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С официална церемония “първа копка” бе даден старт на строително-ремонтните дейности по проектите 
„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция 
на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“ и „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи 
дол – основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, 
община Вълчи дол“.
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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ,
 На 4 септември се навършват 47 години от обявяването на Вълчи 
дол за град. По традиция всяка година Община Вълчи дол подготвя богата 
празнична програма във връзка с празника на града. 
 За огромно съжаление пандемията от COVID-19, която обхвана 
целия свят през изминалата 2020 година, освен всички злини, които донесе 
на човечеството, доведе и до спиране провеждането на всякакви прояви от 
масов характер. 
 Знаете, че през изминалата година не се проведе и празник на 
град Вълчи дол. Ясно съзнавайки всички негативи, които ще понесе, 
ръководството на Общината взе единодушно решение празникът да не се 
състои, като постави на първо място грижата за живота и здравето на хората.
 Година по-късно ситуацията в страната ни по отношения на заразени 
с ковид инфекция отново е динамична. След известен период на затишие, 
фактите говорят, че настъпването на т. нар. четвърта вълна на пандемията 
вече е в ход. Броят на положителните проби продължава да расте…
И ето, че година по-късно пред нас стои отново същия въпрос: да вземем 
решение за провеждането на Празника на град Вълчи дол.
 Ясно е, че вариантите са два: да се състои или да не се състои. И 
в двата варианта допускаме, че ще има хора, които не одобряват нашето 
решение по една или друга причина.
Ако Празникът се състои, естествено ще доведе до струпване на голяма група 
хора, което, въпреки спазването на противоепидемичните мерки, създава 
предпоставки за пренасяне на инфекцията и може да доведе до масовото й 
разпространение сред жителите на общината, което за съжаление в отделни 
случаи води и до фатален край. Разбира се, този вариант не е задължителен, 
но е абсолютно реален.
Ако Празникът не се състои много хора биха останали разочаровани, защото 
в трудните времена, в които живеем естествено е желанието на всеки от нас 
за развлекателни и културни прояви, които биха съпътствали честването на 
47-та годишнина от обявяването на Вълчи дол за град.
 Истината е, че още в началото на месец август, когато имаше 
относително нисък процент по отношение на новорегистрираните случаи на 
COVID-19, с колегите от Общинска администрация – Вълчи дол проведохме 
редица работни срещи, на които уточнихме програмата за празника:
Дата и място на провеждане: 4 септември 2021 година, Спортен 
комплекс “Петко Сираков” – град Вълчи дол. Празничната програма 
включваше: Състезание по плуване; Конкурс за детска рисунка; Детско 
шоу с аниматори; Фолклорна програма с Клуб по български народни танци 
„Жарава”; Забавна програма с „Тутурутка”; Светлинно шоу; Празничен 
концерт с участието на Рени и Йордан Марков; Празнична заря.
Тогава въпросът дали да има или не празник въобще не стоеше на дневен 
ред. Днес обаче не е така…

Уважаеми съграждани, 
Предвид усложняващата се обстановка в страната, породена от 

разпространението на силно заразния делта вариант на коронавируса, 
бихме искали да Ви съобщим, че взехме трудното решение тържествата 

по случай 47-та годишнина на 
град Вълчи дол да бъдат отменени. 

Бих искала да уточня, че решението ни е продиктувано само и 
единствено от желанието да запазим живота и здравето Ви. 

Желая на всички здраве, щастливи мигове с близки и приятели и надежда, че 
предстоят по-добри и светли дни!

С уважение: ПЕПА ПЕНЧЕВА
ВрИД Кмет на община Вълчи дол
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

•Двадесет и осмо редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 29.07.2021 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 574

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 
27, ал.6 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол приема отчета на 
председателя на Общинския съвет 
за дейността на съвета и неговите 
комисии за периода м. януари - м. 
юни 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 575
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, ОбС Вълчи дол изразява 
мотивирано положително  ста-
новище за опрощаване на задъл-
жение на Федат Реджеб Муса от с. 
Войводино към ДФ „Земеделие“.

Р Е Ш Е Н И Е № 576
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи 
дол дава съгласие да бъдат 
разплатени фактури на обща 
стойност: 162,95 лева, издадени 
от «Общинска аптека-Здраве» 
гр. Вълчи дол, за предоставени 
помощи под формата на лекарства 
и медицински принадлежности, 
съгласно приложение:

№ Три имена Адрес Сума

1
Несибе 

Мустафова 
Еминова

с. Радан
войвода

7,00
лв.

2 Росен Ангелов 
Атанасов

село 
Есеница

55,06 
лв.

3
Илияна 

Руменова 
Костова

с. Стефан 
Караджа

48,54 
лв.

4 Ганка Асенова 
Михалева

село 
Есеница

52,35 
лв.

ОБЩО: 162,95 
лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 577
На основание чл.140, ал.1 
и 2 от Закона за публичните 
финанси, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА; чл.34 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прог-
ноза за местните дейности и 
за съставяне, обсъждане, прие-
мане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община 
Вълчи дол и чл.9, ал.1 от Закона 
за общинския дълг, ОбС Вълчи 
дол:
1.Приема  уточнен план и отчета 
за изпълнение на бюджета на 
Община Вълчи дол  за 2020 годи-
на, както следва:
1.1.Уточнен план  на всички при-
ходи по бюджета в размер на  14 
529 877 лева, в т.ч.:
•данъчни приходи в размер на 
824 800 лева
•неданъчни приходи в размер на  
1 613 973 лева
•взаимоотношения с Централния 
бюджет в размер на 9 751 923 
лева
•трансфери в размер на 1 671 
456 лева
•временни безлихвени заеми 
между бюджетни и извънбю-
джетни сметки  в размер на (-124 
552) лева
•операции с финансови активи  в 
размер на 792 277 лева
•наличност по банкови сметки в 
началото на периода в размер на 
826 443 лева
1.2.Уточнен план  на всички 
разходи по бюджета в размер 

на 14 529 877 лева, в т.ч. по 
функции:
1.2.1. Държавни дейности –8 601 
083 лева:
•Общи държавни служби – 872 
097 лева
•Отбрана и сигурност – 128 436 
лева
•Образование – 5 446 512  лева
•Здравеопазване – 103 407 лева
•Социално осигуряване, под-
помагане и грижи – 1 818 092 
лева
•Почивно дело, култура и спорт 
– 232 539 лева
1.2.2. Местни дейности – 5 416 
514 лева :
•Общи държавни служби – 662 
012 лева
•Отбрана и сигурност – 7 308 
лева
•Образование – 140 204 лева
•Здравеопазване – 28 329  лева
•Социално осигуряване, под-
помагане и грижи – 357 183 лева
•БКС  и опазване на околната 
среда – 1 315 481  лева
•Почивно дело, култура и спорт 
– 369 069 лева
•Икономически дейности и 
услуги – 519 297 лева
•Разходи за лихви – 17 631 лева
1.2.3.Дофинансиране на държав-
ните дейности – 512 280 лева:
•Общи държавни служби – 323 
232 лева
•Образование – 72 071 лева
•Здравеопазване – 100 362 лева
•Социално осигуряване, под-
помагане и грижи – 2 933 лева
•Почивно дело, култура и спорт- 
13 682 лева
1.3.Отчет на всички приходи по 
бюджета в размер на  12 746 334 
лева, в т.ч.:
•данъчни приходи в размер на 1 
002 180 лева
•неданъчни приходи в размер на 
1 424 503 лева
•взаимоотношения с Централния 
бюджет в размер на  9 719 918 
лева
•трансфери в размер на 1 479 
166 лева
•временни безлихвени заеми 
между бюджетни и извънбюд-
жетни сметки в размер на (-249 
592) лева
•операции с финансови активи в 
размер на  (-629 841) лева
•наличност по банкови сметки в 
началото на периода в размер на 
826 443 лева
•остатък  по банкови сметки в 
края на периода -/-1 501 703/
лева
1.4.Отчет на всички разходи по 
бюджета в размер на 12 746 334 
лева, в т.ч. по функции:
1.4.1. Държавни дейности – 7 
920 593 лева:
•Общи държавни служби – 872 
097 лева
•Отбрана и сигурност –113 350 
лева
•Образование - 4 877 648  лева
•Здравеопазване – 74 961 лева
•Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи – 1 749 998 лева

•Почивно дело, култура и спорт 
– 232 539 лева
•Разходи за лихви – 6 лева
1.4.2. Местни дейности – 4 358 
366 лева:
•Общи държавни служби – 760 
652 лева
•Отбрана и сигурност – 6 716 
лева
•Образование –142 390 лева
•Здравеопазване – 28 329  лева
•Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи – 413 538 лева
•БКС  и опазване на околната 
среда – 2 478 394 лева
•Почивно дело, култура и спорт 
–239 994 лева
•Икономически дейности и 
услуги – 270 699 лева
•Разходи за лихви – 17 654 лева
1.4.3.Дофинансиране на държав-
ните дейности  – 467 375 лева: 
•Общи държавни служби – 323 
232 лева
•Образование- 67 071 лева
•Здравеопазване – 61 657 лева
•Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи – 2 933 лева
•Почивно дело, култура и спорт 
– 12 482 лева
2.Утвърждава уточнения план 
и изпълнението на собствените 
приходи на Общината, взаи-
моотношенията с Централния 
бюджет, получените и предо-
ставени трансфери, получените 
и предоставени заеми между 
бюджетни и извънбюджетни 
сметки и възстановените заеми  по 
бюджетната сметка и погашенията 
по дългосрочни банкови заеми 
към 31 декември 2020 година, 
съгласно Приложение №1.
3.Утвърждава изпълнението на 
местните приходи и ги счита за 
актуализиран бюджет по при-
ходната част на бюджета на 
Общината към 31 декември 2020 
година, съгласно Приложение 
№2.
4.Утвърждава уточнения план 
по функции на разходната част 
на бюджета на Община Вълчи 
дол към 31 декември 2020 год., 
съгласно Приложение №3.
5.Утвърждава окончателния пои-
менен списък на капиталовите 
разходи  за 2020 година по 
уточнен план и отчет, съгласно 
Приложение №4.
6.Утвърждава извънбюджетните 
сметки и фондове на Община 
Вълчи дол, съгласно Прило-
жение№5.
7.Утвърждава  отчета за поетия 
дългосрочен дълг на Община 
Вълчи дол за 2020 година и 
плащанията по дълга, съгласно 
Приложение № 6 (Приложение 
№15 от ФО№1/18.01.2021 г. 
на МФ)
8.Утвърждава размера на разпла-
тените просрочени задължения 
на Общината през 2020 година, 
съгласно текста. 

Р Е Ш Е Н И Е № 578
На основание чл.21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.4 
и ал.5 от ЗМСМА и разпоредбите 

на чл.87 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 
2021 година, ОбС Вълчи дол дава 
съгласие:
І.Инвестиционната програма на 
Ощина Вълчи дол за 2021 година 
да бъде актуализилана и допъл-
нена като следва:
•Обекти, финансирани от Цен-
тралния бюджет:

№ Обект Било Става

1

СМР на обект 
»Изграждане на 

рекреационна зона 
в УПИ І-парк, 

кв.46 по плана на 
с. Щипско,общ.

Вълчи дол

20
3 

40
0

-

2

Закупуване и 
доставка на Рак 
трак машина за 
нуждите на ски 

писта, находяща се 
в местност «Кошу 

баир»-Община 
Вълчи дол

73
 0

00

67
 2

00

3

Закупуване и 
доставка на 
водоплътна 

изгребна яма, за 
нуждите на Хижа, 
в местност «Кошу 
баир»,находяща се 

в ПИ 12574.62.8 
на землището на 

гр.Вълчи дол

10
 0

00 -

4

Закупуване и 
доставка на 
контейнер за 
нуждите на 

помпена станция, 
находяща на 

територията на 
Община Вълчи дол

10
 0

00 -

5

Закупуване на 
моторни духалки 

за гасене на 
горски и полски 

пожари за нуждите 
на функция 

«Отбрана»-към 
Община Вълчи дол

2 
62

6

-

6

Закупуване и 
доставка на 
контейнери 

за нуждите на 
Ски писта в 

местност «Кошу 
Баир»,находяща 

се в землището на 
гр.Вълчи дол

40
 0

00 -

7

Закупуване на 
четири броя 
контейнери 

за строителни 
отпадъци,за 

нуждите на дейност 
БКС, към Община 

Вълчи дол

10
 0

00 -

8

Основен ремонт на 
трасе на ски влек: 
«Изгражданее на 
въжена линия тип 

«ПСВ-12», система 
за изкуствено 
заснежяване 
на пистата и 

съоръжения за 
осветяване на 

трасето»

15
0 

56
4

77
 3

24

9

Разширение на 
канализационна 
и реконструкция 
на водопроводна 

мрежа в гр. Вълчи 
дол

-

35
5 

06
6

ВСИЧКО: 49
9 

59
0

49
9 

59
0

•Обекти, финансирани от собс-
твени средства:

№ Обект Било Става

1

Разширение на 
канализационна 
и реконструкция 
на водопроводна 

мрежа в гр. Вълчи 
дол

46
 3

41 -

2

Закупуване на 
офис обзавеждане 

за нуждите 
на Общинска 

администрация към 
Община Вълчи дол

-

3 
60

0

3

Изграждане на 
метален навес 

и метален шкаф 
за нуждите на 
Поликлиника  
гр.Вълчи дол

-

3 
00

0

4

Система за контрол 
и достъп, за 

нуждите на фитнес 
зала, находяща се в 

гр.Вълчи дол

-

2 
28

0

5

Закупуване 
на компютър 
за нуждите на 

местна комисия 
за борба срещу 
противообщест-
вените прояви на 

малолетните и 
непълнолетните, 

към  Община 
Вълчи дол

- 64
8

ВСИЧКО: 46
 

34
1

9 
52

8

Р Е Ш Е Н И Е № 579
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и чл.44, ал.5 от ЗМСМА, ОбС 
Вълчи дол утвърждава предо-
ставените временно свободни 
средства от общинския бюджет 
към сметки и средства от Евро-
пейския съюз и национални 
програми, в размер на 45 959,93 
лв. за периода 01.04.2021 год.-
30.06.2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 580
На основание чл.21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА, чл.8, ал.4 от Наредбата 
за командировките в страната, 
Общински съвет Вълчи дол 
одобрява извършените разходи 
за командировки на Кмета на 
община Вълчи дол, за периода 
01.04.2021 год. - 30.06.2021 
година в размер на 120,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е  № 581
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, чл.3,ал.1 и ал.2 
от ПМС №128 на МС от 
29.06.2017г за определяне на 
критерии за включване в Спи-
съка на средищните детски гради-
ни и училища и във връзка с 
чл.53, ал.2,3,4 и 5 от Закона за 
предучилищното и училищното 
образование, ОбС Вълчи дол 
Предлага на Министъра на 
образованието и науката учили-
щата на територията на община 
Вълчи дол: СУ »Васил Левски» - 
гр. Вълчи дол; ОбУ «Свети Иван 
Рилски» - с. Червенци; ОбУ 
«Васил Левски» - с. Михалич 
и ОУ »Климент Охридски» - 
с. Стефан Караджа да запазят 
статута си на средищни училища 
и през учебната 2021/2022 годи-
на.

Р Е Ш Е Н И Е  № 582
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, чл.3, ал.1 и ал.2 
от ПМС №128 на МС от 
29.06.2017 год. за определяне 
на критерии за включване в 
Списъка на средищните детски 
градини и училища и във връзка 
с чл.53, ал.1,4 и 5 от Закона за 
предучилищното и училищното 
образование, ОбС Вълчи дол 
Предлага на Министъра на
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образованието и науката детските 
градини на територията на общи-
на Вълчи дол:  ДГ »Здравец» - гр. 
Вълчи дол, ДГ «Звездица» - с. 
Стефан Караджа и ДГ »Надежда 
Крупская» - с. Генерал Киселово 
да бъдат включени в списъка на 
средищните детски градини за 
учебната 2021/2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е  № 583
На основание чл.21, ал.1, т.23 
и ал.2 от ЗМСМА и във връзка 
с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и ал.8 от 
Наредбата за финансирането 
на институциите в системата на 
предучилищното и училищното 
образование, приета с ПМС 
№219/05.10.2017 г. в сила от 
01.01.2018 година, Общински 
Съвет  Вълчи дол дава съгласие да 
се провежда обучение в учили-
щата с брой ученици, който е 
по-малък от минималния, както 
следва:
1.СУ «Васил Левски» - гр. Въл-
чи дол
Іа клас - 11 ученици; ІV б клас 
-12 ученици; ІХ а клас, профил  
«Природни науки»-15  ученици; 
Х а клас, профил «Природни 
науки» - 16 ученици; Х б клас, 
специалност «Търговия на едро 
и дребно, профил «Търговски 
представител» - 15 ученици; ХІ 
б клас, специалност «Търговия 
на едро и дребно», профил 
«Търговски представител» - 10 
ученици; ХІІ  а клас, профил 
«Обществени науки» -10 ученици; 
ХІІ б клас, специалност «Търго-
вия на едро и дребно», профил 
«Търговски представител» - 12 
ученици.
2.ОбУ «Свети Иван Рилски» - 
с. Червенци
-І клас – 11 ученици; ІІ клас -11 
ученици; ІІІ клас -13 ученици; ІV 
клас – 12 ученици; V клас – 11 
ученици, VІ клас -11 ученици; 
VІІ клас – 11 ученици; ІХ клас – 
12 ученици; Х клас – 11 ученици.
3.ОбУ «Васил Левски» - с. Ми-
халич
-І клас – 10 ученици; ІІ- клас -12 
ученици; ІІІ клас – 14 ученици; 
ІV Клас – 12 ученици; V клас -14 
ученици; VІ клас – 14 ученици; 
VІІ клас- 13 ученици; ІХ клас -9  
ученици; Х клас – 13 ученици.
4.ОУ «Климент Охридски» -с. 
Стефан Караджа
-І клас - 10 ученици; ІІ клас -10 
ученици; ІІІ клас-10 ученици; 
ІV клас – 9 ученици; V клас – 10 
ученици; VІ клас – 10 ученици; 
VІІ клас – 10 ученици.

Р Е Ш Е Н И Е  № 584
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.3 от с.з. и чл. 124б, 
ал.1 от ЗУТ, чл.6, ал.2 от  ЗОС, 
Общински съвет – Вълчи дол:
1. Обявява ПИ с идентификатор 
№ 12574.45.36 от имот частна 
общинска собственост  за  имот- 
публична общинска собственост;
2.Дава предварително съгласие 
за обединяване на ПИ с иденти-
фикатори № 12574.45.36 
и 12574.62.15 по КККР на 
землище гр. Вълчи дол, общ. 
Вълчи дол, обл. Варна, съглас-
но скица-предложение за изме-

нение на ПУП-ПЗ за ПИ с 
идентификатори 12574.62.15 
и 12574.45.36 по КККР за зем-
лището на гр. Вълчи дол.
3.Дава съгласие за  изработване 
на проект за: Изменение на 
подробен устройствен план – план 
за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 
идентификатори № 12574.45.36, 
АОС №3942/14.07.2020 
година и 12574.62.15, АОС 
№4151/21.05.2021 година и 
АП №4174/09.07.2021 година, 
по КККР на землище гр. Вълчи 
дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна;
4. Одобрява заданието по чл. 
125(1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект за 
ПУП-ПЗ за изменение на 
ПИ идентификатори №№ 
12574.45.36 и 12574.62.15 по 
КККР на землище гр. Вълчи дол, 
общ. Вълчи дол, обл. Варна;
5.Упълномощава Кмета на Об-
щина Вълчи дол да възложи 
изработването на Подробен 
устройствен план – план за 
застрояване (ПУП-ПЗ)  на 
ПИ с идентификатори №№ 
12574.45.36 и 12574.62.15 по 
КККР на землище гр. Вълчи дол, 
общ. Вълчи дол, обл. Варна.
6.Упълномощава Кмета на Об-
щина Вълчи дол да състави акт 
за публична общинска собстве-
ност за новообразувания имот с 
идентификатор № 12574.62.17 
- „Еко пътека, въжена линия и 
БКТП”. 
Съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т. 3 и 4 не подлежат 
на оспорване.

Р Е Ш Е Н И Е  № 585
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 
Община Вълчи дол през 2021 г., 
както следва:
В. “Имоти, които Община Вълчи 
дол има намерение да  продаде” 
се създава точка:
Точка 30. Имот с идентификатор 
61265.13.9 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4141/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
984 кв. м.
Точка 31. Имот с идентификатор 
61265.13.10 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4142/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
978 кв. м.
Точка 32. Имот с идентификатор 
61265.13.11 по кадастралната 
карта на с.Радан войвода, АОС 
№4143/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1051 кв. м.
Точка 33. Имот с идентификатор 
61265.13.12 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4144/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1027 кв. м.
Точка 34. Имот с идентификатор 
61265.13.13 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4145/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
2013 кв. м.

Точка 35. Имот с идентификатор 
61265.13.14 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4146/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1984 кв. м.
Точка 36. Имот с идентификатор 
61265.13.15 по кадастралната 
карта на с.Радан войвода, АОС 
№4147/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
981 кв. м.
Точка 37. Имот с идентификатор 
61265.13.31 по кадастралната 
карта на с.Радан войвода, АОС 
№4148/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1103 кв. м.
Точка 38. Имот с идентификатор 
61265.14.16 по кадастралната 
карта на с.Радан войвода, АОС 
№4111/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
883 кв. м.
Точка 39. Имот с идентификатор 
61265.14.17 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4112/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
493 кв. м.
Точка 40. Имот с идентификатор 
61265.14.20 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4113/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1094 кв. м.
Точка 41. Имот с идентификатор 
61265.14.23 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4114/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
506 кв. м.
В Раздел VІ - “Общински имоти, 
обявени за имоти от първосте-
пенно значение”:
-се допълва с имот с иденти-
фикатор 12574.41.16.

Р Е Ш Е Н И Е № 586
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Обявява поземлен имот с 
идентификатор 48524.501.593, с 
площ 665 кв. м., с начин на трайно 
ползване „ниско застрояване 
(до 10 м.)“ от имот публична 
общинска собственост, за имот 
частна общинска собственост.
2.Обявява поземлен имот с 
идентификатор 48524.501.594 
с площ 445 кв. м. с начин на 
трайно ползване „За друг вид 
озеленени площи“, за имот 
публична общинска собственост.
3.Упълномощава Кмета на Общи-
на Вълчи дол да предприеме 
всички необходими действия по 
съставяне на акт за общинска соб-
ственост за имотите по т.1 и т.2.

Р Е Ш Е Н И Е № 587
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, 
чл.13, ал.1 от НРПУРОИ, Об-
щински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие да бъдат отдадени 
под наем за срок до 3 (три) години 
след провеждане на публичен 
търг с явно наддаване, на 16 
кв.м. тротоарно пространство 
южно от УПИ ХV в кв.25 по 
плана на с. Генерал Киселово 
за поставяне на преместваем 
обект за търговска дейност, 
съобразно схема за поставяне на 

временни съоръжения, съгласно 
чл.56, ал.2 от ЗУТ, одобрена от 
главния архитект на Общината. 
Наддаването да се извърши за 1 
кв.м., при стартова първоначална 
месечна наемна цена - 2,50 
лв.(два лева и петдесет стотинки) 
без ДДС, съобразно Тарифата 
за определянето на базисните 
наемни цени при отдаване под 
наем на имоти, общинска соб-
ственост.
2.Размер на депозита - 50% от 
наемната цена.
3.Определя Йордан Марков-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
4.Одобрява тръжната документа-
ция.
5.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол:
-да организира подготовката и 
провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за наем с 
кандидата, спечелил публичния 
търг.

Р Е Ш Е Н И Е № 588
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 
от ЗОС, Общински съвет Вълчи 
дол:
І.Обявява поземлени имоти, как-
то следва:
1.Гора в земеделска земя с площ 
50,429 дка, представляваща 
ПИ №000195, VІ категория, 
землище с. Брестак, общ. Вълчи 
дол, АОС №1044/17.08.2009 г.;
2.Пасище с площ 7629 кв. м., 
представляващо ПИ с иден-
тификатор 39373.18.53, ІІІ 
категория, землище село Кра-
кра, община Вълчи дол, АОС 
№2826/15.01.2016 год.;
3.Друг вид ливада с площ 4668 
кв. м., представляваща ПИ с 
идентификатор 39373.47.36, ІІІ 
категория, землище село Кра-
кра, община Вълчи дол, АОС 
№2867/21.01.2016 год.;   
4.Друг вид ливада с площ 2806 
кв. м., представляваща ПИ с 
идентификатор 39373.47.37, ІІІ 
категория, землище село Кра-
кра, община Вълчи дол, АОС 
№2868/21.01.2016 год.;   
5.Пасище с площ 9799 кв. м., 
представляващо ПИ с иден-
тификатор 14670.27.101, ІV 
категория, землище с. Генерал 
Колево, общ. Вълчи дол, АОС 
№4063/14.01.2021 год., от 
имоти публична общинска собст-
веност за имоти частна общинска 
собственост.
ІІ.Упълномощава Кмета на Об-
щина Вълчи дол да предприеме 
всички необходими действия 
по съставянето на актове за 
частна общинска собственост на 
имотите по т.І.

Р Е Ш Е Н И Е № 589
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.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 61265.13.9 по 
кадастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4141/ 
17.05.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 984 кв.м., да 

бъде продаден чрез публичен търг 
с явно наддаване.
2.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 61265.13.10 по ка-
дастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4142/ 
17.05.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 978 кв.м., да 
бъде продаден чрез публичен търг 
с явно наддаване.
3.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 61265.13.11 по ка-
дастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4143/ 
17.05.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 1051 кв.м., 
да бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
4.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 61265.13.12 по ка-
дастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4144/ 
17.05.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 1027 кв.м., 
да бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
5.Дава съгласие имот с идент-
ификатор 61265.13.13 по ка-
дастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4145/ 
17.05.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 2013 кв.м., 
да бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
6.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 61265.13.14 по ка-
дастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4146/ 
17.05.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 1984 кв.м., 
да бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
7.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 61265.13.15 по 
кадастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4147/ 
17.05.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 981 кв.м., да 
бъде продаден чрез публичен търг 
с явно наддаване.
8.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 61265.13.31 по ка-
дастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4148/ 
17.05.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 1103 кв.м., 
да бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
9.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 61265.14.16 по ка-
дастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4111/ 
19.04.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 883 кв.м., да 
бъде продаден чрез публичен търг 
с явно наддаване.
10.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 61265.14.17 по ка-
дастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4112/ 
19.04.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 493 кв.м., да 
бъде продаден чрез публичен търг 
с явно наддаване.
11.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 61265.14.20 по ка-
дастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4113/ 
19.04.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 1094 кв.м., 
да бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
12.Дава съгласие имот с иден-

(прод. на стр.6)
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Ивка помете плочника пред къщи и, като събра сметта, видя в лопатката едно 
малко кафяво семенце. Какво ли ще е то? Дожаля ù да го хвърли и реши да го 
посее. Обичаше да прави опити. Много интересно ù се видя какво ще поникне 
от него.
Пося го в една саксия и редовно го поливаше. Скоро се показа крехко зелено 
стъбълце. Тя се зарадва и очакваше да види какво ще стане по-нататък. Изнесе 
саксията на слънце.
Стъбълцето започна да расте, пусна листица и се появи една пъпчица. Тя порасна, 
разпука се и цъфна едно много красиво цвете.
Цветето беше много интересно. Грееше като пламък, но цветът му не можеше да 
се определи точно. Тя го наблюдаваше всеки ден. Беше нежно-бледо, но започна 
да става ярко червено. Нарече го розово пламъче. Отглеждаше го с обич и това 
му помагаше да стане още по-красиво. Като дойде у тях приятелката ù Мария, тя 
се похвали. Показа ù цветето, разказа ù как го е открила и отгледала.
-Миме, виж колко нежен и чуден е цветът на листенцата му! От нищожно малко 
семенце, какво чудно цвете излезе. Има много чудеса в природата.
-Много интересно ми се вижда, ще опитам с някое малко семенце. 
-Чудя се как едно нежно стъбълце проби твърдото семенце и после потърси 
светлина над почвата. Голяма сила има в него. Кой му даде тази способност?
-Бог! Той е създал семенцето и Той е вложил в него сили да поникне и да 
разцъфне.
-А знаеш ли че и от малко семенце може да израсне голямо дърво! Чудни са 
Божиите дела!
-Те показват колко велик е Бог!
-Човекът, Миме, е най-красивото цвете, защото той има разум и душа.
Дълго останаха двете в размисъл и разбраха, че Бог е велик и в едно малко 
лъскаво семенце, защото в него е вложил живот, въпреки и неразумен. А животът 
е най-великият дар на земята! В края на разговора Ивка каза в заключение: Пред 
нас светът е пълен с тайни! Велик е Бог!

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

“МАЛКОТО СЕМЕНЦЕ”

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 сряда Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

2 четвъртък Радан войвода, Ген. Колево, Стефан Караджа, Изворник

3 петък Вълчи дол, Войводино

7 вторник Вълчи дол, Щипско

8 сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

9 четвъртък Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

10 петък Вълчи дол, Искър

13 понеделник Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

14 вторник Вълчи дол, Войводино

15 сряда Радан войвода, Ген. Колево, Стефан Караджа, Изворник

16 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

17 петък Вълчи дол, Щипско

20 понеделник Червенци,Караманите, Метличина, Брестак

21 вторник Вълчи дол, Искър

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

24 петък Вълчи дол, Войводино

27 понеделник Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, 
Изворник, Искър

28 вторник Вълчи дол, Щипско

29 сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

30 четвъртък Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

„ПЪРВА КОПКА” ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА 
ВЪЛЧИ ДОЛ – ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ”

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 
Европа инвестира в селските райони

Във връзка с изпълнение 
на Административен дог-
овор №BG06RDNP001-
7.0020001-С01/09.03.2020 година 
и Анекс №BG06RDNP001-7.002-
0001-С02/21.07.2021 г. към същия, 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, за проект № 
BG06RDNP001-7.002-0001, с на-
именование „Подобряване на об-
разователната инфраструктура 
на община Вълчи дол – основен 
ремонт и реконструкция на СУ 
„Васил Левски“ гр. Вълчи дол“ 
по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 
– 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура 
чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – Училища, сключен между Община Вълчи дол и 
Държавен фонд „Земеделие“ в качеството си на Бенефициент по същия и съгласно Единния наръчник на 
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., на 3 август 2021 
година се  осъществи официална церемония „Първа копка“ и се изготви Акт образец 2а по Наредба № 3 
от 31.07.2003 година. Церемонията се състоя в гр. Вълчи дол, пред сградата на СУ „Васил Левски“, от 10:30 
часа, с което стартира строителството по ДОБФП № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 година.  На 
церемонията присъстваха Димитър Тодоров – председател на Общински съвет – Вълчи дол, Пепа Пенчева 
– ВриД Кмет на община Вълчи дол, Марияна Митева – директор на СУ „Васил Левски”, Людмила Петкова – 
зам.-директор на учебното заведение, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи, на 
проектантите и строителния надзор, авторски надзор, служители на Общинска администрация – Вълчи дол, 
преподаватели и персонал на СУ „Васил Левски”, жители на град Вълчи дол.
Проект:„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и 
реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“
Главна цел: С реализацията на проект: “Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи 
дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол”, ще бъдат постигнати следните 
общи и специфични цели: 
1) Подобряване на материално-техническата база на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол –строително – 
монтажни работи, както и подмяната на част от оборудването и обзавеждането, с което ще се повиши интереса 
на учениците, педагогическия и административен персонал към учебното заведение, като им бъде предоставена 
възможност за получаване на знания и работна среда в по–достъпна, модерна и уютна среда.
2) Подобряване на образователната среда и повишаване на интереса на населението към предоставяните 
образователни услуги в община Вълчи дол. 
3) Социално – икономическо развитие на община Вълчи дол, чрез намаляване на бедността и подобряване 
качеството на живот Тези специфични цели са в пряка корелация с общата цел за социално – икономическо 
развитие на селските райони чрез намаляване на бедността и подобряване качеството на живот.
Бенефициент: Община Вълчи дол. Обща стойност: 902 900,43 лв., от които 767 465,37 лв. европейско 
съфинансиране и 135 435,06лв. национално съфинансиране. Начало: 09.03.2020 година.  Край: 09.03.2023 
година. Изпълнител СМР:„БГ ЛЕНД-КО“ АД. Проектант и Авторски надзор: „НЮАРХ“ ООД. Строителен 
надзор:„СТРОЙНАДЗОР“ ООД.

Проект„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил 
Левски“, гр. Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г.. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването илиразширяването на всичкивидове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване населата в селските райони”, финансиран от Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

10 ГОДИНИ ДРУЖЕСТВО “ПРИЯТЕЛИ” - ВЪЛЧИ ДОЛ, 
ЧЛЕН НА “СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ-2004”

Дружество “Приятели” е учредено на 27 април 2011 година в 16:00 часа в заседателната зала на НЧ “Димитър Благоев-1907” - град Вълчи дол. За ръководство на дружеството е избрано: 
Георги Калайджиев - председател /на този пост той е 9 години - до избирането му за председател на общинската организация на “СП-2004”/ и членове Иванка Коева, Радка Чолакова и 
Мария Господинова. Контролната комисия е в състав: Надежда Добрева -  председател и членове Ненка Петрова, София Бакърджиева, Мария Господинова, Диманка Даскалова, Радка 
Чолакова. Други учредители и ентусиасти също  вземат активно участие в уреждането на клуба. От създаването на дружеството до днес, то активно разнообразява живота на своите 
членове с тържества по различни поводи, срещи с други дружества, екскурзии до интересни исторически места, активно участие в общински мероприятия, подпомагане на нуждаещите 
се. Незабравими са изпълненията на сценки като “Лебедово езеро”, изпълнено от Иванка Калайджиева и Зоя Стоянова, “Радио Ереван”, организирано от Божанка Иванова, сценките със 
сценарист Димитричка Цветкова, песни, изпълнени от момчетата и от жените самодейки от дружеството.
За нашата дейност имаме подкрепата на Община Вълчи дол. В помещението, което ни е предоставила Общината, членовете на дружеството могат да се събират всеки понеделник и 
вторник, за споделяне на ежедневни грижи, рецепти, отбелязване на празници и други. За сега ковид-19 ограничи нашите сбирки, но с отпадане на ограничителните мерки ще продължим 
активният живот на дружеството.
За 10 години живот на дружество “Приятели” към “СП-2004” - Вълчи дол може много да се разказва и дори да се пропуснат някои интересни моменти... Пожелавам здраве и още много 
споделени мигове на членовете и нека да го бъде много пъти по 10 години!                                                                                                                          Мара В. Костадинова - Председател
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

С „ПЪРВА КОПКА” ЗАПОЧНАХА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ОСНОВЕН РЕМОНТ 

И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” –
 УПИ I, КВ.54, С. ЧЕРВЕНЦИ, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.101-0001-C01 от 04.01.2021 г. за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.101 - МИГ Възход 
- Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура, Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER 
(ВОМР — водено от общностите местно развитие) от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен 
между Община Вълчи дол и Държавен фонд „Земеделие“ в качеството си на Бенефициент по същия и съгласно 
Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., 
на 13.08.2021 година се осъществи официална церемония „Първа копка“ и бе изготвен и Акт образец 2а 
по Наредба № 3 от 31.07.2003 година. 
Церемонията се състоя в с. ЧЕРВЕНЦИ, пред сградата на ОбУ „Св. Иван Рилски“ от 10:30 часа, с което 
стартира строителството по ДОБФП № BG06RDNP001-19.101-0001-C01 от 04.01.2021 година.
В събитието взеха участие председателят на Общински съвет – Вълчи дол – Димитър Тодоров, Временно 
изпълняващия длъжността кмет на община – Пепа Пенчева, инж. Гочев – управител на „Инжстройинженеринг” 
- изпълнител на СМР, представители на строителния надзор и Областен информационен център – Варна, 
учители, служители на Общинска администрация, жители и гости на село Червенци.
Проект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и 
реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“.
Главна цел: Социално – икономическо развитие на селските райони,чрез намаляване на бедността и подобряване качеството на живот в община Вълчи дол, като се подобри сградата на 
училището на ОбУ „Св. Иван Рилски“, с. Червенци, чрез строително – монтажни работи, за повишаване интереса на учениците към учебното заведение ще им се предоставят възможност 
за получаване на знания в по–достъпна, модерна и уютна среда; осигуряване на педагогическия и административен персонал среда, която да спомага работата им в посока, развиваща 
потенциала на учениците; подобряване на образователната среда и повишаване на интереса на населението към предоставяните образователни услуги в община Вълчи дол.
Бенефициент: Община Вълчи дол. Обща стойност: 262 396.28 лв., от които 236 156.65лв. европейско съфинансиране и 26 239.63лв. национално съфинансиране. Начало:04.01.2021 
година. Край:30.06.2023 година.  Изпълнител СМР: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Проектант и Авторски надзор: „Стрийм инженеринг“ ООД Строителен надзор: 
„СТРОЙНАДЗОР“ ООД. 

www.eufunds.bg
Проект „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи Дол“, Административен 

договор № BG06RDNP001-19.101-0001-C01/ 04.01.2021 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.101 – МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони.3.2.2021 г.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА НАШИ САМОДЕЙЦИ В 
ПРАЗНИКА “НИКОЙ НЕ Е 

ПО-ГОЛЯМ ОТ ХЛЯБА”

На 24 юли в село Ресен се проведе осмото 
издание на празника на хляба “Никой не е по-
голям от хляба”. Празникът бе с конкурсен 
характер в два раздела / Автентичен фолклор 
и Кулинария/, като в него взеха участие над 
330 самодейци от читалища и пенсионерски 
клубове на  4 области, 12 общини и 26 
населени места. В раздел “Автентичен фол-
клор” самодейците от НЧ “Възраждане” - 
село Червенци спечелиха бронзов медал за 
отличното си представяне.
В раздел “Кулинария” самодейците от НЧ 
“Никола Й. Вапцаров-1928” - село Есеница 
спечелиха награда за най-атрактивен външен 
вид на погача.

Самодейците при НЧ - с. Червенци

ЕДНА ДЪЛГО ОЧАКВАНА КНИГА: ИЗЛЕЗЕ ОТ 
ПЕЧАТ “ИСТОРИЯ НА СЕЛО КАРАМАНИТЕ”

В първата част на историята Тодор Дичев дава исторически сведения за селото 
от най-дълбока древност, използвайки принципа на хронологично-историческо 
изследване. Във втората част Тодор Чакъров разкрива обществено-политическия  
и културния живот до наши дни. Книгата съдържа 296 страници с достатъчно 
снимков материал, потвърждаващ  описаните събития. Може да се намери в 
библиотеката на село Караманите. ЗК „Единство” разполага с  една серия, която 
ще раздаде на фамилиите от селото, предимно членуващите в кооперацията. 
Друга част беше закупена предварително от заинтересовани лица, които видяха 
обявата и проявиха интерес. При наличие на по-голямо търсене  е възможно 
второ издание, което да бъде не по-малко от 100 броя.
Селищата от община Вълчи дол, които имат издадена история са следните:
1.Вълчи дол – „История“  с автори Костадин Стоянов и Петър Стоянов;
2.Щипско – „Село Щипско през вековете“ – автор Иван Русев;
3.Генерал Киселово с автор Димитър Русев;
4.Брестак - 2 броя  с автори Митко Радев и Величка Янчева;
5.Брестак - Храм „Свети Великомъченик Димитър“ – автор  хаджи Йорданка 
Колимечкова;
6.Червенци –„ Път през три епохи“ – редактор проф.к.ист.н. Петко Близнаков;
7.Калоян –„История“  с автор Рангел Спасов;
8.Искър – “Ехо от миналото” – автор Цанка Стоянова Джамбазова;
9.Кракра – „История“  - автор Христо Стефанов  /Върбицалията/
10.Добротич  –  автор  Гергана Станева Георгиева;
11.Караманите „История“ – автори Тодор Дичев и Тодор Чакъров,
За останалите селища от района на общината има събрани някои исторически 
сведения и материали в музейната сбирка  гр. Вълчи дол. Ако се появи желаещ  
да пише книга, ще му бъде оказано съдействие. 
В процес на писане и изготвяне е история на с. Метличина. По нея работят 
Аспарух Стоянов и Иван Върбанов. Очаква се скоро да бъде дадена за печат.

Тодор Чакъров, автор
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тификатор 61265.14.23 по ка-
дастралната карта на село Ра-
дан войвода, АОС №4114/ 
19.04.2021 год. частна общинска 
собственост, с площ 506 кв.м., да 
бъде продаден чрез публичен търг 
с явно наддаване.
1.1. Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.13.9 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4141/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 984 
кв.м., в размер на 1154 лв. (хиляда 
сто петдесет и четири лева), за 
първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.
1.2. Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.13.10 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4142/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 978 
кв.м., в размер на 1147 лв. (хиляда 
сто четиридесет и седем лева), за 
първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.                           
1.3. Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.13.11 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4143/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1051 кв.м., в размер на 1233 лв. 
(хиляда двеста тридесет и три 
лева), за първоначална тръжна це-
на при провеждането на търга.                         
1.4. Не одобрява направената от 
инж. Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.13.12 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4144/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1027 кв.м., в размер на 1205 
лв. (хиляда двеста и пет лева), за 
първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.             
1.5.Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.13.13 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4145/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
2013 кв.м., в размер на 2361 лв. 
(две хиляди триста шестдесет 
и един лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.             
1.6.Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.13.14 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4146/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1984 кв.м., в размер на 2327 
лв. (две хиляди триста двадесет 
и седем лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.             
1.7.Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.13.15 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4147/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
981 кв.м., в размер на 1151 лв. 

(хиляда сто петдесет и един лева), 
за първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.             
1.8.Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.13.31 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4148/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1103 кв.м., в размер на 1296 лв. 
(хиляда двеста деветдесет и шест 
лева), за първоначална тръжна 
цена при провеждането на търга.             
1.9.Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.14.16 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4111/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
883 кв.м., в размер на 888 лв. 
(осемстотин осемдесет и осем 
лева), за първоначална тръжна 
цена при провеждането на търга.             
1.10.Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.14.17 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4112/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
493 кв.м., в размер на 496 лв. 
(четиристотин деветдесет и шест 
лева), за първоначална тръжна 
цена при провеждането на търга.             
1.11.Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.14.20 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, 
АОС №4113/19.04.2021 год. 
частна общинска собственост, 
с площ 1094 кв.м., в размер на 
1100 лв. (хиляда и сто  лева), за 
първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.             
1.12.Не одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
61265.14.23 по кадастралната 
карта на с.Радан войвода, АОС 
№4114/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
506 кв.м., в размер на 509 лв. 
(петстотин и девет лева), за пър-
воначална тръжна цена при про-
веждането на търга.
2.1.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.13.9 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4141/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 984 
кв.м., в размер на 1500 лв. (хиляда 
и петстотин лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.
2.2.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.13.10 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4142/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 978 
кв.м., в размер на 1500 лв. (хиляда 
и петстотин лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.                           
2.3.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.13.11 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4143/17.05.2021 год. частна 

общинска собственост, с площ 
1051 кв.м., в размер на 1600 
лв. (хиляда и шестотин лева), за 
първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.                         
2.4.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.13.12 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4144/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1027 кв.м., в размер на 1550 лв. 
(хиляда петстотин и петдесет лева), 
за първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.             
2.5.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.13.13 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4145/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
2013 кв.м., в размер на 3000 лв. 
(три хиляди лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.             
2.6.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.13.14 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4146/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1984 кв.м., в размер на 3000 лв. 
(три хиляди лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.             
2.7.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.13.15 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4147/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 981 
кв.м., в размер на 1500 лв. (хиляда 
и петстотин лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.             
2.8.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.13.31 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4148/17.05.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1103 кв.м., в размер на 1650 лв. 
(хиляда шестотин и петдесет лева), 
за първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.             
2.9.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.14.16 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4111/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
883 кв.м., в размер на 1350 лв. 
(хиляда триста и петдесет лева), 
за първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.             
2.10.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.14.17 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4112/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
493 кв.м., в размер на 800 лв. 
(осемстотин лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.             
2.11.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.14.20 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4113/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
1094 кв.м., в размер на 1600 
лв. (хиляда и шестотин лева), за 

първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.             
2.12.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
61265.14.23 по кадастралната 
карта на с. Радан войвода, АОС 
№4114/19.04.2021 год. частна 
общинска собственост, с площ 
506 кв.м., в размер на 800 лв. 
(осемстотин лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.
ІІ.Размер на депозита - 20% от 
началната тръжна цена на имота.
ІІІ.Определя Йордан Марков-
общински съветник, да бъде вклю-
чен в състава на комисията за про-
веждане на търга.
ІV.Одобрява тръжната докумен-
тация.
V.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол:
-да организира подготовката и 
провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спечелил 
публичния търг.

Р Е Ш Е Н И Е  № 590
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.3 от с.з. и чл. 124б, 
ал.1 от ЗУТ, чл.6, ал.2 от  ЗОС,  
Общински съвет – Вълчи дол :
1.Дава предварително съгласие за 
разделяне  на ПИ с идентификатор 
№ 12574.38.56 по КККР на 
землище гр. Вълчи дол, съгласно 
проект за разделяне и скица-
предложение за изработване на 
ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 
12574.38.64 - землище гр. Вълчи 
дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна.
2. Дава съгласие за  изработване на 
проект за: Подробен устройствен 
план – план за застрояване (ПУП-
ПЗ) на новообразуван ПИ с 
идентификатор № 12574.38.64 
по КККР на землище гр. Вълчи 
дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна;
3.Одобрява заданието по чл. 
125(1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект за 
ПУП-ПЗ на новообразуван ПИ 
идентификатор № 12574.38.64 
по КККР на землище гр. Вълчи 
дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна;
4.Упълномощава Кмета на Об-
щина Вълчи дол да възложи 
изработването на Подробен 
устройствен план – план за 
застрояване (ПУП-ПЗ)  на 
ПИ с идентификатор №№ 
12574.38.64 по КККР на землище 
гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, 
обл. Варна.
5.Упълномощава Кмета на Об-
щина Вълчи дол да състави акт за 
публична общинска собственост 
за новообразуваните имоти с 
идентификатори № 12574.38.63 
и 12574.38.64. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 591
На основание чл.21, ал.1, т.12 
от ЗМСМА и във връзка с 
чл.401, ал.3 от Закон за защита 
на животните, Общински съвет 
Вълчи дол приема Програма 
за овладяване на популацията 
на безстопанствените кучета на 
територията на община Вълчи дол 
2021-20252 г. и План за действие 
към Програмата(приложение).

Р Е Ш Е Н И Е  № 592
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, ОбС Вълчи дол Приема 
информация за дейността на ДСП 
и разкритата трапезария към него 
(предоставяне на храна по проект 
„Осигуряване на топъл обяд в 
община Вълчи дол“ по ОП за 
храни и/или основно материално 
подпомагане, Фонд за Европейско 
подпомагане на най-нуждаещите 
се лица и национална програма 
„Топъл обяд у дома в условията 
на извънредна ситуация-2020г.“, 
финансирана от Агенцията за 
Социално подпомагане) за 2020 
година.

Р Е Ш Е Н И Е  № 593
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, ОбС Вълчи дол Приема 
информация за здравеопазване и 
здравно осигуряване в общината 
и информация за дейността на 
здравните кабинети за 2020 год.

Р Е Ш Е Н И Е  № 594
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, ОбС Вълчи дол Приема 
информация за дейността на Клу-
бовете на пенсионера и Сдру-
жение на инвалидите «Надежда» 
през 2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е  № 595
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол 
приема отчет за изпълнение на 
дейностите, заложени в Културния 
календар на Община Вълчи дол за 
периода 01.01.2021 г.-30.06.2021 
г., съгласно Приложение №1 към 
настоящата Докладна записка.

Р Е Ш Е Н И Е  № 596
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол 
приема отчет за изпълнение на 
дейностите, заложени в Спортния 
календар на Община Вълчи дол, 
финансирани от Общината за 
периода 01.01.2021 г.-30.06.2021 
година.

Р Е Ш Е Н И Е  № 597
На основание чл.21, ал.1, т.24 и 
във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от 
ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема 
Отчет за дейността на спортните 
клубове, получаващи финан-
сиране от общинския бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е  № 598
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за 
предучилищното и училищното 
образование, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Въвежда задължително предучи-
лищното образование за учебната 
2021/2022 година за децата, които 
са навършили 4-годишна възраст, с 
началото в годината на навършване 
на 4-годишна възраст на детето от 
учебната 2021/2022 година, както 
и за децата от подготвителна група 
в училище.
2.На основание чл.60, ал.1 от 
АПК, Общински съвет Вълчи дол 
допуска предварително изпъл-
нение на решението, за да се 
защитят особено важни държавни 
или обществени интереси, тъй 
като би се осуетило или сериозно 
затруднило изпълнението на 
входираното в Общинска адми-
нистрация Вълчи дол Писмо с 
изх. №0610-235/07.07.2021 г. 
на РУО-Варна за актуализация на 
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Списъка на средищните детски 
градини и училища в Република 
България за учебната 2021/2022 
година, където е определен краен 
срок за предоставяне на инфор-
мация за общия брой на учениците 
в училищата и общия брой на 
децата от детските градини в задъл-
жителна предучилищна възраст – 
до 10.08.2021 година. 

Р Е Ш Е Н И Е  №599
На основание чл.21, ал.1, т.24 и в 
изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол приема Отчет за изпълнение 
на решенията на ОбС от ОбА 
за периода м. януари 2021 год. 
- включително, съгласно Прило-
жение №1 към настоящата Док-
ладна записка.

Р Е Ш Е Н И Е № 600
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС не дава съгласие 
на Радка Господинова Иванова от 
с. Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 601
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС  дава съг-
ласие на Нурджихан Ахмедова 
Реджебова от с. Генерал Колево 
да бъде отпусната еднократна па-
рична помощ в размер на 80,00 
лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 602
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Мерал Неждиева 
Ибрямова от с. Генерал Колево 
да бъде отпусната еднократна па-
рична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 603
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС дава съгласие 
на Стойка Атанасова Стойчева от 
с. Караманите  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 604
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС дава съгла-
сие на Фикрие Алиева Кара-
ахмедова от с. Стефан Караджа да 
бъде отпусната еднократна парич-
на помощ в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 605
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС дава съгласие 
на Ана Христова Иванова от гр. 
Вълчи дол, ул. “Люлин”7 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 150,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 606
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС дава съг-
ласие на Фатме Юмерова Хю-
сеинова от с. Стефан Караджа да 
бъде отпусната еднократна парич-
на помощ в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 607
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Мердин Ридванов 
Белилов от гр. Вълчи дол, ул. 
“Г. Мамарчев”-4-2-2-20 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 608
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Анета Минкова Ан-
тонова от с. Михалич да бъде 
отпусната еднократна парична по-
мощ в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 609
На основание чл.21, ал.1, т.6 

и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Мариана Добрева 
Тончева от с. Бояна да бъде от-
пусната еднократна парична по-
мощ в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 610
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Анифе Кадир Мехмед 
от с. Радан войвода да бъде отпус-
ната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 611
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС дава съг-
ласие на Красимир Неделчев Пет-
ров от гр. Вълчи дол, ул. »Асен 
Златаров» №17 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 150,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 612
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС дава съгласие 
на Атанас Славов Михалев от гр. 
Вълчи дол, ул. »Черно море» №5 
да бъде отпусната еднократна па-
рична помощ в размер на 100,00 
лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 613
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Димитричка Димит-
рова Колева от гр. Вълчи дол, ул. 
»Урожай» №18 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 614
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС дава съгласие 
на Бойка Руменова Атанасова  от 
гр. Вълчи дол, ул. »Аврам Гачев» 
№3 да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 80,00 
лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 615
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Ахмед Сюлейманов Сюлейманов 
от с. Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна парична по-
мощ в размер на 100,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 616
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Незиха Юсуфова 
Алиева от с. Стефан Караджа да 
бъде отпусната еднократна парич-
на помощ в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 617
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Станка Георгиева 
Чернева от гр. Вълчи дол, ул. 
“Ал. Стамболийски” 44 да бъде 
отпусната еднократна парична по-
мощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 618
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС дава съгласие на 
Мюжгян Юсуфова Ахмедова от с. 
Радан войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в раз-
мер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 619
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС дава съг-
ласие на Слави Иванов Христов 
от с. Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в раз-
мер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 620
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Ганка Асенова Ми-
халева от с. Есеница да бъде отпус-
ната еднократна парична помощ в 

размер на 80,00 лв.
Р Е Ш Е Н И Е № 621

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС не дава съгласие 
на Митко Георгиев Стоянов от 
гр. Вълчи дол, ул. “Ст.Димитров-
Марек” №4 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 622
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие 
на Стефан Маринов Георгиев 
от гр. Вълчи дол, ул. “Димитър 
Благоев” №13 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 623
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Димитър Михайлов 
Янев от с. Михалич  да бъде от-
пусната еднократна парична по-
мощ в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 624
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС дава съгласие на 
Силвия Златкова Ангелова от село 
Брестак, ул. “Явор” №12  да бъде 
отпусната еднократна парична по-
мощ в размер на 150,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 625
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС не дава съгласие 
на Несибе Мустафова Еминова от 
с. Радан войвода  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 626
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Стойко Желев Стой-
ков от с. Генерал Киселово  да 
бъде отпусната еднократна парич-
на помощ в размер на 150,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 627
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС не дава съгласие 
на Айлядин Исмаил Мехмед от с. 
Радан войвода  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 628
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Веселина Андреева 
Атанасова от гр. Вълчи дол, ул. 
“Струма” 2 да бъде отпусната ед-
нократна парична помощ в раз-
мер на 100,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 629
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Тодор Атанасов Же-
лязков от с. Генерал Киселово да 
бъде отпусната еднократна парич-
на помощ в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 630
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС дава съгласие на 
Юлияна Каменова Йосифова от с. 
Радан войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в раз-
мер на 100,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 631
На основание чл.21, ал.1, 
т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА и договор/спорзуме-
ние за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
№ B G 0 6 R D N P 0 0 1 - 7 . 0 0 2 -
0001-C01/09.03.2020 година и 
Анекс №BG06RDNP001-7.002-
0001-C02/21.07.2021 година към 
същия по подмярка 7.2. „Инвес-
тиции в създаването, подоб-
ряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на  мярка 7 
„Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ за 
Проект “Подобряване на обра-
зователната инфраструктура на 
община Вълчи дол - основен 
ремонт и реконструкция на 
СУ “Васил Левски“ гр. Вълчи 
дол”, сключен между Община 
Вълчи дол и ДФ „Земеделие“, 
седалище и адрес на управление: 
гр. София, бул. “Цар Борис 
ІІІ“ №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100241, идентификационен 
номер по ДДС № BG121100421, 
представляван от Борис Давидов 
Михайлов - Изпълнителен дирек-
тор, Общински  съвет Вълчи дол:
1.Упълномощава Кмета на община 
Вълчи дол да подпише Запис на 
заповед, без  протест и без раз-
носки, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие“ 
в размер на 451 450,22 лв. 
(четиристотин петдесет и една 
хиляди четиристотин и петдесет 
лева и двадесет и две стотинки) за 
обезпечаване на 100% от заявения 
размер на авансово плащане по 
договор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
№ B G 0 6 R D N P 0 0 1 - 7 . 0 0 2 -
0001-C01/09.03.2020 година и 
Анекс № BG06RDNP001-7.002-
0001-C02/21.07.2021 година 
към същия по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, подо-
бряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на  мярка 7 
„Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ за 
Проект “Подобряване на обра-
зователната инфраструктура на 
община Вълчи дол - основен 
ремонт и реконструкция на СУ 
“Васил Левски“ гр. Вълчи дол”, 
сключен между Община Вълчи дол 
и ДФ „Земеделие“.
2.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол да подготви необхо-
димите документи за получаване 
на авансовото плащане по договор 
№ B G 0 6 R D N P 0 0 1 - 7 . 0 0 2 -
0001-C01/09.03.2020 година и 
Анекс № BG06RDNP001-7.002-
0001-C02/21.07.2021 година към 
същия и да ги представи пред ДФ 
“Земеделие“.

Р Е Ш Е Н И Е № 632
На основание чл.21, ал.1, 
т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА и договор/спорзуме-
ние за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
№ B G 0 6 R D N P 0 0 1 - 7 . 0 0 2 -
0001-C01/09.03.2020 година и 
Анекс №BG06RDNP001-7.002-
0001-C02/21.07.2021 год. 
към съ-щия по подмярка 7.2. 

„Инвести-ции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфра-структура“ на  мярка 7 
„Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ за 
Проект “Подобряване на обра-
зователната инфраструктура на 
община Вълчи дол - основен 
ремонт и реконструкция на СУ 
“Васил Левски“ гр. Вълчи дол”, 
сключен между Община Вълчи 
дол и ДФ „Земеделие“, седалище 
и адрес на управление: гр. София, 
бул. “Цар Борис ІІІ“ №136, ЕИК 
по БУЛСТАТ 121100241, иденти-
фикационен номер по ДДС № 
BG121100421, представляван от 
Борис Давидов Михайлов-Изпъл-
нителен директор, Общински  
съвет Вълчи дол:
1.Упълномощава Кмета на общи-
на Вълчи дол да подпише Запис 
на заповед, без  протест и без 
разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие“ в 
размер на 90 290,04 лв.(деветдесет 
хиляди двеста и деветдесет лева и 
четири стотинки)за обезпечаване 
на 100% от заявения размер на 
ДДС към авансово плащане по 
договор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
№ B G 0 6 R D N P 0 0 1 - 7 . 0 0 2 -
0001-C01/09.03.2020 година и 
Анекс №BG06RDNP001-7.002-
0001-C02/21.07.2021 година към 
същия по подмярка 7.2. „Инвести-
ции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфра-
структура“ на  мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата 
в селските райони“ за Проект 
“Подобряване на образователната 
инфраструктура на община 
Вълчи дол - основен ремонт и 
реконструкция на СУ “Васил 
Левски“ гр. Вълчи дол”, сключен 
между Община Вълчи дол и ДФ 
„Земеделие“.
2. Възлага на Кмета на община Въл-
чи дол да подготви необходимите 
документи за получаване на ДДС 
към авансово плащане по договор 
№ B G 0 6 R D N P 0 0 1 - 7 . 0 0 2 -
0001-C01/09.03.2020 година и 
Анекс № BG06RDNP001-7.002-
0001-C02/21.07.2021 година към 
същия и да ги представи пред ДФ 
“Земеделие“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)
          /Д. ТОДОРОВ/
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БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ
ПРОДАВАМ имот в град 
Вълчи дол. Дворно място - 
345 кв. метра. Две жилищни 
сгради и стопанска построй-
ка.
ТЕЛЕФОН: 0897/035 175

КУПУВАМ къща в град 
Вълчи дол или град Суворо-
во.
ТЕЛЕФОН: 0884/ 979 012

ПРОДАВАМ фуражомелка.
ТЕЛЕФОН: 0884/937 600

ОБЯВЯВА публичен търг с явно 

наддаване за:
І.Продажба на имоти, частна общинска собственост
1.ПИ с идентификатор 61265.13.9, с площ 984 кв.м., НТП нива, ІІІ категория, по КККР на с. Радан войвода 
АОС №4141/17.05.2021 година.
Начална продажба цена: 1500,00 лв.  
Депозитът е в размер на 300,00 лв.
2.ПИ с идентификатор 61265.13.10 с площ 978 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан войвода, 
АОС №4142/17.05.2021 година.
Начална продажба цена: 1500,00 лв.  
Депозитът е в размер на 300,00 лв.
3.ПИ с идентификатор 61265.13.11 с площ 1051 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР с. Радан войвода, 
АОС №4143/17.05.2021 година.
Начална продажба цена: 1600,00 лв.  
Депозитът е в размер на 320,00 лв.
4.ПИ с идентификатор 61265.13.12 с площ 1027 кв.м., НТП нива, ІІІ категория  по КККР на с. Радан войвода, 
АОС №4144/17.05.2021 година.
Начална продажба цена: 1550,00 лв.  
Депозитът е в размер на 310,00 лв.
5.ПИ с идентификатор 61265.13.13 с площ 2013 кв.м.,  НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан войвода,  
АОС  №4145/17.05.2021 година.
Начална продажба цена: 3000,00 лв.  
Депозитът е в размер на 600,00 лв.
6.ПИ с идентификатор 61265.13.14, с площ 1984 кв.м.,  НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан войвода, 
АОС №4146/17.05.2021 година.
Начална продажба цена: 3000,00 лв. Депозитът е в размер на 600,00 лв.
7.ПИ с идентификатор 61265.13.15, с площ 981 кв.м., НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан войвода, 
АОС №4147/17.05.2021 година.
Начална продажба цена: 1500,00 лв. Депозитът е в размер на 300,00 лв. 
8.ПИ с идентификатор 61265.13.31 с площ 1103 кв.м., НТП нива,  ІІІ категория  по КККР на с. Радан войвода, 
АОС №4148/17.05.2021 година.
Начална продажба цена: 1650,00 лв.  
Депозитът е в размер на 330,00 лв.
9.ПИ с идентификатор 61265.14.16 с площ 883 кв.м.,  НТП нива, ІІІ категория по КККР на с. Радан войвода, 
АОС №4111/19.04.2021 година.
Начална продажба цена: 1350,00 лв. Депозитът е в размер на 270,00 лв.
10.ПИ с идентификатор 61265.14.17 с площ 493 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан войвода, 
АОС №4112/19.04.2021г., 
Начална продажба цена: 800,00 лв. Депозитът е в размер на 160,00 лв.
11. ПИ с идентификатор 61265.14.20 с площ 1094 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан войвода, 
АОС №4113/19.04.2021 година.
Начална продажба цена: 1600,00 лв. Депозитът е в размер на 320,00 лв. 
12.ПИ с идентификатор 61265.14.23 с площ 506 кв.м., НТП лозе, ІІІ категория по КККР на с. Радан войвода, 
АОС №4114/19.04.2021 година.
Начална продажба цена: 800,00 лв. Депозитът е в размер на 160,00 лв.
ІІ.Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти, частна 
общинска собственост, както следва:  
1.Част от ПИ с идентификатор 80529.23.4 с площ 5100 кв.м., целият с площ 10905.м., НТП: нива, ІІ категория 
по КККР на с. Червенци, АОС №4183/22.07.2021 година. Начална тръжна цена за годишен наем – 255,00 
лв. Депозитът е в размер на 127,50 лв.
2.Част от ПИ с идентификатор 80529.23.5 с площ 4600 кв.м., целият с площ 11101кв.м., НТП: нива, ІІ 
категория по КККР на с. Червенци, АОС №4184/22.07.2021 година. Начална тръжна цена за годишен наем 
– 230,00 лв. Депозитът е в размер на 115,00 лв.
ІІІ.Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на имот публична общинска собственост:  
1.Тротоарно пространство с площ 16 кв.м., разположено между о.к.79 и о.к.80 по кадастрален и регулационен 
план на с. Генерал Киселово, одобрен със Заповед №4422/04.09.1970 г., южно от УПИ ХV в кв.25 (ПИ с 
идентификатор 14667.501.234 по КККР на с Генерал Киселово, одобрен със Заповед РД-18-34/31.05.2021 г. на 
ИД на АГКК) и съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главен Архитект на Община Вълчи дол.
Начална тръжна цена за месечен наем – 40,00 лв., без ДДС. 
Депозитът е в размер на 20,00 лв.
Търгът ще се проведе на 14.09.2021 година от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол – гр. 
Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1.
Цена на тръжната документация: 20,00 лв., без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, 
находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, Център за услуги и информация, или по банков път 
по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. 
Вид плащане 44 70 00. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на Общинска администрация 
- Вълчи дол, пл. “Христо Ботев” 1, ет. 2, ст. 211 от 23.08.2021 г. до 17:00 часа на 10.09.2021 година. Краен срок 
за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 10.09.2021 година.
За справка и информация: Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

Проектът „Вълшебна етнопалитра” беше насочен към учениците, 
родителите и учителите на СУ ”Васил Левски” - гр. Вълчи дол. 
С изпълнението на дейностите бе постигната основната цел на 
проектното предложение - утвърждаване на междукултурните 
ценности и многообразието в образователната среда чрез създаване на 
успешен модел за извънкласни и извънучилищни дейности в училището, 
целящи успешна интеграция и социализация на учениците от различните 
етноси. С проекта се постигна развитие на нови форми на извънкласни 
и извънучилищни дейности, насочени към представяне на етно-
културното богатство. Включването в тях беше напълно доброволно, 
според интересите и желанията на учениците и доведе до възпитаването 
им в дух на толерантност, хуманизъм и приемане на различията чрез 
средствата на изобразителното изкуство, театъра, танцовото изкуство, 
литературата и фолклора. Дейностите представляваха палитра от пет 
клуба с желани от учениците занимания: Клуб „Етнофолклорен куклен 
театър”, Клуб „Етно багри”, Клуб „Етно календар”, Клуб „Етно танци” и 
Клуб „Етно библиотека”. Проектът приключи с провеждането на „Етно 
училище за толерантност”, където участниците чрез интерактивни 
занимания придобиха компетентности за създаване и поддържане 
на толерантна среда в училище, без предразсъдъци и осигуряване на 
равни възможности за всички участници в учебния процес. Проектът 
продължи 10 месеца, от 1.10.2020 год. до 31.07.2021 година. В 
проектните дейности пряко участие взеха 91 ученици, 15 родители, 8 
учители и доброволци от Доброволческия клуб на училището. Проектът 
имаше за цел не просто да задържи учениците в училището като намали 
отпадането и безпричинните отсъствия, а и да амбицира ученици и 
родители да проявяват лична отговорност, да споделят и предават 
знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене и 
преживяванията на учениците.

ПОЛОЖИХА ОСНОВЕН КАМЪК ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРОБИЩЕН 

ПАРАКЛИС “СВ. ВМЧК ДИМИТЪР” 
В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

•Извършват се строителни дейности

На 23 юли Негово Високопреосвещенство Варненският и Велико-
преславски митрополит Йоан положи основния камък за построяването 
на параклис при гробищния парк на град Вълчи дол, който е посветен 
на свети великомъченик Димитър Солунски. С Архиерея бяха свещеник 
Станислав Друмев, председател на новостроящия се параклис и дякон 
Венцислав Георгиев.
Митрополит Йоан поздрави и благодари на Иван и Велико Желеви, както 
и на всички дарители и спомоществователи, които са приели присърце 
инициативата за изграждането на молитвения дом. 
Сред присъстващите официални лица бяха зам.-кметът на община Вълчи 
дол - Живка Иванова и инж. Мирела Спасова, директор на Дирекция 
“Устройство на територията и общинска собственост”. 

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”- ГРАД ВЪЛЧИ 
ДОЛ ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПРОЕКТ „ВЪЛШЕБНА ЕТНОПАЛИТРА“, 
ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

Проект „Вълшебна  етнопалитра” на
СУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол, 

област Варна
Договор № БС 33.19-1-006/29.09.2020 г.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и 

Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ 
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 

Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.

ИЗГОТВЯМ документи за 
пенсиониране.
ТЕЛЕФОН: 0886/948810
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