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НОВОСТИ

        След като вече е факт решението учебната година да приключи дистанционно за всички ученици 
заради пандемията, това прави невъзможни традиционните училищни майски празници и шествията, с 
които се чества делото на светите братя Кирил и Методий. Затова пък учителите  от Обединено училище 
“ Васил Левски“ с.Михалич и по време на пандемия остават верни на своето призвание да възпитават 
в ценности, родолюбие и духовност поколенията. Натрупали достатъчно опит в електронното обучение, 
те са решени и вече са започнали организация на тържествата в онлайн вариант

      „Нека бъдем иновативни и направим виртуален празник за 24 май…Да споделим празниците на буквите 
и радостта от грамотността на първокласниците с повече хора, но от екрана на компютъра, телефона или 
таблета. Да се порадваме на изпълненията на децата в подготвителната група и учениците в училище. 
Нека наситим този необикновен месец май с инициативи, за да повдигнем духа на повече хора, спазващи 
правилата на социалната изолация. Да влезем в дома на работещите „home office“, да подарим глътка 
младост и свежест на дядо и баба, леля и чичо, в България и зад граница. Нека песните, танците, сти-
ховете, рисунките, фотографиите, презентациите полетят, защото сега светът няма граници, пък 
било и само виртуално! Нека всички, които носят в сърцето си любов и признателност към буквите, да 
продължат да засяват слова в браздите на времето. Нашето послание е: „Училището е дом на душата 
и той е винаги с теб – реално и виртуално!”
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Делото на Кирил и Методий и учителите

като техни последователи

Есе

 ,, Вий запалихте лъч…

вий ни дадохте очи», казва Асен Разцветников в стихотворението 
си ,, На Кирил и Методий»........,, а над нашата страна бе 
безбродна тъмнина».

      Четейки тези стихове ние можем да асоциираме с тъмна нощ, 
в която сме изгубили брод. Стоим в тишината и не знаем някъде 
да поемем. Но не само това, тези стихове могат да сравнят 
хората със слепци. Но лутайки се в тъмнината се появява искра 
и осветява пътя. Това е ориентир за посока. Ориентир за изход 
в живота. Запалената искра се разгаря силно и се превръща във 
факла- пътеводна светлина. Слепците проглеждат, водени от 
жаждата за знания.

      Делото на Кирил и Методий е велико. Имената им се славят 
от най-малкото дете до най-дълбокия старец. Споменавайки 
имената им, в нас се събужда чувство за гордост. Всяка година 
на 24 май, празникът приповдига духа. Покачва адреналина. 
В погледа на всички празнуващи се вижда блясък, породен от 
смесени чувства - радост, гордост, благоговение.

      Братята Кирил и Методий са първоучителите на цялата 
славянска нация. Това е празник и на всички учители.

      Учител не е само професия. Това е призвание. Съчетало 
в себе си много други професии. Тези хора с раждането си са 
дарени с много положителни качества. На първо място стоят - 
любовта към децата и жаждата да дават знания. 

      “Учителството е професията, която създава всички други 
професии”. Те полагат здравите основи на един бъдещ градеж. 
Градеж, който всеки техен възпитаник ще има за цел да ,,моде-
лира“ в бъдеще. Но както знаем, че когато основата е здрава, и 
постройката нагоре ще бъде удовлетворяваща. 

       Скъпи братя просветители вие бяхте първите учители. 
Дадохте тласък на знанието. Вие задействахте  ,,механизма», 
наречен просвещение с делото си и имахте добри последователи.

       В живота има много преходни неща. Неща, които се 
изживяват и се забравят все едно никога не са били.

       Но Вашето дело ще се запомни, ще се предава от поколение 
на поколение като ценна реликва, защото е записано със златни 
букви в паметта на всеки един от нас.                   Анелия Миткова Х клас

ОбУ „ Васил Левски “

с . Михалич общ. Вълчи дол

                                                    24 Май

                                     Слънчев ден е за мен,

                                     от лъчите слънчеви озарен,

                                     с букет в ръка окрилен,

                                     че празник днес е осветен.

                                     С дрехи празнични вървим,

                                     в душите щастие таим

                                     и с усмивка на уста

                                     краси ме днес града

                                    Празник днес е всенароден!

                                    От духа на братята-рòден,

                                    че с четмо ги славим днес

                                    и ги гледаме в унес!

                                    Поклон народе славянски,

                                    пред дело велико!

                                    С пъстри венци украсен

                                    И тържествени песни огласен.

  Александрина Данаилова 7 клас

   ОбУ „ Васил Левски“ с. Михалич

Грамотно съм дете
Ръчичка детска,

В ръка с писалка,

Драска сложна сплетка

И примигва към читанка.

На четмо се учи то

И потърква в миг чело.

Азбуката знае то,

Реди буквички умело.

Грамотно съм аз дете,

Прошепва в миг смело.

Срички бавничко чете, 

Към труден път поело!

                                        Керанка Михайлова 7 клас



УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ 
МНЕНИЯ, ВЪПРОСИ, 
ИДЕИ И ПРЕПОРЪКИ 

НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ 
ПОЩА:

ekip_2000@abv.bg
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Проект «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с  увреждания  в  община Вълчи дол»

BG05M9OP001-2.101  „Патронажна гриж а за  възрас тни хора и лица с  увреж дания –  Компонент 3“

 ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възраст-
ни хора и лица с увреждания – Компонент 3“  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване 
на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

 Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни 
ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма 
степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. 

Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейностите по 
проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите 
на населението от превенция разпространението на COVID-19.

 Дейността е  насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, 
възрастни в риск /„Възрастен в риск” е лице, което е: - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самосто-
ятелен живот; - в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; - самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са 
в невъзможност да оставят децата си сами/, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението 
на COVID-19.

 Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната, а именно: 

 - Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване 
на неотложни административни услуги - със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора; 

 - Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите. 

 Чрез изпълнение на дейностите се подкрепят мерките по време на въведеното извънредна ситуация на територията както на община Вълчи дол, така и в цялата 
страна. Осигурява се мрежа от услуги в домашна среда, с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-го-
ляма степен от COVID-19. 

 Проект BG05M9OP001-2.101 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3» е с продължителност до края на периода от епидемиологична 
заплаха – 31.12.2020г.  

Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.101 „Патронаж-
на грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е на стойност 96 465.00 лв. 

За информация: 05131/2315 – Нина Белева, Ръководител проект
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

B G 0 5 M 9 O P 0 0 1 - 2 . 0 0 4  „ У с л у г и  з а  р а н н о  д е т с к о  р а з в и т и е “

П р о е к т  « П о д к р е п и  м е ,  з а  д а  у с п е я »

B G 0 5 M 9 O P 0 0 1 - 2 . 0 0 4 - 0 0 0 2

„ П р о д ъ л ж а в а м е  д а  п о м а г а м е “
         В обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на коронавируса се промени и начина на работа на специалистите 
в ОЦДС – гр. Вълчи дол.За първи път се използат нетрадиционни методи за комуникация като вайбър, фейсбук, телефон, както и работа 
в Общностния център при спазване на всички мерки за безопасност.

Създадохме поверителна група във фейсбук като за членове бяха поканени родителите на деца, потребители на услугата „Ранна 
интервенция на уврежданията“, където в лична кореспонденция със съответния специалист се обменят задачки и се провеждат 
занятия чрез видео чат. Оказа се, че на малките потребители на услугата им е забавно и с удоволствие комуникират с нас и изпълняват 
съвместно със специалистите упражненията и занятията. Благодарни сме на родителите за тяхната отзивчивост и сътрудничество в 
процеса на работа. Целта на тези нетрадиционни мерки е да не се прекъсва процесана работа за да не се губи постигнатото досега с 
тези деца.

Създаде се организация на работа чрез ежедневна комуникация по телефона /или чрез кмета на населеното място/ с потребители на 
останалите услуги в Общностния център за разясняване на мерките за предпазване с коронавирус, както и преодоляване на стреса при 
създалата се заплаха от разпространението му.

За нашата безопасност и тази на потребителите ни са осигурени защитни облекла, шлемове, маски, ръкавици и дезинфектанти, които 
използваме при работа на терен.

                                                                                            Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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 ЕКИП 2000 ГОСТУВА В СУ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- гр.  ВЪЛЧИ ДОЛ
с директор Г-жа Марияна Митева

                       Проект 
          “  Ремонтни дейности
            на Обединено училище 
“ Васил Левски” - с.Михалич 
и на прилежащото външно                                                                                                                                         
пространство около него “

 

    

                             Въпрос : Госпожо Митева , бихте ли представили СУ « Васил Левски»-гр. Вълчи дол общ.Вълчи дол с няколко кратки думи?

                 Марияна Митева: Да. Средно училище « Васил Левски»- гр. Вълчи дол е училище с традиции както ние го наричаме. Защото не само, че съществува 
от 1880 година, но и съумяваме да запазим традицията и да го обновяваме и развиваме. С помоща на Общинска администрация Вълчи дол , а в момента 
и с настоящият кмет Г-н Георги Тронков работим съвместно по множество европейски проекти, което ни дава възможност всяка година да обновяваме , 
ремонтираме и реконструираме сградния фонд . Средно училище „Васил Левски” в град Вълчи дол е общинско училище за ученици от 1 до 12 клас. В него се 
обучават около 360 ученици в самостоятелни  паралелки.   150 ученици пътуват ежедневно от 13 населени места. Училището разполага: с две сгради – блок 
А и блок Б, в които са разположени:  компютърни кабинети;  стая по интереси; огледална стая за танци; Библиотека; актова зала;физкултурен салон;  стол.  В 
двора на училището са изградени спортни площадки и втори физкултурен салон. 

Въпрос: Какво бихте казали за обучението което се предлага в СУ „ Васил Левски“-гр. Вълчи дол?

Марияна Митева: Като всяко средно училище на територията на страната ние предлагаме на учениците си обучение в профил „Обществени науки „ , 
където учениците изучават както следва: Профилиращи предмети: География и икономика ,История и цивилизация , Български език и литература, Чуж-
ди езици, Математика, Информатика и Информационни технологии, Биология и здравно образование, Химия И физика и Астрономия. За следващата 
учебна година 2020/2021 предвиждаме учениците в гимназиален етап да изучават засилено биология и химия. Освен профил „Обществени науки“ в 
СУ “Васил Левски“-гр. Вълчи дол има и професионална паралелка. До тази учебна година 2019/2020 професионалната паралелка беше с икономически 
профил :“Сътрудник малък и среден бизнес“ и „ Търговски представител“ . Завършилите абитуриенти  придобиват  професия :“Сътрудник в малък и 
среден бизнес „ , което им дава много добра предпоставка за развитието им в икономическите специалности на университетите в страната. Към насто-
ящият момент учениците от 8,9,10 клас са със специалност „Търговски представител“. Изучаваните дисциплина в тази професионална ориентация , а 
именно: микро- и макроикономика, бизнес комуникации, счетоводство  и икономика на предприятието, основи на правото, маркетинг , работа с ком-
пютър в предприятието дават възможност на младите хора да придобият икономически знания , които са нужни в нашият съвременен свят. Определено 
смятам , че знанията по счетоводство и всички останали икономически дисциплини в нашата професионална паралелка са нужни не само на младежите 
които искат да продължат последващото си образование в икономическите университети в страната , а на всеки човек. В изучаваните икономически 
дисциплини се придобиват знания нужни във всяка една сфера от живота ни. Бих дала пример с основи на правото , където учениците придобиват зна-
ния не само за търговските отношения , но и за нормативна уредба , която почти на всеки от нас се налага да ползва в ежедневието. А именно, договори 
–различни видове, пълномощни, семеен кодекс, гражданско право. С изучаваните икономически предмети и предлаганите учебни практики в действи-
телна бизнес среда учениците получават възможността да се запознаят с много интересни факти и познания в сферата на търговията, производствения 
процес и счетоводното обслужване. Считам , че това е една добра специалност, която ,ако бих могла така да го нарека :дава „начален старт“ не само за 

бъдещи икономисти , а за много добре подготвени служители и работници в различни  търговски , банкови и държавни институции.

                   Въпрос: Благодаря , бяхте много изчерпателна относно учебния процес., а с какво друго  в СУ „Васил Левски „ – гр. Вълчи дол 

би привлякъл вниманието на ученици и родители?

              Марияна Митева :Нашето училище предлага също така и безплатни професионални курсове- „Готварство- специалност- Готвач студена кухня“, 
„Маникюрист“, „ Козметик“, “Шивач „ и не на последно място курсовете където юношите биха придобили професионална квалификация:“ Водач на пътно-
строителни машини“ , „Водач на електрокар и мотокар“ , „Колокранист“ ,“Автомонтьор“.Това са професии , които считаме че са търсени на трудовия пазар в 
България.  Към всичко изброено до тук искам да кажа , че в училището ни има и обучение по интереси. Учениците от 1-ви до 12-ти клас могат да участват в 
различни клубове : със спортни занимания –Баскетбол, Волейбол, Футбол, Шах .По информационни технологии и математика, Доброволчески клуб и много 

други , които колегите преподаватели организират за желаещите възпитаници.

Въпрос :И един последен въпрос : Можете ли да ни кажете датите за прием на ученици ?

                Марияна Митева: На сайта на училището има подробна информация за датите и сроковете , но все пак да спомена че желаещите за участие в 
прием за VIII клас по Наредба № 10 от 01.09.2016 год., ще се извършва в периода от 03.07 до 07.07.202 , а списъците с резултата от първи прием ще е обявен 

до 13.07.2020 год.

Благодаря Ви много Г-жо Митева ,пожелаваме Ви успешно завършване на учебната 2019/2020 година.
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 ЕКИП 2000 ГОСТУВА В ОбУ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- с .  Михалич общ.Вълчи дол
с директор Г-жа Антония Пенчева

                       Проект 
          “  Ремонтни дейности
            на Обединено училище 
“ Васил Левски” - с.Михалич 
и на прилежащото външно                                                                                                                                         
пространство около него “

Въпрос: Г-жо Пенчева , бихте ли представили Обединено училище „Васил Левски“-с. Михалич общ.Вълчи дол с няколко кратки думи?

Антония Пенчева : Обединено училище „Васил Левски“-с. Михалич общ. Вълчи дол е на повече от 120 години. Ние го наричаме : „На-
шето училище с традиции, училище с бъдеще“. В училището имаме самостоятелни паралелки от I-ви до  X- ти клас, като основно уче-
ниците са от с. Михалич и околните близки села. Преподавателите ни се високо квалифицирани и са основно жители на община Вълчи 
дол. Държа да подчертая , че както учителите , така и учениците се стараят  да покажат , че и в малките населени места традицията се 
пази и се стремим да гледаме в бъдещето.  С подкрепата на родители , кмета на с. Михалич – Нежмедин Ахмедов , местната земеделска 
кооперация и най-вече на Кмета на Община Вълчи дол Г-н Георги Тронков през изминалите 2-ве години в нашето училище бяха извър-
шени множество ремонтни дейности , бе подменена отоплителната инсталация и бяхме включени в множество европейски проекти. 
Това естествено ни дава правото да се гордеем , че можем да предложим на учениците си , не само качествено образование , а и една 
по- добра и съвременна среда за обучение и придобиване на знания. Ние сме единственото училище в област Варна , което продължава 
да работи по проект „Нов Шанс“- където нашите преподаватели помагат на хора , които са във възрастовата граница от 19 до 60 години и 
не са имали да завършат образованието си по ред житейски причини , сега да учат и да получат нужното образование и квалификация. 
Гордеем се с постиженията си и с положените усилия за постигане на едно по-добро и качествено образование за местното население.

Въпрос: Споменахте –квалификация , какво точно предлага като професионална подготовка ОбУ “Васил Левски“-с. Михалич?

Антония Пенчева: Тук също мога да кажа , че сме избрали професионална подготовка за учениците след VII-ми клас , която да отгова-
ря на потребностите на младите хора. Към момента професиите които предлагаме на учащите се са: „Снабдител“ и „Деловодител“. С 
педагогическия екип на училището смятаме , че това са професии , които са нужни на младите хора за бъдещето им развитие. Биха им 
били полезни не само в търсенето на работа на пазара на труда , но и ако имат собствен малък бизнес. Нашият селски район много от 
местните хора се занимават с дребно занаятчийство или земеделска и селско-стопанска дейност. Придобитите знания в училище имен-
но по тази професионална насоченост , би им помогнала да развиват собствен бизнес и да се справят с икономическата обстановка, с 
нормативната уредба която е действаща на територията на страната. Освен тази професионална подготовка в училището предлагаме 
и квалификационни курсове :“Готвач- Производство на кулинарни изделия и напитки“, „ Фризьор“ , а момчетата са привлечени от кур-
са по професия „Заварчик“. Естествено нашите преподаватели са организирали  клубове за различни интереси по спортни занимания, 
изучаването на чужди езици и занимания с култура и танци. Мога още много да разказвам за всички мероприятия и събития които се 
подготвят в училището, но най- добре учениците и родителите сами да преценят нуждата от образование и създаване не едно бъдещо 
население на страната , което се стреми ,както вече казах да запази традицията , но и в същото време да бъде високо образовано и ква-
лифицирано.

Въпрос: Предполагам на сайта на училището могат да получат повече информация както за самото училище , така и за дейностите из-
вършвани в него?

Антония Пенчева : Да не само на сайта на училището , но и в социалните мрежи се стремим да  информираме обществеността за всич-
ко , което се случва или предстои в ОбУ „Васил Левски“-с.Михалич общ. Вълчи дол. 

                                         Благодаря Ви Г-жо Пенчева, пожелаваме Ви успешно приключване на учебната 2019/2020 год.
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РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на четвърто редовно 
заседание на 27 декември 

2019 година
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4

                                             
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от 
Георги Тронков- кмет на 
община Вълчи дол, относно 
актуализация на бюджета на 
Община Вълчи дол за 2019 
година

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е  № 52

              На основание чл.21,ал.1,т.6, 
във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 
от ЗМСМА; чл.100,ал.1,ал.2 и 
ал.3 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет 
Вълчи дол :

1.Намалява §61-09 със 
сумата от (149 573 лева, което 
представлява трансфер за 
местни дейности във функция 
„Образование”, както следва:
     -СУ „Васил Левски”-гр.Вълчи 
дол – 32 493лв.;
    -ОбУ „Васил Левски” 
–с.Михалич – 6 404 лв.;
    -НУ „Климент Охридски”-с.
Стефан Караджа – 7 200 лв.;
   -ОбУ „Св.Иван Рилски”-с.
Червенци- 6 971 лв.;
    - ДГ”Здравец”-гр.Вълчи дол 
– 46 120 лв.;
    - ДГ”Звездица”-с.Стефан 
Караджа, филиал с.Червенци 
– 22 100лв.;
    -ДГ”Слънце”-с.Михалич, 
филиал- с.есеница – 16 975 
лв.;
    -ДГ”Надежда Крупская” –
сГенерал Киселово – 11 491 
лв.

2. Общински съвет 
оправомощава Кмета на 
Община Вълчи дол да 
извърши промените по 
бюджета на Община Вълчи 
дол за 2019 година, в частта 
за местни дейности – между 
утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или 
от една дейност в друга, без 
да изменя общия размер на 
разходите. 

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от 
Георги Тронков- кмет на 
община Вълчи дол, относно 
удължаване срока на ползване 
на временен безлихвен заем 
със средства от набирателната 
сметка на Община Вълчи дол

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е  № 53

              На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, 
Общински съвет –Вълчи дол 

дава съгласие за удължаване 
срока на ползване на 
временен безлихвен заем със 
средства от набирателната 
сметка на Община Вълчи дол 
към бюджетната сметка на 
Община Вълчи дол в размер на 
224 552,00 лева до 31.03.2020 
година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от 
Георги Тронков- кмет на 
община Вълчи дол, относно 
определяне на такса битови 
отпадъци за населените места 
на територията на Община 
Вълчи дол и приемане на 
план-сметка за дейност 
«Чистота» за 2020г .

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 54
              На основание чл.21,ал.1,т.7 
от ЗМСМА и чл.66 от Закон за 
местните данъци и такси 
               І- Общински съвет-Вълчи 
дол приема План-сметка за 
дейност “Чистота” за 2020 г.в 
размер на 694 998,92 лева.
              ІІ- Общински съвет-
Вълчи дол определя такса 
“Битови отпадъци”за 2020 
година  по населени места, 
както следва:
	За жилищни и 

нежилищни имоти 
на физически лица и 
жилищни имоти на 
юридически лица, както 
следва:

⇒	 Гр. Вълчи дол – 6,00 
промила върху данъчната 
оценка на имотите, в т. 
ч.3,00 ‰ за събиране 
на битовите отпадъци 
и транспортирането 
им до инсталация за 
третирането им, както и 
осигуряване на съдове 
за събиране на битови 
отпадъци:  2,50‰, за 
третиране (обезвреждане, 
рециклиране и 
оползонворяване) на 
битовите отпадъци в 
инсталация, както и 
пручване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 
0,50‰ и за поддържане 
чистотата на уличните 
платна, площадите, 
алеите, парковете и 
другите територии от 
населените места в 
общината, предназначени 
за обществено ползане.

⇒	 с.Бояна – 6,00 промила 
върху данъчната 

оценка на имотите, в 
т. ч.2,5 ‰ за събиране 
на битовите отпадъци 
и транспортирането 
им до инсталация за 
третирането им, както и 
осигуряване на съдове 
за събиране на битови 
отпадъци:  2,00‰, за 
третиране (обезвреждане, 
рециклиране и 
оползонворяване) на 
битовите отпадъци в 
инсталация, както и 
пручване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 
1,50‰ и за поддържане 
чистотата на уличните 
платна, площадите, 
алеите, парковете и 
другите територии от 
населените места в 
общината, предназначени 
за обществено ползане.

⇒	 с. Брестак –6,00 промила 
върху данъчната оценка 
на имотите, в т. ч.3,00 
‰ за събиране на 
битовите отпадъци 
и транспортирането 
им до инсталация за 
третирането им, както и 
осигуряване на съдове 
за събиране на битови 
отпадъци:  2,00‰, за 
третиране (обезвреждане, 
рециклиране и 
оползонворяване) на 
битовите отпадъци в 
инсталация, както и 
пручване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 
1,00‰ и за поддържане 
чистотата на уличните 
платна, площадите, 
алеите, парковете и 
другите територии от 
населените места в 
общината, предназначени 
за обществено ползане.

⇒	 с.Войводино- 6,00 
промила върху данъчната 
оценка на имотите, в т. 
ч.2,90 ‰ за събиране 
на битовите отпадъци 
и транспортирането 
им до инсталация за 
третирането им, както и 
осигуряване на съдове 
за събиране на битови 
отпадъци:  1,80‰, за 
третиране (обезвреждане, 
рециклиране и 
оползонворяване) на 
битовите отпадъци в 
инсталация, както и 
пручване, проектиране, 

изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 
1,30‰ и за поддържане 
чистотата на уличните 
платна, площадите, 
алеите, парковете и 
другите територии от 
населените места в 
общината, предназначени 
за обществено ползане.

⇒	 с.Генерал Киселово- 6,00 
промила върху данъчната 
оценка на имотите, в т. 
ч.3,00 ‰ за събиране 
на битовите отпадъци 
и транспортирането 
им до инсталация за 
третирането им, както и 
осигуряване на съдове 
за събиране на битови 
отпадъци:  2,00‰, за 
третиране (обезвреждане, 
рециклиране и 
оползонворяване) на 
битовите отпадъци в 
инсталация, както и 
пручване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 
1,00‰ и за поддържане 
чистотата на уличните 
платна, площадите, 
алеите, парковете и 
другите територии от 
населените места в 
общината, предназначени 
за обществено ползане.

⇒	 с.Генерал Колево- 6,00 
промила върху данъчната 
оценка на имотите, в т. 
ч. 3,00 ‰ за събиране 
на битовите отпадъци 
и транспортирането 
им до инсталация за 
третирането им, както и 
осигуряване на съдове 
за събиране на битови 
отпадъци:  1,50‰, за 
третиране (обезвреждане, 
рециклиране и 
оползонворяване) на 
битовите отпадъци в 
инсталация, както и 
пручване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 
1,50‰ и за поддържане 
чистотата на уличните 
платна, площадите, 
алеите, парковете и 
другите територии от 
населените места в 
общината, предназначени 
за обществено ползане.

⇒	 с.Добротич- 6,50 
промила върху данъчната 
оценка на имотите, в т. 

ч.3,20 ‰ за събиране 
на битовите отпадъци 
и транспортирането 
им до инсталация за 
третирането им, както и 
осигуряване на съдове 
за събиране на битови 
отпадъци:  1,80‰, за 
третиране (обезвреждане, 
рециклиране и 
оползонворяване) на 
битовите отпадъци в 
инсталация, както и 
пручване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 
1,50‰ и за поддържане 
чистотата на уличните 
платна, площадите, 
алеите, парковете и 
другите територии от 
населените места в 
общината, предназначени 
за обществено ползане.

⇒	 с.Есеница- 6,50 промила 
върху данъчната оценка 
на имотите, в т. ч.3,40 
‰ за събиране на 
битовите отпадъци 
и транспортирането 
им до инсталация за 
третирането им, както и 
осигуряване на съдове 
за събиране на битови 
отпадъци:  2,00‰, за 
третиране (обезвреждане, 
рециклиране и 
оползонворяване) на 
битовите отпадъци в 
инсталация, както и 
пручване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 
1,00‰ и за поддържане 
чистотата на уличните 
платна, площадите, 
алеите, парковете и 
другите територии от 
населените места в 
общината, предназначени 
за обществено ползане.

⇒	 с.Звънец- 5,50 промила 
върху данъчната оценка 
на имотите, в т. ч.2,20 
‰ за събиране на 
битовите отпадъци 
и транспортирането 
им до инсталация за 
третирането им, както и 
осигуряване на съдове 
за събиране на битови 
отпадъци:  1,50‰, за 
третиране (обезвреждане, 
рециклиране и 
оползонворяване) на 
битовите отпадъци в 
инсталация, както и 
пручване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 
1,80‰ и за поддържане 



На 2 юни т.г. бяха подписани и 
връчени първите два договора 
с бенефициенти по мерките от 
Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие на 
МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия“.

След получаване от Дър-
жавен фонд „Земеделие“ на 
заповеди за одобрение на 
първите приеми по мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разши-

Първи подписани договори по Стратегията на 
МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“

е за ремонт на обекти, свърза-
ни с културния живот в общи-
ната (сградите на читалищата в 
с. Ветрино и с. Белоградец) и е 
на стойност 234 990 лв. Изпъл-
нението на проекта трябва да 

приключи до 02.06.2023г.
Проектът на Народно чи-

талище „Развитие - 1903“ - с. 
Блъсково, има за цел съхраня-
ване и развитие на местната 
идентичност и местното кул-

турно наследство чрез закупу-
ването на носии за фолклор-
ните състави към читалището. 
Стойността на проекта е 29 
783,52 лв. и следва да се из-
пълни до 02.06.2022 г.

ряването на всички видове 
малка по мащаби инфраструк-
тура“ и мярка 22 „Съхраняване, 
развитие и валоризиране на 
специфичните местни идентич-
ности и местната култура“, МИГ 
„Възход - Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия“ подписа договори с 
одобрените кандидати Община 
Ветрино и Народно читалище 
„Развитие - 1903“ - с. Блъсково, 
община Провадия.

Проектът на Община Ветрино 
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ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

Печатно издание на Общинска администрация Вълчи дол, 

обл.Варна    

Публикувайте Вашите обяви на фейсбук странивата на 

ЕКИП-2000.

ЕКИП 2000 ГОСТУВА НА ОбУ “Св. Иван Рилски”-с.Червенци общ.Вълчи дол
при зам. директор Пенка Стоянова

                      
ОбУ „Св. Иван Рилски” е преобразувано от ОУ в ОбУ със Заповед № РД14-142/ 06.06.2017г. През учебната 2017/2018г. за първи път се проведе план-прием за I-ва гимназиална степен на 
образование. В VIII клас постъпиха 17 ученици в профилирана паралелка с профил „Обществени науки”. Тази година с гордост ще изпратим първия випуск десетокласници, завършили I-ва 
гимназиална степен на образование.

   След задълбочено проучване сред родителите, обществеността и бизнеса и анализ на възможностите  за обезпечаване на учебния процес, през 2018/2019г. е въведена професия „Работ-
ник в растениевъдството”, специалност „Трайни насаждения”.

   Изборът на тази професия е икономически обоснован от географското положение на община Вълчи дол, намиращите се в района множество Кооперации и частни земеделски 
производители, занимаващи се с трайни насаждения, които имат необходимост от квалифицирани кадри по специалността.

   Тази професия и специалност дава възможност на нашите ученици след завършване на  първа гимназиална степен и получаване на първа степен  на професионална квалификация, както 
да продължат във втора гимназиална степен и да завършат средно образование, така и да започнат собствен бизнес по проекти и програми за заетост на младите хора, финансирани от ЕС.

   Придобиването на професия е особено важно за развитието, както на нашите ученици, така и за региона, в който земеделието е основен поминък. Професионалното образование дава на 
учениците възможност да работят по специалността си в местния бизнес, да останат и да се развиват в България, както и да развиват земеделието като основен поминък в района.

   През учебната 2020/2021г. в ОбУ „Св. Иван Рилски” ще се осъществи план-прием в 1 паралелка с 26 ученици в професия „Работник в растениевъдството”, специалност „Трайни насажде-
ния”.

  Училището предлага обучение по професията от висококвалифициран учителски екип. За обучението по теория и практика по специалността разполагаме с учител-агроном, база за прак-
тически занятия в ЕТ ‘Жули- Жоро Китанов”, която се занимава с отглеждането на трайни насаждения. Сключили сме споразумение с ПГЗГС с. Стефан Караджа за приемственост, подпома-
гане и мотивиране на нашите ученици да продължат своето образование във II-ра гимназиална степен и да придобият професионално средно образование.

   Паралелно с основното и професионалното обучение ОбУ „Св. Иван Рилски” предлага и много разнообразни дейности за повишаване на мотивацията на учениците, развиване на уме-
ния и способности за работа в екип, придобиване на гражданско образование, изграждане на толерантност в отношението към различните етнически групи.

  Ние работим по НП и проекти, насочени към изявяване на дарбите и талантите на нашите ученици, пълноценна социализация и интеграция в динамиката на променящата се реалност.

  През 2019/2020 учебна година сме реализирали следните НП и проекти:

1. НП „Иновации и действие” – 2000 лв. за създаване на условия за прилагане на иновации в училище, за креативно мислене, за нововъведения в полза на развитието  постиженията 
на учениците;

2. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – 10 000 лв. обзавеждане и оборудване на кабинет за ЦДО;

3. НП „Развитие на системата на предучилищното образоване” – 1000 лв. за допълнително обучение и ранна социализация на децата от етническите малцинства, за които български-
ят език не е майчин;

4. Проект „Подкрепа за успех” – Дейност 3 – допълнителни обучения по общообразователни предмети. Работи се в пет групи в прогимназиален и гимназиален етап;

5. Проект „Образоване за утрешния ден” – насочен към усвояване на дигитални умения от учениците от начален и прогимназиален етап. Сформирани са две групи по 15 ученици;

6. Проект „Ранната социализация – гарант за успешно бъдеще” – 16 616 лв. финансирана от ЦОИДУЕМ.  Дейностите по проекта са насочени към работа с ученици и родители за 
обогатяване на общата култура, социализация на учениците от различните етнически малцинства и преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи между 
родители от различните етноси;

7. Проект „Реализация чрез интеграция в община Вълчи дол” – сформирани са групи за преодоляване на обучителни затруднения и клубове по интереси;

8. Проект „Обичам природата – и за участвам” в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда -2019г.” – 4975 лв. Проектът създава навици у учениците за непосредствен 
контакт с природата, а тя възпитава в тях хармония и красота;

9. Занимания по интереси – клубове по танци, етнография, кулинария и др.

    В ОбУ „Св. Иван Рилски” учениците от I до VII клас са обхванати в целодневна организация на учебния ден, в която също се осъществяват мероприятия за занимания по интереси.

    През учебната 2020/2021г. продължаваме работа по НП и проекти. Ще кандидастваме по НП „Изграждане на училищна STEMСРЕДА”, с която нашият екип ма амбицията да превърне 
неизползваемата сграда на училищната работилница в изследователска лаборатория за приложни изследвания  и лабораторна работа по природни науки.

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ МНЕНИЯ, ВЪПРОСИ, ИДЕИ И ПРЕПОРЪКИ НА 

ЕЛЕКТРОННАТА НИ ПОЩА: ekip-2000@abv.bg.
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА МОЖЕ 

ДА СЛЕДИТЕ И НА ОФИЦИАЛНАТА НИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА.
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