 
е със срок за изпълнение 
36 месеца.

По стар български обичай момците коледари, отправиха своите поздрави и поже-
лания към кмета на община Дългопол Георги Георгиев и общинска администрация. 
Най-сърдечните благопожелания бяха за здраве, успехи и благополучие през новата 
2018 година! А в нощта преди Коледа, както повелява традицията, коледарите влязоха 
в домовете на много дългополци, за да ги пречистят и орисат за здраве и берекет.

Държавата подпомага финансово 
общината за рехабилитацията 
на уличната инфраструктура

Стани нине господине
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Коледа е най-вълнуващи-
ят празник за всички христи-
яни по света. В навечерието 
му се организират много 
събития - палят се коледни-
те светлини, организират се 
базари, провеждат се кон-
курси за най-добри коледни 
картички, сувенири и др. Но 
неизменна част от празни-
ка си остава празничният 
коледен концерт. Без него 
усещането за коледния дух 
и магията на празника не би 
била пълна. И тази година в 
НЧ „Н. Й. Вапцаров“ се про-
веде традиционният празни-
чен коледен концерт за жи-
телите на общината. В него 
участваха 203 изпълнители 
от всички общински селища. 
Народните танци на КНТ 
„Ритми“, „КНТ „Камчийки“и 
ТС „Веселяче“ се редуваха 
с вокалните изпълнения на 
Надя Стефанова, Силвия 
Николова, Йоана Добрева, 
Асия Юсеин, вокална гру-
па към ЦПЛР –Дългопол, 

Празнични коледни ритми 

и съставите за модерни 
танци „Полденс“, „Зумба“, 
„Фантастик“ и „Светлина“. 
Без конкуренция в своята 
област, но достойно, се 

представи детско експери-
ментално студио към НУ 
„Иван Вазов“. За прекрас-
ната организация и водене 
на концертната програма 

можем да благодарим на чи-
талищните работници, както 
и на водещите – Катерина 
Добромирова и Николета 
Николова.
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На 21 януари празнуваме 
Деня на родилната помощ, 
известен като Бабинден – по 
стар стил, по нов - на 8 януари. 
Празник, на който изразяваме 
своята почит и признателност 
за всеотдайния труд на аку-
шерки, акушер-гинеколози и 
неонатолози. Той е един от 
големите народни женски 
празници, посветен на „ба-
бите” – жените, помагали на 
младите булки и невестите, 
които са раждали. Неговите 
корени са езически и ни отвеж-
дат в далечните праславянски 
времена, но се е запазил във 
времето и е тачен и днес. 

Макар и загубил доста от об-
редните си обичаи, в неговото 
празнуване днес са запазени 
някои от най-важните му ри-
туални елементи.

По традиция и т.г. празни-
кът бе отбелязан с пресъзда-
ването на обичая „бабуване” 
от група към НЧ „Н. Й. Вап-
царов -1896” – гр. Дългопол, 
и други самодейци. Женско 
шествие се отправи към 
домовете на акушерките в 
града Иванка Неделчева и 
Анка Георгиева. С кърпа, 
питка и пиле, жените изка-
заха своята благодарност 
за тяхната дългогодишна 

и всеотдайна помощ на 
родилките от общината. 
Ритуалното миене на ръцете 
на „бабата”(Иванка Недел-
чева) се състоя на чешмата 
на градския площад. Първи 
минаха младите булки, а 
след тях и останалите жени. 
„Колкото лесно се хлъзга 
сапуна, толкова лесно да 
се раждат децата!” нарече 
бабата и пожела да се уве-
личават децата. Зам.-кметът 
на общината Мариана Ни-
колаева поздрави групите и 
им благодари, че съхраняват 
българския дух и традиции и 
ги предават на младото поко-

ление. Празникът продължи 
с кръшни хора и трапеза, 
подготвена от жените. 

Повече от 15 жени от гру-
пата за автентичен фолклор 
и клуба за народни танци 
към НЧ “Кирил и Методий 
1934” в Цонево също спазиха 
традицията на празника. Об-
лечени в национални носии 
и под звуците на музиката се 
отправиха към дома на мест-
ната акушерка. Дариха я с 
хавлия и сапун, а тя им пока-
за какъв е бил ритуалът през 
изминалите години. След 
това тържеството продължи 
в залата на читалището.

Сурвакари от НУ „Иван 
Вазов“ в Дългопол влязоха 
в общината, за да поздра-
вят кметското ръковод-
ство по случай ромската 
Нова година, или както 
празникът е по-известен 
- Банго Васил. Малките 
сурвакарчета поздравиха 
зам.-кмета на общината 
Ганка Георгиева, зам.-кме-
та Мариана Николаева, 
както и Злати Златев - 
председател ОбС - Дълго-
пол. Отправените поже-
лания бяха преди всичко за 
здраве, щастие, сбъднати 
мечти и много успехи.

С кърпа, питка и пиле жените изразиха 
благодарността си към бабите акушерки

За много години
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- Г-жо Маринова, как попаднахте 
в с. Сладка вода и кога успяхте да 
станете кметски наместник? Колко 
жители живеят в него? 

- Сладка вода е особено село. Друго 
такова в общината няма. Преди 20-
ина години съществуваше на картата 
като хижа. Беше село със затихващи 
функции. В момента регистрираните 
сме 16 човека и все ни окайват, че 
сме малко…

Разположени сме на “грешния”, се-
верен склон на плато, което мисля, е 
част от Провадийското. На около 150 
м надморска височина. Гора, спиращи 
дъха гледки от скалисти склонове, мно-
го и сладка вода. Между Варна и Шумен 
сме, близо до яз. „Цонево“ и в община, 
където има много история, благодатна 
природа, богата почва и много възмож-
ности за предприемчиви хора.

Завърших Великотърновския уни-
верситет. По разпределение попаднах 
в Дългопол през 90-те години като 
учителка по руски език. Мътните 90 
години на ХХ в. и руски език… никакво 
бъдеще, така си мислех тогава и се гот-
вех да емигрирам. Имах примамливо 
предложение от Италия. Точно тогава 
стар познат ме покани да видя каква 
къща си е купил в някакво си с. Сладка 
вода. Беше зима. С един раздрънкан 
„Чавдар“ поехме нанякъде, а когато 
стигнахме, бях попаднала в коледна 
картичка. Влюбих се в селото. След 
2 години с мъжа ми купихме къща в 
Сладка вода и отгледахме децата си 
тук. По същото време моят познат, Кой-
но Койнов, със съпругата си направиха 
частно училище по българска култура 
в селото и по този начин вдъхнаха 
живот на старата и опустяла сграда. 
Заедно с общината му издействахме 
статут на село. Това бяха хубави годи-
ни. Имаше повече хора – всеки чешит 
по своему. Новодошлите – гельмета, 
както ни наричаха местните, бяхме 
обединени около идеята на училището 
за нов тип обучение на децата. Бяхме 
общност, живеехме и работихме заед-
но, раждаха се идеи, децата лазару-
ваха и коледуваха. Това привличаше 
много и интересни хора. Така в селото 
си построиха къщи архитекти, учители. 

Таня Маринова, кметски наместник на с. Сладка вода 

За космоса, възрастните 
хора и нашенското мрънкане

Таня Маринова е на 55 г., родом 
от Варна, омъжена от 25 г., има 
2 деца. От 10 години е кметски 
наместник на с. Сладка вода.

Имаме си и художник – Иван Жабов. 
Новите къщи са по проекти на арх. 
Люцканова, изпълнени от съпруга ми 
Добромир Маринов. Те имат тради-
ционния български облик, но са съ-
временно функционални. Имаше идея 
да издействаме статут на селото като 
архитектурен резерват. Но се зададе 
кризата, на дневен ред дойдоха други 
проблеми. Училището затвори врати, 
много от местните се изселиха или по-
чинаха. Новите хора, които закупуват 
къщи, не се регистрират в селото и на 
хартия оставаме малко. 

- Кои са най-наболелите въпро-
си, които трябва да решавате като 
кметски наместни?

- Пътят, дърводобивът и възрастни-
те хора. Първо възрастните… Мисля, 
че това е най-унизеното поколение от 
най-новата ни история. Като млади са 
били лишени от собственост, повечето 
от тях са били принудени да емигрират 
в градовете по заводи и учреждения, 
останалите на село са работили за 
жълти стотинки, а по време на пре-
хода бяха свидетели на безобразията 
по връщане на наследствените им 
земи. Сега са заложници на благово-
лението на някои недобросъвестни 
арендатори, самотни, с мизерни 
пенсии, разчитащи на съседа, кмет-
ския наместник или някоя социална 
програма. Щях да прибавя и Бог, но 
повечето не вярват в Него. Колегите 
от селата могат да разкажат доста 
истории какви проблеми решаваме. 
Даже сме повече социални работници, 
отколкото администратори. Мисля си, 
че решение на проблема могат да 
бъдат Дневни центрове, където, осо-

бено зимно време, да бъдат събирани 
стари и самотни хора, за които да се 
грижат социални работници, вместо 
това да става по домовете. Важни са 
социалните контакти. Лятно време 
тези центрове могат да се ползват за 
детски лагери, туристически спални и 
пр. Така затворените селски училища 
могат да бъдат с ново приложение.

Дърводобивът е изключително 
деликатен проблем. Разбирам иконо-
мическата полза от него, вярвам, че се 
спазва и необходимият план за зале-
сяване. Но когато на ден се извозват 
по 10-20 камиона дървесина – това са 
тонове товар върху стар асфалт, буци 
кал хвърчат навсякъде и образуват 
коловози, а това вече е проблем, който 
на времето се решаваше от Горското 
стопанство на принципа “чупи-купи”. 
Сега всичко е оставено на общината, 
а пари за път – няма. Така мизерните 
остатъци от асфалт изчезват с всеки 
ден. Пътят е обидна тема. Асфалт е 
положен 70-те години, разчетен за 
селски автобус и някой и друг трактор 
на стопанството. Срам ме е да кажа 
за какви пари и колко пъти е правен 
ремонт на пътя. Запълването на дупки 
е пари на вятъра. Пътят трябва да се 
асфалтира изцяло. Да се запечата. 
Да се почистят канавките, за да не 
се оттичат скатните води. Добрият 
вариант е по-тесен път – 4 м, покрит с 
рециклиран асфалт. Около километър 
и половина вече е обработен. Остават 
само 4,5 км.

Имаме обещание от настоящото 
ръководство. Вярвам, че ще се на-
мерят пари. 

- Актуален ли е въпросът с без-
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работицата при вас? Има ли млади 
хора в селото?

- У наше село такова животно нема! 
В кръга на шегата, разбира се. Има-
ме пенсионери и хора със собствен 
бизнес… Не вярвам в безработицата. 
Минали сме през изключително труд-
ни моменти и знам, че като искаш, 
намираш начин. Навремето списвах 
рубрика в общинския вестник, казваше 
се “Нашенец”. Разказвах за хора от 
общината, които не мрънкат, а работят. 
И още нещо, опитайте се да наемете 
човек за работа – претенциите му са 
повече от уменията. Да кажем така – 
тук всички сме заети.

За младите, какво да ви кажа… Аз 
се чувствам млада… Дъщеря ми е аг-
роном и работи в Камен дял, синът ми 
учи архитектура – свободна професия, 
която ще може да упражнява и от дома. 
Вярвам, че около тях ще се завъртят 
приятели, които да заживеят в Сладка 
вода. Знаете, че вече има такава тен-
денция сред младите. Тук е уникално 
място за живеене и отглеждане на 
деца. Има интернет и разстоянията 
не са проблем.

- Как стои въпросът със здра-
веопазването в селото? Имате ли 
лекарска практика или медицински 
пункт? 

- Лекар ни е чистият въздух, припо-
тяването на открито и сладката вода. 
Не се шегувам. Старците ми са дълго-
летници. Най-младата е на 70 и елате 
й вижте двора. Всички са на собствен 
ход и карат коли. Не ни мислете нас. 
Иначе най-близката здравна услуга е 
в Дългопол.

- По капиталовата програма на 
общината изисквахте ли средства 
за ремонти? 

- Пътят към селото е големият ни 
проблем. Уличната мрежа засега си 
я решаваме сами. Общината помогна 
с инертни материали за две отсечки, 
останалото беше за частни разноски. 
Има нужда от зачакъляване на пътя 
към гробището, но ще го решим.

- Какво е състоянието на ВиК мре-
жата? Какво е ремонтирано и какво 
предстои да се ремонтира?

- Водопроводна мрежа тук е ужасно 
стара, кърпена през годините, а това 
предизвиква чести аварии. От фирма 
“ВиК” реагират, колкото и както могат. 
Проблемът е комплексен. Затова пък 
имаме прекрасна вода.

- През годините кандидатствахте 
ли с европроекти, чрез които да об-
новите селото? Кога и с какви сред-
ства какво точно беше направено?

- Европроектите са и хубаво, и по-
рочно нещо. Хубавото е възможността 
читави хора да реализират добри 

проекти. За порочното – всички имаме 
достатъчно примери. За Сладка вода 
европроекти няма, тъй като сме малко 
на брой регистрирани жители. Мисля, 
че мястото на България е в Евросъюза, 
но присъединяването ни отвори много 
дупки в старата дреха на държавата. 
През тях изтичат много пари на вятъра. 
Ние сме друга порода, имаме много 
по-различна история от Европа и за 
последните 140 г. три пъти сменяме из 
основи държавността си. Битуването 
ни в съюза малко прилича на бърз курс 
по английски – получаваш сертификат, 
но знаеш само как да поздравиш и да 
си поискаш нещо за ядене. Новата 
настройка на държавата ни е процес. 
Вярвам, че ще успеем да си я уредим 
такава, каквато я искаме. Децата ни 
вече имат друг светоглед, а внуците 
ни ще учат европейците как се прави. 
Жилав народ сме.

- Как се развива местният бизнес 
при вас? Имате ли земеделски ко-
операции, местни арендатори или 
цехове за някакво производство?

- Имаме собственици на овощни 
градини. Климатът се оказа много 
подходящ за отглеждане на плодове. 
Имаме човек, който отглежда автохтон-
на порода говеда, арендатори, които се 
занимават главно със зърнени култури, 
пчелари. Има къщи за гости, които не 
могат да работят според капацитета 
си заради пътя. Иначе селото ни е рай 
за туризъм, почивка и екопродукция. 
Затова интересуващите се сами нами-
рат пътя насам. 

- Ако един ден ви се наложи да 
рекламирате вашето село, как ще го 
направите? Какво е забележително-
то при вас?

- Българинът обича родното – всеки 
от нас има по чифт цървули на тавана. 
Освен това, живеем в смутно време и 
се обръщаме към корените си да не 
се изгубим. Да не забравяме и фило-
софията на новата епоха – отворено 

съзнание, близо до естественото и 
органично общуване и съществуване. 
В България има уникални места, уни-
кална почва и работа да искаш. Сладка 
вода е такова място. Тук е толкова тихо, 
че чуваш мислите си и постепенно 
мърморкото в тебе млъква. Небето е 
толкова дълбоко, че виждаш дъното 
на галактиката и започваш да мислиш 
широкоъгълно. Елате и се уверете!

- Каква е историята на населеното 
място, откъде идва неговото име? 
Кои са по-интересните забележи-
телности?

- По разкази на стари хора и по 
семейните регистри зная, че селото е 
било с турско население до 30-те годи-
ни на миналия век. По всяка вероятност 
е било заселено около началото на ХІХ 
в. по време на руско-турските войни, 
обезлюдили населените места от Айто-
ския проход до Дунава. Това е период, 
през който има и холерна епидемия в 
тогавашния Еникьой (Дългопол). Освен 
това, много българи, след поредната 
офанзива на руските войски, тръгват 
с тях и се заселват в Бесарабия и Ук-
райна. Чувала съм, че братя ченгени 
докарват тук сюрии прасета заради 
жълъдите в гората. После се заселват и 
имат спречкване с местните. На инат, от 
глупост или Бог знае защо, на Коледа 
колят прасе на мегдана и оскверняват 
мястото. Това става по времето, когато 
след военен преврат, управляващите 
издават закон, сходен с този от 80-те 
години. Турски семейства масово по-
теглят към границата, продавайки на 
безценица имотите си. От 50-те години 
насам в селото живее само българско 
население. Може би, защото е усойно, 
няма и роми. Те се радват на припека. 

Другата, по-старата история чака 
да бъде разкопана и разучена. Може 
би в по-добри за страната ни времена. 

Край селото ни е богато на туристи-
чески забележителности. Най-известен 
е екопарк “Водениците”.
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Решения на Общински съвет - Дългопол
ПРОТОКОЛ №34
от заседание на Общински съвет 

– Дългопол, 30.11.2017 г.
Продължение от бр. 19

РЕШЕНИЕ 34-9-3
1. Дава съгласие за извеждане от 

експлоатация и ликвидиране на „Язо-
вир Камен дял-2” с номер на АОС 444, 
находящ се в землището на село Камен 
дял, Община Дългопол, Област Варна, 
ЕКНМ-35777, масив 0, парцел 183 - во-
доем с площ 2.065дка.

2. Упълномощава кмета на община 
Дългопол да предприеме всички зако-
нови действия , свързани с извеждане-
то от експлоатация и ликвидиране на 
„Язовир Камен дял-2” с номер на АОС 
444, находящ се в землището на село 
Камен дял, Община Дългопол, Област 
Варна, ЕКНМ- 35777, масив 0, парцел 
183 - водоем с площ 2.065дка.

РЕШЕНИЕ 34-10
1. Изменя свое Решение № 30-

16/28.08.2017 г. както следва:
• В частта „Срок за погасяване“: Срок 

за погасяване - „до 25-то число на по-
следния месец в годината, но не по-късно 
от 25.09.2019 г.“

Останалите текстове от решението 
не се променят.

РЕШЕНИЕ 34-11
1. Удължава срока на ликвидация на  

„Земи и гори” ЕООД до 01.07.2018 г.
2. За срока на поредното удължаване 

и до края на процеса на ликвидация  
ликвидатора на „Земи и гори” ЕООД да 
не получава възнаграждение.

РЕШЕНИЕ 34-12
1. Определя и упълномощава с мандат 

инж. Емурла Емурла - Заместник-кмет на 
Община Дългопол да бъде представител 
на Община Дългопол в общото събрание 
на aсоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от“Водоснабдя-
ване и канализация-Варна” ООД, Варна, 
на 18.12.2017 год. от 13.00 часа в засе-
дателната зала в сградата на Областна 
администрация Варна.

2. Да гласува по всички точки от 
предварително обявения дневен ред 
в писмо  с  вх. №0600-203/23.11.2017 
год. 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 - с право на собствена преценка
3. Възлага на упълномощения пред-

ставител инж. Емурла Емурла - За-
местник-кмет на Община Дългопол да 
предприеме съответните действия за 
изпълнение на настоящето решение. 

РЕШЕНИЕ 34-13-1
1. Отпуска еднократна помощ в размер 

на 100 лв. на  Младен Антонов Младенов 

– жител на с. Величково. 
2. Възлага на Кмета на Общината да 

извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 34-13-2
1. Отпуска еднократна помощ в размер 

на 300 лв. на  Асие Бейсим Исмаил – 
жител на с. Поляците. 

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 34-13-3
1. Отпуска безвъзмездно 5 м3 обла 

едра строителна дървесина на  Нурула 
Халил Нурула – жител на с. Медовец. 

2.Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 34-13-4
1. Отпуска еднократна помощ в размер 

на 100 лв. на  Камен Демиров Ненов – 
жител на с. Аспарухово. 

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 34-13-5
1. Отпуска еднократна помощ в размер 

на 50 лв. на  Юлиян Асенов Калов – жител 
на гр. Дългопол.

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 34-13-6
1. Отпуска еднократна помощ в раз-

мер на 100 лв. и 3 м3 дърва за огрев на  
Фериде Алиосманова Халилова – жител 
на с. Медовец.

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 34-13-7
1. Отпуска безвъзмездно 3 м3 обла 

едра строителна дървесина на  Анка 
Христова Ангелова – жител на с. Ве-
личково. 

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 34-13-8
1. Отпуска безвъзмездно 3 м3 обла 

едра строителна дървесина на  Севдалин 
Юриев Асенов – жител на с. Величково. 

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 34-13-9
Отказва да отпусне еднократна по-

мощ на:
1 .  З а я вл е н и е  с  Вх .  № 9 4 0 0 -

2270/26.10.2017г. от Димитричка Васко-
ва Богданова с адрес гр. Дългопол, ул. 
„Георги С. Раковски“ № 5.

2 .  З а я вл е н и е  с  Вх .  № 9 4 0 0 -
2402/21.11.2017г. от Атанас Димитров 
Добрев  с адрес гр. Дългопол  ул. „Никола 
Вапцаров“ № 19.

ПРОТОКОЛ №34
от заседание на Общински съвет 

– Дългопол, 29.12.2017 г.
РЕШЕНИЕ 35-2
1. Общински съвет - Дългопол одо-

брява Решение №1/11.12.2017 г. на Ко-
мисията за организиране и провеждане 
на конкурс за избор на Управител на 
„Медицински център І – Дългопол” ЕООД.

2. Общински съвет – Дългопол про-
меня т.2.3., т.2.4., т.2.5. и т.5 от Решение 
№33-20/27.10.2017 г. на ОбС-Дългопол, 
относно Обявяване на процедура за из-
бор на Управител на „Медицински център 
1-Дългопол“ ЕООД.

РЕШЕНИЕ 35-3
1. Определя и упълномощава Ма-

риана Николаева - Заместник-кмет на 
Община Дългопол, да бъде представи-
тел на Община Дългопол в Областната 
комисия за изработване на Областна 
здравна карта.

2. Възлага на кмета на община Дъл-
гопол, да предприеме необходимите 
действия във връзка с изпълнение на 
решението.

РЕШЕНИЕ 35-4
1. Общински съвет - Дългопол при-

ема отчет за изпълнение на културен 
календар на Община Дългопол за 2017 
г., съгласно Приложение №1.

2. Упълномощава и задължава Кмета 
на Община Дългопол да предприеме 
законосъобразни мерки за изпълнение 
на решението.

РЕШЕНИЕ 35-5
1. Общински съвет – Дългопол приема 

културен календар на Община Дългопол 
за 2018 година, съгласно Приложение 
№1. 

2. Упълномощава и задължава Кмета 
на Община Дългопол да предприеме 
законосъобразни мерки за изпълнение 
на решението.

РЕШЕНИЕ 35-6
1. Общински съвет - Дългопол приема 

отчет за изпълнение на спортен календар 
на Община Дългопол за 2017 г., съгласно 
Приложение №1.

2. Упълномощава и задължава Кмета 
на Община Дългопол да предприеме 
законосъобразни мерки за изпълнение 
на решението.

РЕШЕНИЕ 35-7
1. Общински съвет – Дългопол приема 

спортен календар на Община Дългопол 
за 2018 година, съгласно Приложение 
№1. 

2. Упълномощава и задължава Кмета 
на Община Дългопол да предприеме 
законосъобразни мерки за изпълнение 
на решението.

РЕШЕНИЕ 35-8
ОТМЕНЯ ал.5 на чл.36 от Наредба 

№4 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество 
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на община Дългопол, който придобива 
следния вид:

(1) Разпореждане с недвижими имо-
ти - частна общинска собственост се 
осъществява

чрез:
1. продажба на имоти или на идеални 

части от тях;
2. замяна на имоти или на идеални 

части от тях и на вещни права върху тях;
3. учредяване право на строеж, над-

строяване и пристрояване - възмездно 
или безвъзмездно;

4. учредяване на вещно право на 
ползване - възмездно или безвъзмездно;

5. апортиране на собственост и 
вещни права в капитала на търговски 
дружества;

6. делба;
7. премахване на сгради, постройки 

и съоръжения;
8. дарение на юридически лица на 

бюджетна издръжка;
9. сделки по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 

от Закона за устройство на територията;
10. по силата на закон.
(2) Разпореждането с вещи - частна 

общинска собственост се осъществява 
чрез:

1. продажба;
2. замяна;
3. предоставяне безвъзмездно право 

на ползване.
(3) В капитала на търговски дружества 

могат да се апортират само нежилищни 
имоти – частна общинска собственост 
или вещни права върху тях, след Ре-
шение на Общинския съвет. Оценката 
на имотите по ал. 1, т. 5 се извършва 
по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския 
закон. Редът за учредяване на търговски 
дружества и за упражняване на правата 
на собственост на общината в търговски 
дружества се определя с Наредба на 
Общинския съвет.

(4) При разпореждане с имот, физи-
ческите и юридическите лица заплащат 
на общината местен данък в размер, 
определен в чл. 35 на Наредба №15 за оп-
ределяне размера на местните данъци:

1. на имота, предмет на продажба, 
съответно на ограниченото вещно право, 
което се учредява;

2. на имота с по-висока данъчна ос-
нова при замяна;

3. на реалния дял с по-висока данъчна 
основа - при делба;

4. в случаите на безвъзмездни сделки.
РЕШЕНИЕ 35-9
Изразява предварително съгласие за 

утвърждаване на трасе за проектиране 
на линеен обект „Изместване на част 
от ВЕЛ 20 Kv извод „Петрол” в участъка 
през ПИ 00789.30.410, 411, 412, 416, 
528 и 768 с. Аспарухово общ. Дългопол 
обл. Варна чрез изграждане на нова КЛ 
между съществ. ЖРС в ПИ 00789.30.413 
и ЖРС в ПИ 00789.30.541” през следните 
имоти частна общинска собственост в 

з е м л и -
ще

имот № п л о щ /
дка

м е с т -
ност

АОС № и дата

Д ъ л г о -
пол

000883 3.004 КАЗАН-
Л Ъ Ш К И 
ПЪТ

2433/23.06.2017г.

землището на с. Аспарухово:
-№ 30.413 (лозови насаждения, нете-

расирани) – Остатъчен фонд, стопанисва 
Община Дългопол.

-№ 30.504 (нелесопригодни площи – 
дървесна, храст. растителност) – Община 
Дългопол.

Определя срок на предварителното 
съгласие 1 година от влизане в сила на 
настоящото решение.

РЕШЕНИЕ 35-10
Изразява предварително съгласие за 

утвърждаване на трасе за проектиране 
на линеен обект „Изграждане на тра-
фопост тип БКТП 1х1000 kVA с монтаж 
на трансформатор 400 kVA 20/0,4 kV в 
ПИ 00789.30.528, м-ст „Голямо буче” по 
плана на с. Аспарухово общ. Дългопол 
обл. Варна, захранен с кабелна линия 
CpH от съществуващ стълб от ВЕЛ 20kV 
извод „Петрол” през следните имоти част-
на общинска собственост в землището 
на с. Аспарухово:

-№ 30.535 (пасище) – Остатъчен фонд, 
стопанисва Община Дългопол.

-№ 30.540 (пасище) – Остатъчен фонд, 
стопанисва Община Дългопол.

Определя срок на предварителното 
съгласие 1 година от влизане в сила на 
настоящото решение.

РЕШЕНИЕ 35-11
Одобрява Подробен устройствен 

план - Парцеларен план за „Захранващ 
водопровод от помпена станция по ул. 
„Георги Димитров” до о.г.199 на ул. „Антон 
Иванов” гр. Дългопол и от края на регу-
лацията при ул. ”Хр. Ботев” до водоем в 
землището на гр. Дългопол”. 

Решението подлежи на обжалване по 
реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред 
Административния съд – гр. Варна чрез 
Община Дългопол в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“. 

Задължава Кмета на общината да 
изпрати настоящото решение за обна-
родване в „Държавен вестник” в 7-дневен 
срок от получаването му в Общинска 
администрация.

РЕШЕНИЕ 35-12
Одобрява Подробен устройствен план 

- Парцеларен план за „Оптична кабелна 
линия в землището на с. Величково общ. 
Дългопол”. 

Решението подлежи на обжалване по 
реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ пред 
Административния съд – гр. Варна чрез 
Община Дългопол в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“. 

Задължава Кмета на общината да 
изпрати настоящото решение за обна-
родване в „Държавен вестник” в 7-дневен 
срок от получаването му в Общинска 
администрация.

РЕШЕНИЕ 35-13
1. Дава съгласие на г-н Вежди Ахмед 

Акиф, земеделски производител от с. 
Лопушна, да ползва за водовземане от 
подземни води съоръжение - каптиран 
извор, собственост на Община Дългопол, 
находящ се в имот № 054021 в земли-
щето на с. Лопушна за срок от 5 години.

2. За времето на ползване г-н Вежди 
Ахмед Акиф да заплаща годишен наем 
в размер на 120.00 лева.

3. Упълномощава Кмета на общината и 
го задължава да извърши необходимите 
действия по изпълнение на Решението.

РЕШЕНИЕ 35-14
I. Допълва Програмата за управле-

ние и разпореждане с имоти, общинска 
собственост за 2017г., както следва:

1. Допълва т. 5.3 – Отдаване под наем 
за стопанските 2017/2018г., 2018/2019 г. 
и 2019/2020 г. чрез публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена от 
55.00 лева за един декар със следния 
земеделски имот, стопанисван и управля-
ван от Община Дългопол на основание 
чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ: (Виж таблицата 
на предната страница)

2. На основание чл. 24а, ал. 9 от 
ЗСПЗЗ при сключване на договора за 
наем за имот, които изцяло или частично 
не попада в актуалния към датата на 
подписване на договора специализиран 
слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 
17 февруари 2015 г. за критериите за 
допустимост на земеделските площи за 
подпомагане по схеми и мерки за плаща-
не на площ, не се дължи заплащане на 
наемна цена за една стопанска година 
от сключването на договора. 

3. Спечелилият процедурата участник 
да заплати гаранция за изпълнение в 
размер на достигнатата наемна годиш-
на цена преди сключване на договора. 
Гаранцията да бъде възстановена след 
изтичане срока на договора.

II. Упълномощава Кмета на общината 
да извърши всички законосъобразни 
действия по изпълнение на Решението.

РЕШЕНИЕ 35-15
1. Включва в Програмата за управле-

ние и разпореждане с общинско имуще-
ство за 2017 г. обект – дворно място с 
площ от 794 кв. м, съставляващо УПИ 
XVII в кв. 33 по плана на с. Медовец и 
сграда на три етажа със застроена площ 
от 194 кв. м, подробно описани в АОС № 
202 от 27.08.2007 г. 

2. Да се открие процедура – публич-
но оповестен конкурс за отдавате под 
наем на дворно място с площ от 794 
кв. м, съставляващ УПИ XVII в кв. 33 по 
плана на с. Медовец и построената в 
него сграда на три етажа със застроена 
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площ от 194 кв. м, подробно описани в 
АОС № 202 от 27.08.2007 г. при следните 
условия: Начална конкурсна месечна на-
емна цена в размер на 1036. лв. (хиляда 
тридесет и шест лева) бeз включен ДДС, 
задължително конкурсно условие – за 
разкриване на производствена дейност 
(лека промишленост), срок на отдаване 
3 (три) години.  

3. Възлага на Кмета на Общината и 
го упълномощава да организира провеж-
дането на публично оповестен конкурс 
за отдавате под наем на горепосочения 
недвижим имот, по реда и условията 
на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско 
имущество на ОбС-Дългопол.

РЕШЕНИЕ 35-16
I. Обявява обекти частна общинска 

собственост в публична общинска 
собственост, както следва:

1. Самостоятелен обект – За здравни 
и социални услуги, с площ от 329,20 кв.м 
(триста двадесет и девет цяло и дваде-
сет квадратни метра) с идентификатор 
24565.502.1830.1.2 (две четири пет шест 
пет. пет нула две. едно осем три нула. 
едно. две) находящ се в сграда № 1, 
разположена в поземлен имот с иден-
тификатор 24565.502.1830 (две четири 
пет шест пет. пет нула две. едно осем 
три нула) по кадастралната карта на 
град Дългопол. 

Прилежащи части: 41,40 кв.м (чети-
ридесет и едно цяло и четиридесет ква-
дратни метра) идеални части от общите 
части на сградата. Брой нива на обекта: 1 
(едно). Местонахождение: област Варна, 
община Дългопол, гр. Дългопол, ул. „Г. 
Димитров” № 142, ет. 1. Съставен АОС 
№ 2519/07.08.2017 г.

2.Самостоятелен обект – За здравни 
и социални услуги, с площ от 511,28 
кв.м (петстотин и единадесет цяло и 
двадесет и осем квадратни метра) с 
идентификатор 24565.502.1830.1.3 (две 
четири пет шест пет. пет нула две. едно 
осем три нула. едно. три) находящ се в 
сграда № 1, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 24565.502.1830 
(две четири пет шест пет. пет нула две. 
едно осем три нула) по кадастралната 
карта на град Дългопол. 

Прилежащи части: 58,45 кв.м (пет-
десет и осем цяло и четиридесет и пет 
квадратни метра) идеални части от 
общите части на сградата. Брой нива на 
обекта: 1 (едно). Стар идентификатор: 
няма. Местонахождение: област Варна, 
община Дългопол, гр. Дългопол, ул. „Г. 
Димитров” № 142, ет. 2. Съставен АОС  
№ 2520/07.08.2017 г.

3. Самостоятелен обект – За склад, 
с площ от 186,00 кв.м (сто осемдесет и 
шест квадратни метра) с идентификатор 
24565.502.1830.1.4 (две четири пет шест 
пет. пет нула две. едно осем три нула. 
едно. четири) находящ се в сграда № 1, 
разположена в поземлен имот с иден-

тификатор 24565.502.1830 (две четири 
пет шест пет. пет нула две. едно осем 
три нула) по кадастралната карта на 
град Дългопол. 

Прилежащи части: 5,72 кв.м (пет 
цяло седемдесет и два квадратни ме-
тра) идеални части от общите части на 
сградата. Брой нива на обекта: 1 (едно). 
Стар идентификатор: няма. Местонахож-
дение: област Варна, община Дългопол, 
гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров” № 142, ет. 
-1,. Съставен АОС  № 2521/07.08.2017 г.

4.Самостоятелен обект – За общест-
вено хранене, с площ от 182,00 кв.м 
(сто осемдесет и два квадратни метра) с 
идентификатор 24565.502.1830.1.5 (две 
четири пет шест пет. пет нула две. едно 
осем три нула. едно. пет) находящ се в 
сграда № 1, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 24565.502.1830 
(две четири пет шест пет. пет нула две. 
едно осем три нула) по кадастралната 
карта на град Дългопол. 

Прилежащи части: 7,23 кв.м (седем 
цяло и двадесет и три квадратни ме-
тра) идеални части от общите части на 
сградата. Брой нива на обекта: 1 (едно). 
Стар идентификатор: няма. Местонахож-
дение: област Варна, община Дългопол, 
гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров” № 142, ет. 
-1. Съставен АОС  № 2517/07.08.2017 г.

5.Самостоятелен обект – За здравни 
и социални услуги, с площ от 144,00 кв.м 
(сто четиридесет и четири квадратни ме-
тра) с идентификатор 24565.502.1830.1.6 
(две четири пет шест пет. пет нула две. 
едно осем три нула. едно. шест) находящ 
се в сграда № 1, разположена в поземлен 
имот с идентификатор 24565.502.1830 
(две четири пет шест пет. пет нула две. 
едно осем три нула) по кадастралната 
карта на град Дългопол. 

Прилежащи части: 5,72 кв.м (пет 
цяло и седемдесет и два квадратни ме-
тра) идеални части от общите части на 
сградата. Брой нива на обекта: 1 (едно). 
Стар идентификатор: няма. Местонахож-
дение: област Варна, община Дългопол, 
гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров” № 142, ет. 
-1. Съставен АОС  № 2518/07.08.2017 г.

II. Упълномощава и задължава Кмета 
на Общината да предприеме законосъ-
образни действия, за изпълнение на 
решението. 

РЕШЕНИЕ 35-17
1. Дава съгласие за закупуване на 

употребяван лек автомобил за сума в 
размер до 18 000.00 лв. /осемнадесет 
хиляди лева/ при схема на финансово 
обвързан лизинг с опция за придобиване 
на автомобила в края на 2 /две/ годишен 
лизингов период.

2. Упълномощава и задължава Кмета 
на Общината да предприеме законосъ-
образни действия за изпълнение на 
решението. 

РЕШЕНИЕ 35-18
1. Приема актуализираната капитало-

ва програма по функции и източници на 

финансиране към 31.12.2017 г. съгласно 
Приложение № 1.

2. Приема отчета на капиталови 
разходи към 31.12.2017 г. съгласно При-
ложение № 2.

РЕШЕНИЕ 35-19
1. Приема актуализация на бюджета 

към 31.12.2017г. както следва:
1.1. Приема извършената актуализа-

ция на приходната и разходната част в 
частта на делегираните държавни дей-
ности, съгласно Приложения №№ 1 и 2;

1.2. Приема компенсирани промени 
по ЕБК в приходната част на бюджета 
в часта за финансиране на местните 
дейности и намалява годишния план със 
сумата 101306  лв., съгласно приложение 
№ 3, колона 7;

1.3. Приема компенсирани промени 
по ЕБК в разходната част на бюджета в 
частта на местните  дейности и намалява 
годишния план със сумата 101 306 лв., 
съгласно приложение № 4, колона 7;

2. Задължава кмета на община 
Дългопол да извърши необходимата 
актуализация по разходните подпара-
графи в местните дейности до размера 
на уточнения план, съгласно приетата 
актуализация.

РЕШЕНИЕ 35-20-1
1. Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва 

за огрев на  Марийка Рачева Славова – 
жител на с. Партизани.

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 35-20-2
1. Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва 

за огрев на  Мустафа Мустафа Кайряк 
– жител на с. Партизани.

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 35-20-3
1. Отпуска безвъзмездно 3 м3 дърва за 

огрев на  Стоян Андреев Петров – жител 
на гр. Дългопол.

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 35-20-4
1. Отпуска еднократна помощ в размер 

на 50 лв. на Аджер Ибрям Ереджеб – 
жител на с. Цонево.

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 35-20-5
1. Отпуска еднократна помощ в размер 

на 50 лв. на  Тихомир Йорданов Станчев 
– жител на гр. Дългопол.

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 35-20-6
1. Отпуска еднократна помощ в размер 

на 300 лв. на Керанка Вълчева Златева 
– жител на гр. Дългопол.

2. Възлага на Кмета на Общината да 
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извърши всичко необходимо във връзка 
с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ 35-20-7
1. Отпуска еднократна помощ в размер 

на 100 лв. на Николай Николаев Асенов 
– жител на с. Цонево.

2. Възлага на Кмета на Общината да 
извърши всичко необходимо във връзка 

с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 35-20-8
Отказва да отпусне еднократна по-

мощ на:
1 .  Заявление  с  Вх .  № 9400-

2452/28.11.2017 г. от Мариана Маринова 
Маринова, адрес гр. Дългопол, ул. „Добри 
Чинтулов“ №23.

2 .  Заявление  с  Вх .  №-9400-
2459/29.11.2017 г. от Диляна Станчева 
Иванова, адрес гр. Дългопол, ул. „Са-
муил“ №2.

3 .  Заявление  с  Вх .  № 9400-
2433/24.11.2017г . от Злати Цветанов 
Златев, адрес гр. Дългопол, ул. „Н. Ва-
пцаров“ №65.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДЪЛГОПОЛ
ул. „Георги Димитров“ №105, ет. 2

 На основание Решение №33-20 по Протокол №33 
от 27.10.2017 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 за възлагане на управлението на „Медицински 

център І – Дългопол” ЕООД
І. Общински съвет-Дългопол открива процедура по 

избор на Управител на „Медицински център І – Дъл-
гопол” ЕООД  чрез провеждането на конкурс по ред и 
условия, посочени в настоящото решение.

ІІ.  Общински съвет – Дългопол назначава Комисия 
за организиране и провеждане на конкурса в състав 
от 9 души, както следва:

Председател: Злати Златев - Председател на Об-
щински съвет-Дългопол

Секретар: Представител на Регионална здравна 
инспекция

Членове: 1. Правоспособен юрист – Христо Якимов 
2. Д-р Сабри Сабриев – Магистър по медицина – 

Обща медицина 
3. Александър Александров – Общински съветник
4. Борислав Николов – Общински съветник
5. Катерина Тончева – Общински съветник
6. Насуф Насуфов – Общински съветник
7. Николай Христов – Общински съветник  
III. Определя реда и условията за провеждане на 

конкурс, както следва:
1. Обект на конкурса: Възлагане на управлението 

на „Медицински център І – Дългопол” ЕООД за срок 
от три години

2. Изисквания към кандидатите:
2.1. До участие в конкурса се допускат лица, които 

отговарят на следните изисквания:
– да притежават образователно-квалификационна 

степен “магистър” по медицина, съответно дентална 
медицина

– или с образователно-квалификационна степен 
“магистър” по икономика и управление и с призната 
специалност по медицинска информатика и здравен 
мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

– да имат най-малко пет години трудов стаж като 
лекар, съответно стоматолог, или икономист; кандида-
тите, притежаващи образователно-квалификационна 
степан “магистър” по медицина, съответно стомато-
логия, да имат придобита специалност;

– да отговарят на условията за управител по Тър-
говския закон и ЗЛЗ;

– да не са осъждани на лишаване от свобода за 

умишлени престъпления от общ характер, освен ако 
не са реабилитирани.

- да притежава актуално членство в съответния съюз 
/за кандидатите с медицинско образование/.

- да не е член на управителен и контролен орган 
или управител на друго лечебно заведение.

2.2.  Необходими документи:
2.2.1. Заявление за участие в конкурса;
2.2.2. Автобиография;
2.2.3. Копие от диплом за завършено образование 

по посочените специалности;
2.2.4. Копие от диплом за придобита основна спе-

циалност за лекарите, съответно стоматолозите;
2.2.5. Копие от трудовата книжка, удостоверяваща 

наличието на изискуемия трудов стаж;
2.2.6. Свидетелство за съдимост с посочена цел 

за издаване – работа като Управител на лечебно 
заведение;

2.2.7. Медицинско свидетелство за работа, удосто-
веряващо възможността за заемане на длъжността 
и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се 
води на отчет;

2.2.8. Документ, удостоверяващ актуално членство 
в съответния съюз /за кандидатите с медицинско 
образование/.

2.2.9. Програма за развитието и дейността на ле-
чебното заведение за тригодишен период.

2.3. Място и срок за подаване на документите: До 
17.00 часа на 16.03.2018 г. в канцеларията на Об-
щински съвет –Дългопол. Заявленията за участие в 
конкурса, заедно с необходимите документи се подават  
в запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното 
постъпване. Програмата за развитие се представя в 
отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление 
се издава удостоверение, в което се посочват името 
на подателя, датата и часът на приемането му.

2.4. Място и срок за получаване на информация 
относно темите, предмет на събеседването: всеки 
работен ден от 8.00 до 12.30 часа  и от 13.30 до 17.00 
ч. в канцеларията на Общински съвет-Дългопол от 
15.01.2018 г. до 09.03.2018 г.

2.5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 
от 10.00 часа на 22.03.2018 г.

в малката зала на Общински съвет-Дългопол.
3. Конкурсът се провеждат на три етапа:
3.1. Проверка на съответствието на представените 

документи с предварително обявените изисквания;
3.2. Оценка на програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период;
3.3. Провеждане на събеседване с кандидатите.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО 
НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – ДЪЛГОПОЛ” ЕООД

Решения на Общински съвет - Дългопол
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И тази година в органи-
зираната от Центъра за 
подкрепа за личностно раз-
витие - Общински детски 
комплекс „Андрей Германов” 
и НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1896“ 
- гр. Дългопол, изложба за 
сурвачки, коледно-нового-
дишни картички, рисунки и 
украси,  участваха децата 
от ОУ „Хр. Ботев“ - с. Пар-
тизани, ОУ „В. Левски“ - с. 
Поляците, НУ „Иван Вазов“ 
- гр. Дългопол, Обединено 
училище „Хр. Ботев“ - с. 
Цонево, СУ „Св. Климент 
Охридски“ - гр. Дългопол, 
ДГ „Щастливо детство“ - с. 
Медовец, ДГ „Щастливо 
детство“ - с. Поляците, ДГ 
„Първи юни“ - с. Лопушна, ОУ 
„М. Палаузов“ - с. Лопушна. 

За коледните празници деца рисуваха 
картички и обвиваха пъстри сурвакници

Красиви сурвакници – дря-
нови клонки, обвити с вълна 
и червен конец и украсени с 
всичко, което ражда земята, 
прекрасни картички, рисун-
ки и украси, изработени от 
сръчните детски ръце, бяха 
изложени във фоайето на 
читалището.

За поредна година колед-
но-новогодишните картички 
от изложбата с пожелание 
за здраве бяха изпратени на 
възрастните хора, обслужва-
ни от общинския социален 
патронаж и на обитателите 
на хоспис и дом за стари 
хора „Топъл дом“ в с. Рояк.

Местната комисия за 
борба с противообществе-
ни прояви на малолетни 
и непълнолетни в община 

Дългопол също организира 
коледна работилница за 
деца с противообществени 
прояви. С много желание, 
въображение и старание те 
изработиха коледни сувени-
ри и картички, с които участ-
ваха в изложба в НЧ „Н. Й. 
Вапцаров” на 
21 декември. 
Инициатива-
та показа, че 
има интерес 
от страна на 
децата към 
творчество и 
изява в тази 
насока и, че 
начинанието 
може да про-
дължи и по по-
вод на други 

празници.
От 15 декември 2017 г. до 

3 януари 2018 г. Дядо Коледа 
зарадва много деца от общи-
ната с мечтаните подаръци. 
Навсякъде по домовете го 
очакваха с голямо нетърпе-
ние и надежда.
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През настоящата 2017/2018 г. 
Начално училище „Иван Вазов“ – гр. 
Дългопол, е иновативно училище. 
Стремежът на колектива е децата и 
учениците да се чувстват добре, да 
получат добро образование, да са в 
среда на спокойствие, уют, сигурност. 
В търсене на най-доброто педагогиче-
ският ресурс разработи проект, който 
бе одобрен и училището беше вписано 
в списъка на иновативните училища.

Лесно е да се обучават ученици - 
знаещи и можещи, ученици с интерес 
към ученето, стимулирани и с подкрепа 
от средата, в която живеят. Трудното е 
предизвикателството за търсещия, за 
заредения с енергия учител, учителят 
- отдаден на професията, на децата. 
Трудното е да ограмотяваш и научиш 
ученика, който се затруднява, който 
не може, за който обучението не е 
приоритет и не е приоритет за семей-
ството му. Това предизвикателство 
прие училищното ръководство.

Сформирана е сборна група от 
ученици, които в часовете за самопод-
готовка се обучават с доброволен труд 
от страна на педагогическите специа-
листи. Обучението е съпроводено 
най-вече с методи и начини, близки 
до възможностите за възприемане на 
учениците. Четене, разказване, пре-
разказване, драматизиране. Като герой 
от приказка неможещото и незнаещо 
дете е по-уверено, по-мотивирано 

Различното – стъпка към успеха

за справяне с трудното. В самата 
подготовка е заложено подпомагане 
и от ученици, връстници на децата в 
групата, но можещи и знаещи. Те под-
помагат своите приятели при решаване 
на задачи, при заучаване на текст, при 
рецитиране и драматизиране (ученик 
учи ученик). Не по-малко интересно 
е поднасянето на материала за запа-
метяване и осъзнаване чрез покана 
на гости - общественици, самодейци, 
изявени личности, които да разкажат за 
бит, обичай, обред, за празник. Внима-
нието на децата се засилва, разказът 
става лесно достъпен за възприемане 
и пресъздаване. Това повишава само-

чувствието им на знаещи и можещи. 
Не на последно място е обстановка-
та, в която учениците се занимават и 
обучават. Тя е пресъздаване на бита 
и културата на етносите, които деца 
се обучават в училище. Когато детето 
е в среда, близка до неговата, когато 
разбере отношението на институцията 
към неговия бит и култура, то ще е мо-
тивирано, то ще посещава училището 
с желание, ще присъства редовно в 
часовете, а това води до качествено 
образование. Познатото и близкото не 
плашат, те предразполагат, а новото, 
неизвестното са страх и неубеденост, 
те са предизвикателство за ученици с 
по-големи възможности.

За изминалите месеци на учебната 
година иновативният метод е добре 
възприет и се осъществява с огромното 
желание и интерес на учениците. Те 
пяха коледарски песни с гост коледар, 
дългогодишен самодеец в читалището, 
за Коледа и коледари, Сурваки и сурва-
кари им разказа жена от фолклорната 
певческа група към читалището, участ-
ваха в състезателни математически 
игри с учениците наставници.
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На 8 януари т.г. с водосвет беше 
открит Център за социална реха-
билитация и интеграция и офис 
за работа на хора с увреждания в 
гр. Дългопол. Това е само една от 
дейностите по проект „Активни за 
равни възможности”, финансиран 
по договор № BG05M9OP001-2.005-
0014-C01 на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”. 
Общата стойност на проекта е 391 
160 лв., като от тях 10 % са за из-
вършване на строително-монтажни 
работи и 10% са за оборудване.

Гости на тържеството бяха Стоян 
Пасев - областен управител на 
област Варна, кметът на община 
Дългопол Георги Георгиев, Силвия 
Стоилова - главен секретар на 
областна администрация, Злати 
Златев - председател на Общинския 
съвет, представители на фирмата-из-
пълнител, на фирмата, извършила 
обученията по проекта и жители на 
общината. Ганка Георгиева – ръ-
ководител на проекта, представи 
основните дейности и очакваните 
резултати. Центърът е с капацитет 
20 потребители и ще предоставя 
консултативни, терапевтични и 
рехабилитационни услуги. Същият 
разполага с кабинет за физиотерапия 

Откриха център за социална 
рехабилитация в Дългопол

и е оборудван с мобилен уред за ак-
тивно раздвижване на горен крайник 
(рамо и лакът), уред за раздвижване 
на глезен, маса за рехабилитация на 
ръка - китка и пръсти, фина моторика, 
масажна кушетка, шведска стена, 
проходилки за деца и възрастни, 
клетка на Роше с комплект принад-
лежности, сгъваем дюшек, 3 части; 
комплект принадлежности за гимнас-
тика, топки масажни с бодлички и др, 
кабинет за трудотерапия, кабинет на 
психолог и логопед.

Кметът на общината Георги Ге-
оргиев подари икона на центъра с 
думите, че макар паричното изра-
жение на проекта да не е толкова 
голямо, той е изключително поле-
зен, защото подобрява качеството 
на живот на хората с увреждания, 
повишава мотивацията им за не-
зависим и самостоятелен начин на 
живот и улеснява достъпа до заетост 
на членовете на техните семейства, 
осигурявайки им социални и лични 
асистенти, които да се грижат за тях.

При откриването на обекта об-
ластният управител акцентира върху 
това, че освен полза за хората, Цен-
търът създава и постоянна трудова 
заетост и е един от малкото такива 
на територията на област Варна.


