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 П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА  ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 

ЗА 2020 ГОДИНА 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА 
ВЪЛЧИ ДОЛ,

На основание  чл.140, ал.4 от Закона за 
публичните финанси, както и чл.34, ал.5 от 
Наредбата  за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на Община Вълчи дол, 

Община Вълчи дол отправя покана 
към местната общност за участие в 

публично обсъждане на годишния отчет за 
изпълнението на бюджета за 2020 година. 

Очакваме становищата на граждани, 
представители на неправителствени 

организации, местния бизнес, общински 
съветници, кметове, кметски наместници на 

населени места и ръководители на 
бюджетни звена.

Материалите за обсъждане са  публикувани 
на официалния сайт на Община Вълчи дол.

Обсъждането ще се проведе на  16.07.2021г. в 
заседателната зала, в сградата на Общинска 
администрация - гр.Вълчи дол, от 10:00 часа. 

На електронен адрес 
oba_valchidol.fsd@mail.bg до 14.07.2021г. се 
приемат мнения, предложения и становища, 
които ще бъдат неразделна част от протокола

 от обсъждането.

СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
“ПЕТКО СИРАКОВ” - 

ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ ВИ ОЧАКВА

Спортен комплекс „Петко Сираков” се намира в прохладната гориста местност „Горска барака” в град Вълчи 
дол. Състои се от открит басейн, игрище за плажен волейбол, външен бар и стадион, който също носи името 
на родения в града пръв световен шампион по борба на България.
Откритият басейн е с размери 10x25 метра. С дълбочина от 1.30 до 1.70 метра е подходящ както за възрастни, 
така и за деца. Почистването му се извършва ежедневно с автоматична пречиствателна система, която измерва 
pH-то на водата и извършва необходимите операции.
Откритият басейн е на разположение на жителите и гостите на града ежедневно, от 11:00 до 19:00 часа! Цената 
за ползването му през целия ден е 10 лева за възрастни и  5 лева за деца до 12 години. Децата до 6 годишна 
възраст го ползват безплатно. За безопасността на посетителите е осигурено постоянното присъствие на 
спасител.
Външен бар “Горска барака” работи за Вас всеки ден от 11:00 до 23:00 часа, а в неделя – от 10:00 до 22:00 часа! 
За комфорта на посетителите се грижат нашите усмихнати сервитьори.
Приятната атмосфера, вкусната храна и богатият асортимент от предлагани напитки са гаранция за незабравимо 
преживяване с Вашите близки и приятели. Мястото е подходящо за организиране на Вашите семейни и 
фирмени тържества... Предварителна резервация може да направите на телефон: 0877620583.
Ако търсите тихо и спокойно място за спорт и релакс, с красива природа, отлична кухня и атрактивни цени - 
Спортен комплекс “Петко Сираков” е мястото за Вас! 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

•Двадесет и шесто редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 27.05.2021 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 553

На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи 
дол приема Информация 
за състоянието и анализ на 
безработицата в община Вълчи 
дол за 2020 година и Обхват и 
насоченост на програмите за 
временна трудова заетост.

Р Е Ш Е Н И Е № 554
На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, ОбС приема 
характеристика за дейността 
на ДПЛУИ село Оборище за 
2020-2021година.

Р Е Ш Е Н И Е № 555
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА:
1.ОбС Вълчи дол не е в 
правомощията да налага 
пълна забрана за изграждане 
на ветрогенераторни паркове 
на територията на община 
Вълчи дол, свързани със 
законосъобразно провеж-
дани процедури по Закона за 
устройство на територията и
съответните приложими за-
конови и подзаконови нор-
мативни актове.
2.ОбС Вълчи дол приема да 
се ограничи възможността за 
изграждане на ветрогенера-
торни паркове на територията 
на oбщина Вълчи дол, след 
приемане на Общия устрой-
ствен план.

Р Е Ш Е Н И Е № 556
На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8, 
ал.9 от ЗОС, ОбС не приема 
изменение и допълнение 
на Програма за управление 
и разпореждане с имоти 
общинска собственост в 
oбщина Вълчи дол през 2021г., 
както следва:
В.”Имоти, които Община 
Вълчи дол има намерение да 
продаде” се създава точка: 
Точка 29. Имот с иденти-
фикатор: 06416.44.39 по 
кадастралната карта на село 
Брестак, АОС №3529/ 
31.05.2017 година и АП 
№3587/07.11.2017 година 
частна общинска собственост, 
НТП друг вид трайно насаж-
дение.

Р Е Ш Е Н И Е № 557
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА и чл.37и, ал.1 и 
ал.3 от ЗСПЗЗ, ОбС Вълчи 
дол утвърждава изменение и 
допълнение в списъка - Прило-
жение №1 към Решение 
№414/26.02.2021 г. на па-
сищата и мерите, публична 

общинска собственост, които 
следва да се отдават под наем 
за общо и индивидуално 
ползване от стопанската 
2021/2022 год. за землището 
на с. Ген. Киселово с имот с 
идентификатор 14667.17.1, 
номер по предходен план 
№018001 с площ 292 197 кв. 
м.

Р Е Ш Е Н И Е № 558
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и 
ал.3; чл.35, ал.6 от ЗОС; чл.47, 
ал.1, т.3 и ал.3 от НРПУРОИ, 
ОбС Вълчи дол:
1.Да се продаде на Марин 
Стоянов Стоянов, ЕГН…… 
с постоянен адрес с.Изворник 
467 кв.м. идеална част от 
УПИ ІІ-221 в кв.46, целият 
с площ 2017 кв.м., АОС 
№4092/06.04.2021 г. за су-
мата 2 350 лв. (две хиляди 
триста и петдесет лева), без 
ДДС).
2.Да се продаде на Марин 
Стоянов Стоянов, ЕГН…… 
с постоянен адрес с.Изворник 
170 кв.м. идеална част от 
УПИ ІV-220 в кв.46, целият 
с площ 2280 кв.м., АОС 
№4093/06.04.2021 год. за 
су-мата 855 лв. (осемстотин 
петдесет и пет лева), без ДДС.
3.Упълномощава Кмета на 
община Вълчи дол да издаде 
заповед и сключи договор за
покупко-продажба с Ма-
рин Стоянов Стоянов, ЕГН 
………………., с постоянен 
адрес - с. Изворник.

Р Е Ш Е Н И Е № 559
На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, 
чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, 
чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Не дава съгласие имот с 
идентификатор 06416.44.39, 
по кадастралната карта 
на с. Брестак, АОС № 
3529/31.05.2017 година, 
и АП№3587/07.11.2017 
година, частна общинска 
собственост с площ 12 320 
кв.м., да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно над-
даване.
2.Не одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с 
идентификатор 06416.44.39, 
по кадастралната карта 
на село Брестак, АОС № 
3529/31.05.2017 год., и 
АП№3587/07.11.2017 год. 
частна общинска собственост 
с площ 12 320 кв. м., в размер 
на

4 460,00 лв. (четири хиляди 
четиристотин и шестдесет 
лева), за първоначална цена 
при провеждането на търга. 
3.Не одобрява размер на 
депозита - 20% от началната 
тръжна цена на имота.
4.Не определя общински 
съветник, да бъде включен в 
състава на комисията за про-
веждане на търга.
5.Не одобрява тръжната доку-
ментация.
6.Не възлага на Кмета на 
община Вълчи дол:
-да организира подготовката 
и провеждането на публичния 
търг;
-да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спече-
лил публичния търг.

Р Е Ш Е Н И Е № 560
На основание чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.26а, 
ал.5 от Закона за народните
читалища, Общински Съвет 
Вълчи дол одобрява доклада 
за осъществена читалищна 
дейност в изпълнение на 
годишната програма за раз-
витие през 2020 г. на Народно 
читалище “Наука-1907”   
Щипско, община Вълчи дол, 
съгласно Приложение №1 към 
настоящата докладна записка.

Р Е Ш Е Н И Е № 561
На основание чл.21, ал.1, 
т.12, във връзка с чл.44, ал.5 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол приема годишен 
отчет на Кмета на Община 
Вълчи дол за 2020 г., във връзка 
с изпълнение на Програма 
за управление за срока на 
мандата (Мандатна програма) 
2019-2023 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 562
На основание чл.21, ал.1, т. 
8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, 
ал.1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка 
с чл.110, ал.1, т.5 от с.з. и 
чл.124б, ал.1 от ЗУТ, ОбС 
Вълчи дол:
1.Разрешава изработване на 
проект за Подробен устрой-
ствен план-план за регулация и
застрояване (ПУП-ПРЗ) 
за УПИ І в кв.3 (ПИ с 
идентификатор №2762-
9.501.300) кв.3 по плана на с. 
Есеница, общ. Вълчи дол, обл.
Варна.
2.Одобрява заданието по 
чл.125(1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект за
Подробен устройствен план-
план за регулация и застро-
яване (ПУП-ПРЗ) за УПИ І 
в кв.3

(ПИ с идентификатор 
№27629.501.300) кв.3 по 
плана на с. Есеница, общ.
Вълчи дол, обл.Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от 
ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не 
подлежат на оспорване.

Р Е Ш Е Н И Е № 563
На основание чл.21, ал.1, т. 
8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.162, 
ал.9 и чл.129ал. 1 от ЗУТ, ОбС 
Вълчи дол:
1.Одобрява проекта за «Орга-
низация на алейната мрежа на 
разширен «Гробищен парк-гр.
Вълчи дол» представляващ ПИ 
с идентификатор №12574.-
49.47 и ПИ с идентификатор 
№12574.49.55.»
2.Одобрява «План схема 
за разполагане на пре-
местваеми обекти в «Гроби-
щен парк гр. Вълчи дол 
в ПИ с идентификатор 
№12574.49.55.»

Р Е Ш Е Н И Е №564
Общински Съвет Вълчи дол, 
на основание чл.21, ал.1, 
т.15 и т.23 и чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА, определя начин на 
гласуване на определеният 
легитимен представител на 
Община Вълчи дол в Общото 
Събрание на акционерите на 
МБАЛ ”Света Анна-Варна”
АД за мандат 2019 г. - 2023 
г. г-жа Гюлшен Арунова 
Акифова - общински съветник
насрочено за 04 юни 2021 
година, както следва:
- По първа точка от 
проекта за дневен ред: да 
гласува „за“ следния проект 
за Решение: „Общото 
събрание на акционерите 
приема предложената про-
мяна в състава на съвета на 
директорите чрез освобож-
даване на настоящия съвет на 
директорите в състав: Красимир 
Петров Петров, Димитрина 
Грозданова Минкова, Георги 
Недков Кючуков и избор 
на нов тричленен съвет 
на директорите в състав: 
Красимир Петров Петров, 
Димитрина Грозданова Мин-
кова, Георги Недков Кючуков“
-По втора точка от проекта 
за дневен ред: да гласува 
„за“ следния проект за 
Решение: „Общото събрание 
на акционерите определя 
тригодишен мандат на новоиз-
брания съвет на директорите“.
-По трета точка от проекта 
за дневен ред: да гласува 
„за“ следния проект 
за Решение: „Общото 
събрание на акционерите 

определя възнаграждението 
на членовете на съвета на 
директорите, на които няма да 
бъде възложено управлението, 
да бъде формирано по реда 
на чл.56 от Правилника 
за прилагане на Закона за 
публичните предприятия 
/ППЗПП/“.
-По четвърта точка от 
проекта за дневен ред: да 
гласува „за“ следния проект за 
Решение: „Общото събрание 
на акционерите взема решение 
по чл.56, ал.13 от ППЗПП 
и т.8 от Забележките към 
Приложение №2 „Показатели 
и критерии за определяне на 
балната оценка в публичните 
предприятия“ към чл.56, ал.2 
от ППЗПП, като намалява 
стойността на една бална 
единица, определена в чл.56, 
ал.3 и ал.4 от ППЗПП, 
включително в случаите по 
ал.6 и заменя показатели №4 
и №5 от Приложение №2 
към чл.56, ал.2 от ППЗПП, 
съгласно Приложение №1 
към настоящото писмо “.
-По пета точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за“ 
следния проект за Решение: 
„Общото събрание на акцио-
нерите приема правила за 
избор на регистриран одитор за 
заверка на годишния финансов 
отчет на дружеството“.
-По шеста точка от проекта 
за дневен ред: да гласува 
„за“ следния проект за 
Решение: „Общото събрание 
на акционерите определя 
възнаграждения на членовете
на съвета на директорите, по 
реда начл.56, ал.13 и т.8 от 
Забележките към Приложение 
2 „Показатели и критерии за 
определяне на балната оценка 
в публичните предприятия“ 
към чл.56, ал.2 от Правилника 
за прилагане на закона за 
публичните предприятия 
(ППЗПП), чрез определяне 
стойността на една бална 
единица по смисъла на чл.56, 
ал.3 и ал.4 от ППЗПП и 
замяна на показатели №4 и 
№5 от Приложение №2 към 
чл.56, ал.2 от ППЗПП“.
-По седма точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за“ 
следния проект за Решение: 
„Общото събрание на акцио-
нерите приема предложената 
промяна в капитала на дру-
жеството“.
-По осма точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за“ 
следния проект за
Решение: „Общото събрание 
на акционерите приема 
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предложената промяна в Уста-
ва на дружеството“.
-По девета точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за“ 
следния проект за Решение: 
„Общото събрание на акцио-
нерите одобрява Решението 
на Съвета на директорите на 
МБАЛ „Света Анна-Варна“ 
АД, прието на заседанието 
му т.1 от дневния ред по 
Протокол №8/16.04.2021г. 
за сключването на Договор 
за кредит с ”ЦЕНТРАЛНА 
КООПЕРАТИВНА БАНКА“ 
АД, ЕИК 831447150.“.
-По десета точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за“ 
/ако се наложи вземане на 
решение по т.10-Разни/
При липса на кворум 
Решението да се зачита и за 
насроченото за 24.06.2021г. 
ОС.

Р Е Ш Е Н И Е № 565
ОбС Вълчи дол, на  основа-
ние чл.21, ал.1, т.23и ал.2 
от ЗМСМА, определя 
Айлин Селяйдинов Алиев- 
представител на ОбС Вълчи 
дол, за участие в комисия за 
провеждане на търг с явно 
наддаване, организиран от СУ 
«Васил Левски»-гр.Вълчи дол 
на 24.06.2021 г. от 10,00 часа 
в сградата на СУ «В. Левски»-
гр. Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е № 566
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава 
съгласие на Иванка Василева
Стоянова от гр. Вълчи дол, ул. 
“Г. Раковски” №12 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 567
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава 
съгласие на Йордан Желязков
Стоянов от село Генерал 
Киселово да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 568
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава 
съгласие да бъде отпусната 
еднократна парична помощ 
в размер на 192,00 лева за 
покриване на разходи за 
погребението на Атанаска Ге-
оргиева Друмева, които да се 
получат от Нели Лефтерова- 
Кмет на с. Брестак.

Р Е Ш Е Н И Е № 569
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Юсния Азисова 
Мехмедова от село Михалич 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 

80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 570
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Бинас Махмуд 
Мехмед от с. Стефан Караджа 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 571
На основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.2 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол допълва структурата 
на Общинска администрация 
Вълчи дол, приета с Решение 
№26 от 28.11.2019 година, 
Протокол №3 , изменена с 
Решение №159/30.03.2020 
година, Протокол №8; 
Решение №209/28.05.2020 
госина, Протокол №11; 
Решение №269/30.07.2020 
година, Протокол №13 и 
Решение №298/17.09.2020 
година, Протокол №16; 
Решение №352/ 19.10.2020 
година, Протокол №18 и 
Решение №476/26.02.2021 
година, Протокол №24 като 
увеличава утвърдената обща 
численост - от 176,5 на 188,5, 
както следва:
-Допълва към «Местни 
дейности», с наименование 
«Дейност «Чистота» - с 12 щ. 
бр. за периода 01.06.2021 г. - 
30.11.2021 г. или утвърждава 
обща численост за дейността 
за посочения период - 32,5 щ. 
бр.»

Р Е Ш Е Н И Е №572
На основание чл.21, ал.1, т.15 
и т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол допълва свое
Решение №15/ 15.11.2019 
година, Протокол №2, както 
следва:
2.Определя Пепа Петрова 
Пенчева - заместник кмет 
на Община Вълчи дол за 
представител, заместващ в 
негово отсъствие легитимен 
представител на община 
Вълчи дол в Общото събрание 
на съдружниците във “В и 
К” ООД гр. Варна за мандат 
2019-2023 год. – г-н Георги 
Минчев Тронков - кмет на 
общината.

С това дневния ред на 
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО 

редовно заседание бе 
изчерпан. Поради изчерпване 
на дневния ред , ДВАДЕСЕТ 

И ШЕСТОТО редовно 
заседание на ОбС Вълчи дол 

бе закрито в 15,30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                 /Д. ТОДОРОВ/
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Виктор отиде с кака си на панаира. Вниманието му привлякоха глинените 
съдове. Спряха се да ги разгледат.
- Како, купи ми ей това тумбестото гърненце – помоли той. 
- За какво ти е?
- Може да си слагам в него дребни неща. То има капаче. Много е красиво!
Кака му го купи и той много се зарадва. Дълго го разглежда. На него беше 
нарисувано с цветни бои малко меченце, което ближе мед от пчелна пита. 
Гледжосано, грееше на слънцето.
Винаги любезен, той каза:
- Майсторе, поздравявам те! От парче глина си направил красиво нещо.
- Благодаря за добрите думи, мило дете – отговори грънчарят. 
А кака му беше прилежна ученичка. Получила отлична оценка, защото написала 
много хубаво съчинение за красотата в природата. В поетични изрази оживели 
планини, реки, езера, гори...
Като се похвали, домашните пожелаха да им го прочете. Всички останаха във 
възторг. Само Виктор мълчеше.
- Како, работата ти не е за отличен – каза сериозно той.
- А за колко я оценяваш? – запита тя.
- Добра е за четворка. Може да се оцени трудно и на пет, но за шестица дума да  
не става.
- Защо? Какви грешки съм допуснала?
- Грешката ти е само една, но е много важна. 
- Каква е?
- Ти описваш и хвалиш красотата по земята, но нищо не споменаваш за Този, 
Който я е направил. Не видя ли, че аз не хвалех гърненцето, въпреки че то ме 
привлече с красотата си, а похвалих грънчаря, който го е направил. Без майстора 
то е само шепа пръст. Трябваше и ти да похвалиш Бога, Който е сътворил не едно 
гърненце, а целия свят.
Всички се замислиха и оправдаха братската забележка на Виктор, който с чистото 
си сърчице, усещаше присъствието на Бога във всичко.

Питах рой звезди,
езерни води,

смел орел крилат,
буен водопад:

-Как населихте света
с тази красота?

Гръмна тих простор.
Отговориха във хор:
-Тъй от нищо в миг,

предобър, велик,
без да знаем как дори,

Бог ни сътвори! 

Драги читатели, тази година в поредицата “ДОБРИЯТ ПРИ-
МЕР“ отец Станислав Друмев ще ни запознае с прекрасните 
разказчета на Валентина Друмева, от книжката „Моят 
ангел“. Написани са за малките сред нас, а и не само за тях...

добрият пример

“ПЪСТРОТО ГЪРНЕНЦЕ”

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 четвъртък Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

2 петък Вълчи дол, Войводино

5 понеделник Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, 
Изворник

6 вторник Вълчи дол, Щипско

7 сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

8 четвъртък Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

9 петък Вълчи дол, Искър

12 понеделник Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

13 вторник Вълчи дол, Войводино

14 сряда Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, 
Изворник

15 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

16 петък Вълчи дол, Щипско

19 понеделник Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

20 вторник Вълчи дол, Искър

21 сряда Бояна, Оборище, Генерал, Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, Свинекомплекс

22 четвъртък Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, 
Изворник

23 петък Вълчи дол, Войводино

26 понеделник Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

27 вторник Вълчи дол, Щипско

28 сряда Червенци, Караманите, Метличина

29 четвъртък Брестак, Искър

30 петък Вълчи дол

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2021 ГОДИНА

ТРЕТО МЯСТО ЗА КАЛОЯН ВЕЛИКОВ 
ОТ ВЪЛЧИ ДОЛ В ОБЛАСТНИЯ ЕТАП НА 

МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА 
РИСУНКА “С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА”

Областният етап на Междуна-
родния конкурс за детска рисунка 
“С очите си видях бедата”  се 
проведе на 31.05.2021 г. в сградата 
на РДПБЗН-Варна.
Форматът бе организиран от 
РДПБЗН-Варна, в партньорство 
с Регионално управление на 
образованието - Варна. Целта бе 
със средствата на изобразителното 
изкуство децата да пресъздадат 
своето усещане по темата, да 
изразят своята съпричастност и 
готовност за помощ, да формира 
тяхното желание  за участие в 
доброволческа дейност и опазване 
на околната среда и не на последно 
място да предизвика интереса им 
към професията на пожарникаря и 
спасителя. Тази година в конкурса 

се състезаваха 153 рисунки на деца от различни учебни заведения във 
Варненска област, а комисия оцени младите таланти. 
Децата бяха оценявани в две категории  - в първата попадат учениците 
от всички училища, а във втората – от профилираните, и по групи според 
възрастта им.
Калоян Димитров Великов от СУ “Васил Левски” - град Вълчи дол 
се класира на трето място в първа категория, възрастова група от 7 
до 10 години! 
Съгласно регламента, класиралите се рисунки на призовите места в 
областния кръг ще участват в Националният етап на конкурса ,,С очите 
си видях бедата”, който ще се проведе през месец октомври.
Поздравления за Калоян Великов! Общинска администрация му желае 
здраве и бъдещи успехи!

ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО 
ПРОЕКТ “ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА 

ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топълобяд в условиятанапандемиятаот COVID -19”

Реализирането на проекта се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО 
МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЦЕДУРА 
ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАЦИЯ BG05F-
MOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.
Община Вълчи дол продължава да приема заявления на кандидати за получаване на топъл обяд. Всеки желаещ 
трябва да представи попълнени Заявление – декларация (Приложение № 2) и Декларация за разкриване на 
данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице (Приложение № 20).
Документите са налични и се подават всеки работен ден в сградата на Общинска администрация – гр. Вълчи 
дол, пл. „Христо Ботев“ №1.

Община Вълчи дол се ключи в съвместната национална кампания 
на Министерството на туризма и общините за популяризиране 
на туризма. Кампанията включва разполагане в цялата страна 
на рекламни съоръжения, популяризиращи туристически 
дестинации и атрактивни обекти за посещение. Концепцията 
на съвместната кампания включва предоставяне от страна на 
общините на свободни собствени рекламни позиции и визии. 
От своя страна Министерството на туризма се ангажира с 
брандирането и отпечатването на изображенията, както и с 
доставката на паната върху съоръженията. На ротационен 
принцип, в рамките на 4 – 6 месеца, най-атрактивните и 
привлекателни туристически обекти на една община се 
рекламират на територията на друга община, която не разполага 
с този вид възможности за развитие на туризъм.  Туристическият 
обект, чиято реклама е разположена в град Вълчи дол е Каменната 
сватба, намираща се в община Кърджали. Община Вълчи дол 
участва с реклама на Спортен комплекс “Петко Сираков”.          

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНА 
КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТУРИЗМА
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1 ЮНИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Община Вълчи дол зарадва децата от детските 
градини и подготвителните групи към ОбУ 
“Васил Левски “ - село Михалич и ОбУ “Св. 
Иван Рилски” - село Червенци по случай 1 юни - 
Ден на детето! Малчуганите получиха подаръци 
за игри на открито, които им бяха връчени от 
председателя на Общински съвет - Димитър 
Тодоров и заместник-кметовете - Пепа Пенчева и 
Живка Иванова!
Мили деца, желаем Ви здраве, много усмивки 

и безгрижно детство!ДГ “Слънце” - с. Есеница ДГ “Надежда Крупская” - с. Генерал Киселово

ДГ “Звездица” - с. Стефан Караджа

ДГ “Здравец” -гр. Вълчи дол

ОбУ “Васил Левски” - с. Михалич

ОбУ “Св. Иван Рилски” - с. Червенци

ДГ “Слънце” - с. Михалич

ДГ “Звездица” - с. Червенци

Кметство - село Брестак и НЧ “Отец Паисий” организираха 
детски празник за децата в селото!
Забавните игри и танци донесоха добро настроение и 
широки усмивки по изрисуваните с безвредни боички 
детски личица! В края на тържеството всички се почерпиха 
с тортата-изненада от ръководството на Община Вълчи дол.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ, МИЛИ ДЕЦА!

Успешно представяне на младите борци от отбора на СКБ ”Петко Сираков” на 
провелите се народни борби в гр. Суворово. В категория 40 кг. Исус Юлиянов се класира 

на второ място, след оспорвана схватка със състезателя на СКБ ”Спартак” - гр. Варна 
който е републикански шампион за деца в същата категория. Честито!
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140 ГОДИНИ ОТ 

ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНИ СТАВКИ  ЗА  2021 ГОДИНА
1.Данък върху недвижимите 

имоти:
Размерът на данъка върху недвижимите 
имоти се определя в размер 3,0 на 
хиляда върху данъчната оценка на 
недвижимия имот.

2.Данък върху наследствата:
-за братя и сестри и техните деца – 0.5 
на сто за наследствен дял над 250 000 
лв.;
- за лица извън посочените в т.1 - от 
3,5  на сто за наследствен дял над 250 
000 лв.

3.Данък при придобиване на 
имущества по дарение и по 

възмезден начин:
-0.5 на сто - при дарение между братя и 
сестри и техните деца; 
-5.5 на сто - при дарение между лица 
извън посочените в горния абзац;
-при възмездно придобиване на 
имущество данъкът е в размер 3,0 на 
сто върху оценката на прехвърляното 
имущество, а при замяна - върху 
оценката на имуществото с по-висока 
стойност. 
4.Данък върху  превозните средства.
С изменението на ЗМДТ от 01.01.2019 
год. е въведена  нова концепция за 
определяне на данък  МПС за леки 
и товарни автомобили с технически 
допустима максимална маса не повече 
от 3,5 т. Изчислението на данък МПС 
става по формула, която включва два 
компонента: имуществен и екологичен. 
Имущественият компонент отчита 
мощността и годината  на производство 
на автомобила, а екологичният 
компонент отчита екологичната 
категория на автомобила, респек-
тивно замърсяването, което причи-
нява съответният автомобил. 

ГДПС = ИмК x ЕК, където:
ГДПС е годишният размер на данъка 
върху превозните средства за леки 
и товарни автомобили с технически 
допустима максимална маса не повече 
от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който 
се определя по реда на т. 1; 
ЕК е екологичен компонент, който се 
определя по реда на т. 2
1.имущественият компонент се 
определя от стойността на данъка в 
зависимост от мощността на двигателя, 
коригирана с коефициент в зависимост 
от годината на производство на 
автомобила.
1.1.Стойността на данъка в зависимост 
от мощността на двигателя :
а) до 55 kW включително – 0.70 лв. за 
1 kW;
 б) над 55 kW до 74 kW включително – 
0.80 лв.. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 
1.50 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително 
– от 1,60 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително 
– от 1,85 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – от 2,35 лв. за 1 kW; 
1.2.Коригиращ коефициент за годината 
на производство на автомобила в 
следните размери:

Брой на годините 
от годината на 
производство, 
включително 
годината на 

производство

Коефициент

Над 20 години 1,1

Над 15 до 
20 години 

включително
1

Над 10 до 
15 години 

включително
1,3

Над 5 до 10 години 
включително 1,5

До 5 години 
включително 2,3

2.Екологичният компонент се определя 
в следните размери:

Екологична 
категория Коефициент

без екологична 
категория, с 
екологични 

категории “Евро 1” 
и “Евро 2”

1,20

“Евро 3” 1,05

“Евро 4” 0,85

“Евро 5” 0,70

“Евро 6” и “ЕЕV” 0,60
Патентен данък, туристически данък 
и данък върху таксиметров превоз 
на пътници  остават с непроменени 
данъчни ставки .

ТАКСИ
1.Издаване на удостоверение за 

данъчна оценка.
•Всеки собственик на недвижим 
имот има право да изиска да му 
бъде издадено удостоверение за 
данъчна оценка при прехвърляне или 
учредяване на вещни права върху 
недвижими имоти. 
•Удостоверението за данъчна оценка се 
издава в двуседмичен срок от подаване 
на искане по образец от орган по 
приходите на дирекция „МДТНП”. 
За издаване на удостоверението се 
събира такса, определена с „Наредба 
за администриране на местните такси 
и цени на услуги”, съответно за 
- обикновена услуга (до 14 дни): 7.00 
лева 
- бърза услуга (до 3 дни): 12.00 лв. 
- експресна услуга (извършвана в 
рамките на деня): 20.00 лв. 
Лицето има право да подаде искане за 
издаване на удостоверение за данъчна 
оценка, когато:
•Лицето е собственик – извършва се 
проверка в информационната система, 
дали лицето има подадена декларация, 
в случаите, в които съществува 
задължение по закон за деклариране; 
•Лицето е упълномощено да представ-
лява собственика; 
•Лицето е определено за приобретател 
на държавен или общински имот по 
силата на съответна заповед; 
•Лицето е наследник и се легитимира 
с документ за самоличност и удосто-
верение за наследници;
•Лицето е заветник и се легитимира 
с документ за самоличност, удо-
стоверение, издадено от нотариус, от 
което е видно, че същото е заветник по 
смисъла на закона. Удостоверението 
трябва да съдържа данни за завещателя 
/трите имена, ЕГН, адрес по последно 
местоживеене, данни за имота и 
неговото местонахождение/, както и 
завещаните части на имота. 
•Лицето представя удостоверение от 
съда за издаване на удостоверение за 
данъчна оценка. 

2.Издаване на удостоверение за 
декларирани данни. 

•Удостоверението се издава от 
Общинската администрация, на тери-
торията на която са декларирани 
съответните данни за движими и нед-
вижими имоти.
•Служителят от Общинската админи-
страция е длъжен, по писмено искане 
от субекта, да предостави информация 
за всички декларирани от него данни. 
•Удостоверението се издава в седем-
дневен срок от приемане на искането 
от орган по приходите на дирекция 
«МДТНП». 
За издаване на удостоверението се 
събира такса, определена с „Наредба 
за администриране на местните такси 

и цени на услуги”, съответно 
- за страната: 7.00 лева. 
- за чужбина: 12.00 лева. 

3.Издаване на удостоверение за 
дължим данък върху наследствата. 

•В случаите, когато наследник поиска 
/писмено, с искане за издаване на 
документи/ да му бъде издадено 
удостоверение за платен данък върху 
наследствата, служителят извършва 
проверка дали е подадена и обработена 
съответната декларация за наслед-
ствата. 
•Когато след тази проверка се 
установи, че лицето не дължи данък, 
удостоверението се изготвя, издава се 
чрез поставяне на изходящ номер и 
дата от съответния регистър, и същото 
се връчва на лицето. 
•В случаите, когато данъкът не е 
внесен, същият се вписва в удо-
стоверението като задължение и 
удостоверението се връчва на лицето.
•Удостоверението се издава в 
седемдневен срок от приемане на 
искането от орган по приходите на 
Дирекция «МДТНП». За издаване 
на удостоверението се събира 
такса, определена с „Наредба за 
администриране на местните такси и 
цени на услуги”, съответно за 
- обикновена услуга (до 7 дни): 5.00 
лева 
- експресна (извършвана в рамките на 
деня): 10.00 лева 

4.Издаване на удостоверение за 
платен данък върху превозните 

средства. 
•Удостоверението се издава след 
подадено и входирано искане в 
Дирекция „МДТНП”. Срокът за 
изготвянето е седемдневен. За издаване 
на удостоверението се събира такса, 
определена с „Наредба за админи-
стриране на местните такси и цени на 
услуги”, съответно за: 
- обикновена услуга (до 7 дни): 5.00 
лева 
- експресна (извършвана в рамките на 
деня): 10.00 лв. 

5.Издаване на удостоверение за 
дължим патентен данък. 

•Удостоверението се издава след 
подадено и входирано искане в 
Дирекция „МДТНП”. Срокът за изгот-
вянето е седемдневен. За издаване 
на удостоверението се събира такса, 
определена с „Наредба за админи-
стриране на местните такси и цени на 
услуги”: 
- обикновена услуга (до 7 дни): 5.00 
лева
- експресна (извършвана в рамките на 
деня): 10.00 лв

6.Издаване на удостоверение за 
платен данък върху недвижимите 
имоти и такса “битови отпадъци”. 

•Удостоверението се издава след 
подадено и входирано искане в 
Дирекция „МДТНП”. Срокът за изгот-
вянето е седемдневен. За издаване 
на удостоверението се събира такса, 
определена с „Наредба за админи-
стриране на местните такси и цени на 
услуги”, съответно за: 
- обикновена услуга (до 7 дни): 5.00 
лева 
- експресна (извършвана в рамките на 
деня): 10.00 лева 

7.Издаване на удостоверение за 
наличие и липса на задължения. 

•Удостоверението се издава след 
подадено и входирано искане в 
Дирекция „МДТНП”. Срокът за 
изготвянето е седемдневен. За изда-
ване на удостоверението се събира 
такса, определена с „Наредба за 
администриране на местните такси 
и цени на услуги”. Удостоверението 
се издава за наличие и липса на 

задължения към бюджета на Община 
Вълчи дол: 
- обикновена услуга (до 7 дни): 7.00 
лева 
- експресна (извършвана в рамките на 
деня): 12.00 лева
8.Издаване на дубликат от подадена 

данъчна декларация. 
•Услугата се извършва след подадено 
и входирано искане в Дирекция 
„МДТНП”. Срокът за изготвянето е 
седемдневен. За издаване на дубликат 
на данъчна декларация се събира 
такса, определена с „Наредба за 
администриране на местните такси и 
цени на услуги”, съответно за: 
- обикновена услуга (до 7 дни): 10.00 
лева 
- експресна (извършвана в рамките на 
деня): 15.00 лева 
9.Прихващане или възстановяване 

на недължимо внесени суми по 
ЗМДТ. 

•Услугата се извършва от орган по 
приходите към Дирекция „МДТНП” 
в гр. Вълчи дол, пл. ”Христо Ботев” 
№1, след подадено искане за 
възстановяване на суми, недължимо 
внесени в бюджета на Общината. 
За целта се извършва проверка и 
се изготвя „Акт за прихващане или 
възстановяване”. При наличието на 
суми за възстановяване, същите се 
възстановяват по банкова сметка, 
посочена от лицето, подало искането. 
10.Предоставяне на информация по 

чл.431 от ГПК.
•Информацията се заплаща по 
цена, определена в „Наредба за 
администриране на местните такси и 
цени на услуги” и е в размер на 7.00 лв. 
Заплащането става на каса в Дирекция 
„МДТНП” или по банкова сметкав 
банка  “УНИКРЕДИТБУЛБАНК” АД, 
ДИРЕКЦИЯ „МДТНП”, ОБЩИНА 
ВЪЛЧИ ДОЛ, IBAN: BG75UN-
CR70008423478763,  BIC : UNCRB-
GSF, КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 80 
07 
11.Такса битови отпадъци през 2021 

г. остава с непроменени ставки в 
сравнение с 2020 година.

Събирането на местни данъци и такси 
става по следните начини: 
А.Касово.
•Плащането на местните данъци и такса 
“битови отпадъци” в Oбщина Вълчи 
дол става на каса в Дирекция „Местни 
данъци, такси и неданъчни приходи” 
в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 
№ 1, Център за услуги и информация, 
в рамките на установеното работно 
време - от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 
17.00 часа. 
•Другите видове такси по Закона 
за местните данъци и такси и 
неданъчните приходи на Общината 
се събират на касата за неданъчни 
приходи към Дирекция „МДТНП”, 
намираща се също в Информационния 
център на Община Вълчи дол. 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ 

МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ 
ДЪЛЖИМИТЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ 
И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ВЪЛЧИ 
ДОЛ ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНО ПОС 
ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО, 

НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДАТА НА 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- 

ВЪЛЧИ ДОЛ, ПАРТЕР 
(ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР), 

КАСА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И 
ТАКСИ

Б. По банков път. 
•Задълженията за местни данъци 
и такси към Община Вълчи дол 
могат да се платят по банков път 
при „УНИКРЕДИТБУЛБАНК“ АД, 
ДИРЕКЦИЯ „МДТНП”, ОБЩИНА 

ВЪЛЧИ ДОЛ, IBAN: BG75UN-
CR70008423478763,  BIC: UNCRBGSF
•При плащане по банков път, в 
платежното нареждане задължително 
трябва да се попълни код за вид 
плащане за конкретния вид данък или 
такса. Кодовете са: 
-данък върху недвижимите имоти и 
лихви върху него - 44 21 00; 
-данък върху наследствата и лихви 
върху него - 44 22 00;
-данък върху превозните средства и 
лихви върху него - 44 23 00; 
-такса за битови отпадъци и лихви 
върху нея - 44 24 00; 
-данък при придобиване на имущества 
по дарения и възмезден начин и лихви 
върху него - 44 25 00; 
-патентен данък и лихви върху него - 
44 14 00; 
-наказателни постановления - 44 65 00;
-такса за притежаване на куче-44 80 13 
В.Чрез пощенски запис. 
•Плащането на местните данъци и 
такси може да става и чрез пощенски 
запис по сметка на Община Вълчи 
дол, посочена в съобщението, с което 
данъчнозадълженото лице е известено 
за дължимите данъци и такси.
Г. Чрез офисите на ИЗИПЕЙ 
Д. Онлайн чрез АЙКАРТ

ДАНЪЧНИ 
НОВИНИ

Продължава данъчната кампания 
по събиране на местните данъци и 
такси за 2021 година. Изтече срокът 
за плащане на първа вноска за данък  
върху недвижимите имоти, данък 
МПС и такса битови отпадъци. За 
неплатилите в срок задълженията си 
за 2021г. от 01.07. се начислява лихва.
Сроковете за плащане на задълженията 
за 2021г. съгласно Закона за местни 
данъци и такси са , както следва:

ДАНЪК ВЪРУ НЕДВИЖИМИТЕ 
ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ 
ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА:

Срок на плащане – на две равни 
вноски:
Първа вноска – до 30.06.2021 г.
Втора вноска  - до 01.11.2021 г.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК:
Патентният данък се плаща на четири 
равни вноски:
За първо тримесечие  -  до 01.02.2021 г.
За второ тримесечие - до 30.04.2021 г.
За трето  тримесечие - до 02.08.2021 г.
За четвърто тримесечие - до 01.11.2021 
г.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК:
Туристическият данък се внася  до 15 
число на месеца, следващ месеца, през 
който са предоставени нощувките.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ 
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Данъкът се внася преди получаване на 
издаденото разрешение по чл. 24, ал.1 
от Закона за автомобилните превози.

Проверка на задълженията 
може да се направи на интернет 

страницата на Община Вълчи дол 
ПИН /персонален идетификационен 

номер/. Услугата за издаване на 
ПИН е безплатна и се издава от 

Общинска данъчна служба.

Грозданка Йорданова
ДИРЕКТОР МДТНП
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СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с издадена заповед на изпълнителния директор 
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обявени 

в ДВ бр.52/22.06.2021 г., е одобрена кадастралната карта 
и кадастралните регистри за:

1.Урбанизираната територия в землището на с. Генерал 
Киселово, Община Вълчи дол.

Съгласно § 4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР, Общинска 
администрация Вълчи дол, прекратява дейностите по 

поддържане на кадастралните планове и по издаване на 
скици за горецитираните територии от 28.06.2021г.

Справки, услуги и издаване на скици за недвижими имоти в 
горецитираното землище ще се извършват от Службата по 

геодезия, картография и кадастър Варна.

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД №РД-18-34
от 31 май 2021 г.

На основание чл.49, ал.1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и 
кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището 
на с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с 
Протокол от 6.10.2020 г. на Службата по геодезия, картография и 
кадастър - Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на 
чл.35, ал.3 ЗКИР.
Съгласно чл.49, ал.2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и 
кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор:
В. Коритаров

*Заповедта е публикувана в бр. 52 на “Държавен вестник”, от 
22.06.2021 год., стр.233.

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ 
МНЕНИЯ, ВЪПРОСИ, 

ИДЕИ И ПРЕПОРЪКИ НА 
ЕЛЕКТРОННАТА НИ ПОЩА:

ekip_2000@abv.bg 

ПОСЕТЕТЕ И ОФИЦИАЛНИЯ 
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/ВРЪЗКА С РЕДАКЦИЯТА 
НА ВЕСТНИКА/

БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ
ПРОДАВАМ имот в град 
Вълчи дол. Дворно място - 
345 кв. метра. Две жилищни 
сгради и стопанска построй-
ка.
ЦЕНА: по договаряне.
ТЕЛЕФОН: 0897/035 175
КУПУВАМ къща в град 
Вълчи дол или град Суворо-
во.
ТЕЛЕФОН: 0884/ 979 012

Почивен комплекс с бунгала 
в КК “Камчия” ТЪРСИ се-
зонно: камериерки.
1.За целия сезон с нощуване 
в комплекса - договор, осигу-
ровки, храна; 
2.Само за събота и неделя - 
почасово. 
ТЕЛЕФОН: 0897/427 151

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
от

Министерство на земеделието, храните и горите 
Областна дирекция „Земеделие”-Варна

На основание чл.4, ал.З от Наредба № 8121з-968/l0.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при извършване на дейности в земеделски земи Ви уведомяваме, че след проведения 
последен етап на обследване на основните есенни култури в област Варна, експертните комисии 
определиха фенологичната фаза на развитие на есенниците, както следва:

- пшеница - фф „млечна зрялост” към фф „восъчна зрялост”
- ечемик - фф „начало на восъчна зрялост” към фф „край на восъчна
зрялост”
- маслодайна зимна рапица - фф ”восъчна зрялост” до „пълна зрялост“

Прогнозно начало на жътвата на:
Ечемик - от 01 юли;
Пшеница - след 15 юли
Рапица - след 20 юли.
След получаване на това уведомление е необходимо да се предприемат мерки за осигуряване на 
пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

ДВ/ГДАР

РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 27-мо извънредно заседание на 16 юни 2021 година

П Р О Т О К О Л № 27
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС Вълчи дол, относно
определяне на временно изпълняващ длъжността „Кмет на община”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 573
 ОбС Вълчи дол, на основание чл.42, ал.6 от ЗМСМА, избира за временно изпълняващ длъжността 
„Кмет на община Вълчи дол” г-жа Пепа Петрова Пенчева, считано от датата на вземане на решение, до 
полагане на клетва от новоизбраният кмет на община Вълчи дол, като определя размер на месечното 
възнаграждение в размер на месечното възнаграждение на досегащния кмет на община Вълчи дол.
С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО извънредоно заседание бе изчерпан.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Д. ТОДОРОВ/

На 19 юни в град София се проведе VI Конгрес на “Съюза 
на пенсионерите-2004”. От община Вълчи дол делегати 

на конгреса бяха Аспарух Стоянов, Дончо Делчев, 
Мара Костадинова, Колю Симеонов и Никола Добрев. 
На конгреса бе отчетена дейността на “СП-2004”. 

Приети бяха Основни насоки и Устав на съюза.

ПРОДАВАМ фуражомелка.
ТЕЛЕФОН: 0884/937 600



Екип 2000               общество                              8

ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА!

Вярвайки че децата са нашето най-голямо богатство и носят в себе си надеждата 
за по- добро бъдеще, имайки предвид, че именно те  са онези, които често ни учат 
на най-мъдрите уроци в живота, признавайки тяхното право да растат свободни и 
щастливи, да имат право да  изразяват своите желания, умения и потребности, да 
постигнат своите  мечти...
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните - Община Вълчи дол  даде шанс на всички деца да се включат 
в  детския празник „Заедно за децата“, проведен на 28.06.2021 год. в Спортен 
комплекс “Петко Сираков“.
В детския празник се включиха учениците от Средно училище “Васил Левски“ 
- гр. Вълчи дол:   IIa клас, с ръководители Марияна Душкова и Таня Димитрова;   
IVа клас, с ръководител Сияна Великова; IVб  клас,  с ръководител Надя Дичева; 

ученици от Vа и Vб клас, с ръководители Недка Георгиева и Десислава Петрова; 
вокална група „Славейче“, с ръководител Денислава Николова.
Обединено училище „Васил Левски“ - с. Михалич  се включи  с учениците от IIа 
клас, с ръководител Румяна Иванова. 
Основно училище „Климент Охридски“ - с. Стефан Караджа и Професионалната 
гимназия по земеделие и горско стопанство - с. Стефан Караджа, включиха ученици 
като сборен танцов формат с ръководител Илияна Илиева.
Художниците на ОУ “Климент Охридски” - с. Стефан Караджа, с ръководител 
Антония Живкова,  изразиха в рисунки емоцията и красотата на детския празник.
Взеха участие и секретарите на читалища: „Зора-1928“ - село Караманите, с 
ръководител Румяна Калоферова и участници Катрин Калоферова - 8 години, 
Николай Стоянов - 8 години и Радостина Стоянова - 8 години.
НЧ „Изгрев-1927“ - с. Войводино, с ръководител Фарие Исмаилова представи 
народните песни на дует Мехмед Ризов и Несрин Реджеб.
За наша огромна радост  родители от гр. Вълчи дол  включиха децата си, които се 
представиха индивидуално: Никола Янчев - 4 години; Константина Тодорова - 5 
години и Галин Валериев - 8 години.

Прекрасен ден - като цветовете на дъгата  се сляха  култури, ритми, гласове и 
стъпки. Децата запяха “Детство мое, реално и вълшебно…всеки ден по една 
дяволия е от мен”. Ритмите на народните танци завладяха зрителите. На сцената 
танцуваха чадъри, раздвижени от детските ръце, появи се и дъга. С веселият 
си  танц на квартала,  момчетата накараха публиката да танцува в ритъм с тях. 
Последваха и други модерни танци. Сладките гласове на децата от вокална група  
„Славейче“ се сляха с песента на птиците. “Приканваха Тодор да стане”, за да отиде 
на нивата, той  все отказваше… и накрая се съгласи, дори подскочи,  когато видя 
самодивите в бели премени... как се усмихват. Танцът сиртаки  пренесе публиката 
в друга култура.  Стиховете изпълваха сърцата с любов към всичко бащино и родно 
и вдъхваха  уважение и почит към героите.  Всяко дете преоткри себе си, своя 
вътрешен свят чрез изкуството...
Тъй като вярваме, че всяко дете е неповторимо и уникално, щастливи, бихме могли 
да споделим, че на празника не съществуваха класирания
Всички участници получиха грамоти от г-жа Живка Иванова -  зам.- кмет на 
община Вълчи дол и председател на МКБППМН. Освен грамотите, участниците, 
получиха подаръци, а лакомства и вода имаше за всеки !

Повярвайте, нищо друго не сгрява човешките  сърца така,  както  искрицата на 
радост в детските очи! 
Към децата: Благодарим Ви, мили деца! Прекрасни сте! Вие сте децата на  новия 
свят - светът на добротата, толерантността и приятелството. Макар и малки, 
понякога знаете по-добре, от самите нас, от какво се нуждаем, за да станем по- 
добри, достойни  възрастни! 
Към родителите, ръководителите и колегите: Поздрави за всеотдайността и 
професионализма! Благодарим ви!
Към вас, читатели на вестник “Екип 2000”: Децата са като нежни и крехки 
пролетни листенца, току-що обърнали поглед, търсещи разбиране и топлина! 
Те се нуждаят от нашата безусловна любов и подкрепа! Заедно можем да им 
предложимедно по-добро място за живеене, ако се обърнем към себе си и потърсим 
детето в нас!

Николинка Сярова
Секретар на МК БППМН

*Всички снимки от празника може да разгледате на официалния сайт на Община Вълчи дол.
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