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ЩАСТЛИВИ КОЛЕДНИ И 
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

В навечерието на най-светлите християнски празници, 
приемете моите искрени пожелания за здраве и благоденствие!

Рождество Христово! Онзи ден в годината, който очакваме с по-особен трепет... 
Онзи ден, в годината, който изпълва сърцата ни с надежда и вяра в по-доброто... 

Нека го посрещнем в атмосфера на семеен уют и разбирателство, 
заедно с най-близките ни хора, с тези, които ни карат да се усмихваме!

Нека успеем поне за малко да загърбим проблемите и  несгодите, 
и да се насладим на топлината и магията, които празниците носят в себе си!

Нека всеки от Вас да сбъдне своето коледно чудо!

Отиващата си 2021 година ни донесе различни емоции.
Всички имахме своите възходи и падения, оправдани и неоправдани очаквания, 

разочарования и реализирани цели. 
Бяхме изправени пред лични избори и решения, които ни доведоха
 до днешния ден. Именно те ни направиха тези, които сме днес... 

Да си пожелаем настъпващата 2022 година да бъде по-успешна 
и щастлива за всички ни!

Нека тя донесе радост и спокойствие във всеки дом!
Дано през нея ни се случат всички онези прекрасни  неща, които по една или 

друга причина отиващата си година не успя да ни донесе!

Най-вече бих искала да пожелая на всички Ви здраве - 
както за Вас, така и за скъпите на сърцето Ви хора!

СВЕТЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

С уважение: Пепа Пенчева
ВрИД Кмет на община Вълчи дол
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

•Тридесет и първо редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 13.10.2021 год.
РЕШЕНИЕ № 662

1.На основание чл.21, 
ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи дол 
упълномощава ВрИД Кмет 
на Община Вълчи дол да 
подпише Запис на заповед 
без протест и без разноски, 
платима на предявяване 
в полза на Министерство 
на труда и социалната 
политика, в размер на 
37 247,45 лв.(тридесет и 
седем хиляди двеста че-
тиридесет и седем лева и 
четиридесет и пет стотинки) 
за обезпечаване на 20% 
авансово плащане от общата 
стойност на Договор за 
безвъзмездна финансова 
помощ № BG05M90P001-
6.002-0193-C01 по 
проект „Патронажна 
грижа+ в Община Вълчи 
дол”, финансиран по ОП 
”РЧР” 2014-2020, по про-
цедура за предоставяне 
на безвъзмездна фи-
нансова помощ 
В С 0 5 М 9 0 Р 0 0 1 - 6 . 0 0 2 
”Патронажна грижа +”.
2.На основание чл.21, 
ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи дол 
дава съгласие за ползване 
на временен безлихвен 
заем със средства от бюд-
жета на Община Вълчи 
дол. Средствата да бъдат 
прехвърлени от бюджетната 
към извънбюджетната сметка 
-получени средства от НФ и 
ЕФ на Община Вълчи дол, 
чрез която да се извършат 
плащанията по проект, 
финансиран с Договор за 
безвъзмездна финансова 
помощ № BG05M90P001-
6.002-0193-C01 по 
проект „Патронажна 
грижа+ в Община Вълчи 
дол”, финансиран по ОП 
”РЧР” 2014-2020, по 
процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M90P001- 
6.002 ”Патронажна грижа 
+”.

РЕШЕНИЕ № 663
На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи 
дол приема информация за 
зимната подготовка на Об-
щина Вълчи дол за зимния 
период 2021/2022 година

РЕШЕНИЕ № 664

На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА и чл.27, 
ал.З от Закона за социалните 
услуги, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Създава Съвет по въпро-
сите на социалните услуги 
към Община Вълчи дол.
2.Утвърждава членове на 
съвета по въпросите на 
социалните услуги, както 
следва: 
Председател: Живка 
Иванова - зам.-кмет на 
Община Вълчи дол.
Членове: 
1.Цонка Врачовска-
началник отдел «Индиви-
дуална оценка на хората 
с увреждания и социални 
услуги» към дирекция «Со-
циално подпомагане» - гр. 
Вълчи дол;
2.Севдалина Иванова - 
гл. инспектор в дирекция 
«Обществено здраве», 
отдел «Държавен здравен 
контрол» към РЗИ гр. 
Варна;
3.Веселина Николова - 
главен експерт към дирекция 
«Бюро по труда» -гр. Вълчи 
дол;
4.Стела Калмукова - старши 
експерт по приобщаващото 
образование в отдел ОМДК 
към РУО гр. Варна;
5.Петър Великов - поли-
цейски инспектор при 
Участък Вълчи дол към РУ 
Девня при ОД на МВР гр. 
Варна;
6.Николай Великов - 
председател на УС на СНЦ 
«Бъдеще за Вълчи дол»;
7.Глория Иванова - 
управител на Домашен со-
циален патронаж гр. Вълчи
дол;
8.Сийка Михалева - 
общински съветник, пред-
седател на ПК „Здравеопаз-
ване и социална политика» 
към ОбС Вълчи дол;
9.Диана Великова - директор 
дирекция «Инвестиционна 
политика и хуманитарни 
дейности”, Община Вълчи 
дол;
10.Стилияна Иванова - 
гл. експерт в дирекция 
«Инвестиционна политика
и хуманитарни дейности”, 
Община Вълчи дол;
11.Благовеста Андреева - 
юрисконсулт към Община 

Вълчи дол;
12.Даниела Маринова - 
мл. експерт в дирекция 
«Инвестиционна политика
и хуманитарни дейности”, 
Община Вълчи дол;
13.Минка Радулова - со-
циален работник към Об-
щина Вълчи дол;
14.Благовеста Иванова - 
потребител на социални 
услуги.

РЕШЕНИЕ № 665
На основание чл.21, ал.1, 
т.12 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол:
1.Приема Стратегия за 
ефективно местно разви-
тие, чрез активизиране на 
съществуващите територи-
ални ресурси в партньорство 
с местната общност, граж-
данските структури и бизнес 
(2021-2027 г.) на Община 
Вълчи дол с направените 
предложения за изменение 
(описани подробно в изказ-
ването на г-н Петров).
2.Възлага на Кмета на 
Община Вълчи дол да 
организира и контролира 
дейностите по реализация 
на Стратегия за ефективно 
местно развитие, чрез 
активизиране на същест-
вуващите териториални 
ресурси в партньорство с 
местната общност, граж-
данските структури и бизнес 
(2021-2027 г.) на Община 
Вълчи дол.

РЕШЕНИЕ № 666
1. На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
Вълчи дол определя режийни 
разноски и поевтиняване 
на храната в училищното 
столово хранене за учебната 
2021/2022 година по 
училища, както следва:
•СУ ”Васил Левски” - гр. 
Вълчи дол, купон в размер 
на 1,40 лева, от които:
-заплащане на купон от уче-
ника - 1,00 лв.;
-дотация от училището - 
0,40 лв.
•ОбУ ”Васил Левски” - с. 
Михалич, купон в размер на 
2,65 лева, от които:
-заплащане на купон от 
ученика - 1,00 лв.;
-дотация от училището-1,65 
лв.
•ОбУ ”Св. Иван Рилски” - 
с. Червенци, купон в размер 

на 2,00 лева, от които:
-заплащане на купон от 
ученика - 0,50 лв.;
-дотация от училището-1,50 
лв.
•ОУ ’’Климент Охридски” 
- с. Стефан Караджа, купон 
в размер на 1,20 лева, от 
които:
-заплащане на купон от 
ученика - 0,50 лв.;
-дотация от училището - 
0,70 лв.
2.На основание чл.21, 
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, 
ОбС Вълчи дол утвърждава 
безплатно хранене за 
учебната 2021/2022 година 
на учениците от подгот-
вителната група и 1 клас в 
ОбУ ”Васил Левски” - с. 
Михалич.

РЕШЕНИЕ № 667
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи дол 
утвърждава предоставените 
временно свободни средства 
от общинския бюджет 
към сметки и средства 
от Европейския съюз и 
национални програми, в 
размер на 16 066,53 лева 
за периода 01.06.2021 г.-
30.09.2021 година.

РЕШЕНИЕ № 668
На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол определя 
като приоритетен обект за 
Община Вълчи дол сградите, 
предоставени в управление 
на МВР, функциониращи 
на територията на община 
Вълчи дол.

РЕШЕНИЕ № 669
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 Пепа Пенчева - ВрИД 
кмет на Община Вълчи 
дол, съгласно Решение 
№573/16.06.2021 год. за 
периода 01.06.2021 год.- 
30.09.2021 година в размер 
на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 670
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Пламена 
Руменова Маринова от 
гр. Вълчи дол, ул. “Ген.

Скобелев” №35 да бъде 
отпусната еднократна па-
рична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ №671
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, 
ОбС дава съгласие на Радка 
Петрова Николова от 
гр. Вълчи дол, ул. “Алеко 
Константинов” №2 да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 672
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА.ОбС 
дава съгласие на Станка 
Георгиева Чернева от гр. 
Вълчи дол, ул. “Ал. Стам-
болийски” №44 да бъде 
отпусната еднократна па-
рична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 673
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Добринка 
Съботинова Желева от гр. 
Вълчи дол, ул. “Добруджа“ 
№27 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ 
в размер на 100.00 лева.

РЕШЕНИЕ № 674
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Демир 
Иванов Савов от с. Миха-
лич да бъде отпусната едно-
кратна парична помощ в 
размер на 100,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 675
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА.ОбС 
дава съгласие на Севдалина 
Стефанова Христова от с. 
Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна па-
рична помощ в размер на 
100,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 676
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС 
дава съгласие на Стефан 
Маринов Георгиев от гр. 
Вълчи дол, ул. “Д. Благоев” 
№13 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ 
в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 677
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Ренгинар 
Исинова Майрямова от с. 
Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна па-
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рична помощ в размер на 
100,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 678
На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, във връзка 
с изпълнението на чл.37в, 
ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие за предо-
ставяне на проектираните 
в плана за земеразделяне 
полски пътища, които не са 
необходими за осигуряване 
на пътен достъп до имотите, 
както и канали, които не 
функционират, да бъдат 
включени в заповедта на 
директора на Областна 
дирекция „Земеделие”-
Варна, по реда на чл.37в, ал.4 
от ЗСПЗЗ за стопанската 
2021/2022 година.
2.Ползвателят, на който 
са предоставени полските 
пътища да осигури достъп 
до имотите, декларирани и 

заявени за ползване в реални 
граници през стопанската 
2021/2022 година.
3.Определя годишна наемна 
цена за имоти „полски 
пътища” на територията 
на община Вълчи дол за 
стопанската 2021/2022 
година, в размер на 70,00 
лева (седемдесет лева) за 
декар.

РЕШЕНИЕ №679
На основание чл.21, ал.1, 
т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА, 
чл.141, ал.5 от ТЗ и чл.70. 
ал.2 от ППЗПП, Общински 
съвет - Вълчи дол:
1.Да се заличи по партидата 
на „Общинска аптека-
Здраве“ ЕООД, ЕИК 
206166415,
седалище и адрес на 
управление ул. “М. Ф. 
Толбухин“ №5, като упра-
вител Георги Анастасов 
Георгиев, ЕГН.............., с 

постоянен адрес гр. Варна, 
ж.к.“Младост“ бл.147, вх.1, 
ет.4, ап.7.
2.Избира нов управител 
и ръководител аптека на 
„Общинска аптека-Здраве“ 
ЕООД, 
ЕИК 206166415, седалище 
и адрес на управление ул. 
“М. Ф. Толбухин“ №5, 
Димитър Светославов 
Рохов, ЕГН......................., 
с постоянен адрес гр. Варна, 
ул. “Д-р Головина“ №16.
3.Определя срок на 
възлагане - 6 (шест) месеца, 
считано от датата на влизане 
в сила на настоящото ре-
шение.
4.Определя основно месеч-
но възнаграждение за двете 
позиции в размер на 1 
873,00 лева.
5.Възлага на ВрИД Кмет 
на Община Вълчи дол да 
подпише Договор за възла-

гането на изпълнението на 
двете позиции в „Общинска 
аптека-Здраве“ ЕООД, 
ЕИК 206166415, седалище 
и адрес на управление ул. 
“М. Ф. Толбухин“ №5, 
с Димитър Светославов 
Рохов, ЕГН..., с 
постоянен адрес гр. Варна, 
ул.“Д-р Головина“ №16.
6.Възлага на Димитър Све-
тославов Рохов, ЕГН......., 
с постоянен адрес гр. Варна,
ул. “Д-р Головина“ №16 в 
качеството му на управител 
на „Общинска аптека-
Здраве“ ЕООД, ЕИК 
206166415, седалище и 
адрес на управление ул. “М. 
Ф.Толбухин“ №5, да впише 
промените по партидата на 
дружеството в Търговския 
регистър към Агенцията по 
вписванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
             /Д. ТОДОРОВ/

Община Вълчи дол се характеризира със сурови климатични условия в сравнение с други общини от област Варна и поради тази причина често има снегонавявания, 
поледици, ниски температури, от което следват затруднения с транспорта и ежедневната работа през зимните месеци.
Територията на общината обхваща около 140 км пътна мрежа. От тях Общината поддържа четвъртокласните пътища, които са 58,6 км. от общата пътна мрежа. 
Поддържането на останалите пътища е задължение на Областно пътно управление. За поддържане на четвъртокласната пътна мрежа е подготвена техника, собственост 
на Общината:  трактор “JSB”- багер с гребло, Фадрома “L200”. Общината разполага и с МПС- “УАЗ”, “Дачия Дъстър”, които могат допълнително да послужат при 
евентуални кризи. Актуализирана е заповедта на Кмета на общината за утвърждаване състава на ЩАБ за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. Със 
собствени сили и средства сме почистили банкетите на общинската пътна мрежа. Заведени са на отчет лицата, нуждаещи се от хемодиализа. Набира се информация за  
бременни с термин на раждане м. ноември 2021 г. – м. март 2022 г., тежко болни и инвалиди с над 90% намалена работоспособност.
Всички училища и детски градини имат готовност за зимния сезон. Обезпечени са с гориво за отопление. Имат медицинско обслужване и е осигурен транспорт за 
придвижване до и от училище от съответното населено място, където домуват децата.  Във всяко кметство има осигурено помещение за настаняване на закъсали и 
пострадали хора. Апаратурата и УКВ радиовръзката на Общината с областта е изправна, навсякъде има GSM покритие от различни мобилни оператори. На склад има  
20 тона сол. Към момента е приключила процедурата - изпълнител за - „Зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Вълчи дол за експлоатационен 
период   2021-2022 г.“.  Сключени са договори със следните фирми:

Име на фирма: Техника, с която 
разполага:

Участък, който поддържа:

ЗП Хасан Сали Хасан

Трактор John deere 6400
Трактор John deere 6800

Фадрома Мерло

Обособена позиция №1: “Зимно поддържане и снегопочистване на:
път IV-70152 (VAR1101) – с. Калоян – до границата със с. Доброплодно, път IV – 27006 (VAR 3110) – с. Калоян – с. 
Есеница, с обща дължина – 4.6 км; път IV-27006(VAR3110) – с. Есеница – разклон до път II – 27, с- Стефан Караджа, 
с обща дължина – 3,3 км.; път IV-70140 (VAR3115) – с. Генерал Колево – разклон с.Червенци, път IV – 29015 
(VAR1112) – с. Червенци – с. Караманите, с обща дължина 5,7 км.; път IV – 70142 – с. Генерал Колево – с. Радан 
войвода, с обща дължина 7,6 км.; път IV – 70146 (VAR2116) – с.Добротич до границата на с.Доброплодно – обща 
дължина 2,3 км. И уличната мрежа в селата на територията на община Вълчи дол за конкретната обособена позиция.”

“БГ ЛЕНД КО” АД
челен товарач 

челен товарач снегорин      
трактори     

Обособена позиция №2: “Зимно поддържане и снегопочистване на:
Път IV – 29015 (VAR1112) – с. Караманите-с. Метличина, с обща дължина 2 км.; път IV – 29015 (VAR1112) – с. 
Метличина – с. Брестак, IV – 21014 – с. Метличина – граница със с. Бдинци, община Добрич, с обща дължина 5,8 км.; 
с. Брестак – разклон с. Генерал Киселово – с обща дължина 3,6 км.; път IV – 27008 (VAR3111) – с. Генерал Киселово 
– с. Звънец – с. Страхил: обща дължина :7,5 км.; път IV- 29019 (VAR3114) – разклон с. Оборище – с. Бояна – до 
границата с. Ботево, Община Аксаково, с обща дължина 4,5 км. И уличната мрежа в селата на територията на община 
Вълчи дол за конкретната обособена позиция.”

“БГ ЛЕНД КО” АД
Багер товарач

Челен товарач снегорин      
трактори

Обособена позиция №3: “Зимно поддържане и снегопочистване на:
Път IV 70145 (VAR 2116) – гр. Вълчи дол – с. Войводино, до границата със с. Николаевка, община Суворово, с обща 
дължина 9,2 км. И с.Щипско; път III 2702 – началото на гр. Вълчи дол км. 24+251 – ул. “Оборище” – ул. “Тунджа” – 
до края на гр. Вълчи дол км. 27+565, обща дължина 3,314 км.; път III 2072 – началото на гр. Вълчи дол км. 10+475 
– ул. “Александър Стамболийски” – до края на гр. Вълчи дол км. 11+300, обща дължина 0.825 км.; път IV – 70147 
(VAR3118) – с. Михалич – с. Кракра, обща дължина 2.5 км. И с. Искър и уличната мрежа в град Вълчи дол и селата на 
територията на община Вълчи дол за конкретната обособена позиция.”

Младен Богданов, Служител по сигурността на информацията

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА  ЗА 
ЗИМЕН СЕЗОН 2021/2022

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с издадена заповед 
на изпълнителния директор 
на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, обявени 
в ДВ бр.103/10.12.2021 г., е 

одобрена кадастралната карта и 
кадастралните регистри за:

1. Урбанизираната територия 
в землището на с. Стефан 

Караджа, 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 

10.12.2021 година.

Справки, услуги и издаване на 
скици за недвижими имоти в 

горецитираното землище ще се 
извършват от

Службата по геодезия, 
картография и кадастър Варна.
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Ивка беше винаги весела и засмяна. Всички я обичаха, но и тя 
знаеше любезно да поздравява и да благодари с усмивка. Никога 
не се сърдеше. 
Днес беше много щастлива. Родителите ù я заведоха на вилата 
високо в планината. Тя веднага грабна малка топка и отиде 
на полянката да си играе. След малко дойдоха и стопаните на 
съседната вила, а с тях и приятелката и Милка. Двете щяха да си 
играят. Ивка не издържа да я чака и извика:
-Миле, ела да си играем!
- Идвам! - чу се отдалече и Милка дойде. Но тя не беше весела.
- Да не си болна? - запита я Ивка.
-Не съм, но ми е скучно. Нямаше какво да правя и с кого да си 
говоря. Мама бързаше да почисти стаите и да сготви.
-Трябваше да  ù помогнеш. Това щеше да те разведри. 
- Не ми се работи. А ти какво правиш, че си толкова весела и много 
красива?
-Случва се и с мене така, но веднага го поправям.
-Как? Искам да съм като тебе.
-Като направя добро. 
-Как се прави добро?
-Ще зарадвам някого с думи или ще му помогна. Например, тази 
сутрин, след закуска, мама ме помоли да почистя масата. Не 
хвърлих трохите в кошчето за смет, а ги сложих на птичките. Те 
веднага долетяха и започнаха да ги кълват. Много им се радвах.
-И аз ще опитам - каза замислена Милка.
Привечер тя пак дойде на поляната, но беше много весела.
-Миле, какво направи, че си весела? Много си красива.
-Мама приготвяше супа от зеленчуци. Поисках едно морковче. 
Дадох го на зайчето. То го изхрупа сладко, а на мене ми стана 
весело. Искаше ми се да подскоча от радост.
- Видя ли как доброто възнаграждава!- радостно каза Ивка и 
започна играта. 
До тъмно полянката ехтеше от смях и весел вик. 

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

“ДОБРОТО”

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

4 вторник Вълчи дол, Войводино

5 сряда Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

6 четвъртък Червенци, Караманите, 
Метличина, Брестак

7 петък Вълчи дол, Щипско

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

11 вторник Вълчи дол, Искър

12 сряда Есеница, Калоян, Добротич, 
Михалич, Кракра

13 четвъртък Оборище, Генерал Киселово, 
“Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

14 петък Вълчи дол

17 понеделник Червенци, Брестак

18 вторник Вълчи дол

19 сряда Стефан Караджа

20 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич

21 петък Вълчи дол, Войводино

24 понеделник Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

25 вторник Вълчи дол, Щипско

26 сряда Червенци, Караманите, 
Метличина, Брестак

27 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, 
Михалич, Кракра

28 петък Вълчи дол, Искър

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

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2022 ГОДИНА

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

ВАРНЕНСКИЯТ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ 
МИТРОПОЛИТ ЙОАН ОСВЕТИ 

НОВОПОСТРОЕНИЯ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ 
“СВ. ДИМИТЪР” В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

На 26 октомври 2021 г. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит 
Йоан освети новопостроения храм в град Вълчи дол, посветен на свети великомъченик Димитрий 
Солунски. Храмът, намиращ се в гробищния парк на града, бе осветен с полагане на свети антиминс, 
в който са вшити частица от мощите на свети мъченик Трифон.
През месец юли тази година Негово Високопреосвещенство положи основния камък на храма, заедно 
с председателя на църковното настоятелство протойерей Станислав Друмев.
Негово Високопреосвещенство се обърна с молитвена благодарност към всички спомоществователи, 
включили се в изграждането на новия молитвен дом в град Вълчи дол. За особени заслуги за 
храмостроителството във Варненска и Великопреславска епархия Негово Високопреосвещенство 
награди с почетния знак на Епархията г-н Иван Желев и г-н Велико Желев.

Източник: Варненска и Великопреславска Света митрополия

 НОВА ПРИДОБИВКА ЗА ЖИТЕЛИТЕ 
НА СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ

Тържествено бе открито изцяло 
реновираното помещение, което 
пенсионерите в село Червенци ще 
имат възможност да използват за 
сбирки в свободното си време.
През лятото на 2021 година бе 
направен основен ремонт на 
порутената автобусна спирка в 
селото. 
Ремонтът включва подмяна на 
покривната ламарина, облицовка 
на стените с гипс картон, а 
изгнилото дюшаме е залято 
с бетон и покрито с теракот.  
Старата, разпадаща се дограма 

е заменена с нова ПВЦ дограма. 
Помещението е обзаведено с маси, 
столове, пейка и печка.
Помещението вече се ползва по 
предназначение от жителите на 
селото.

Т. Драганов, кмет на Червенци
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НАШАТА 2021 ГОДИНА В СНИМКИ

Фитнес залата в град Вълчи дол отвори врати. 21 
фитнес уреда са на разположение на всички, които 
желаят да тренират. Обектът бе финансиран със 
средства по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2020, 
съфинансиран със средства на Община Вълчи дол.

Получихме безвъзмездно 3 нови училищни
автобуса от Министерство на образованието и науката.

Те се използват за превоз на ученици и учители от 
ОбУ „Св. Иван Рилски” – село Червенци и СУ “Васил 

Левски” - град Вълчи дол. Така продължава поетапното 
подновяване на училищния транспорт в общината.

Стартира изпълнението на проект „Реконструкция на 
Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност“ по Програмата за развитие

на селските райони за периода 2014 – 2020 година: 
реконструкция на покривите, фасадите и подмяна

на улуци и водосточни тръби на сградата.

Бяхме “Заедно на Великден” в двора на Музейна 
сбирка - град Вълчи дол с богата фолклорна програма 

и изложение на занаяти. Специална изненада бяха 
подготвили талантливият дизайнер Милена Петрова и 
момичета от СУ “Васил Левски”- град Вълчи дол, които 

представиха своята собствена модна колекция.

Община Вълчи дол зарадва децата от детските градини 
и подготвителните групи към училищата в селата 

Червенци и Михалич по случай 1 юни -Ден на детето! 
Малчуганите получиха подаръци за игри на открито.

24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност - бе отбелязан тържествено, с празнично 
шествие в град Вълчи дол. В него взеха участие учители 
и възпитаници на ДГ “Здравец” и на всички училища на 

територията на община Вълчи дол.

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“ и да разкрият 

многобройните си и разнообразни таланти.

Започнаха строителните дейности по проект 
“Подобряване на образователната 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 година.

 Бе даден старт и на 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“ по ДОБФП 
№ BG06RDNP001-19.101-0001-C01 от 04.01.2021 година.

Бе изграден параклис при гробищния парк на град Вълчи 
дол, който е посветен на свети великомъченик Димитър 

Солунски. На 23 юли Негово Високопреосвещенство 
Варненският и Великопреславски митрополит Йоан 

положи основния камък за построяването му, а на 
Димитровден - параклисът бе осветен.

В седмицата на пожарната безопасност, Районната 
служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” – Вълчи дол тържествено отбеляза своята 
45 годишнина. 

На тридесетото редовно заседание на Общински съвет –
Вълчи дол Васил Василев бе удостоен със званието 

„Почетен гражданин на град Вълчи дол”. 
Така той стана осмият му носител.
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КОЛЕДА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ И ДО ДНЕС

Коледа е един от най-старите 
християнски празници, 
а празниците са храна за 
душата. Те са и спомен, и 
упование в трудни дни, и 
надежда за оцеляване. 
Коледа е най-таченият семеен 
празник у нас. Коледа идва от 
латинската дума “календи”, 
която означава ден първи 
от всеки месец. Според 
християнството Коледа е 
денят на раждането на мла-
дия Бог, откъдето идат и 
другите названия - Рождество 
Христово, Божич.
Всяка година Православната 
църква тържествено празнува 
раждането на Спасителя на 
света на 25 декември. Майка 
Му - Дева Мария получила 
вест от един ангел, че ще роди 
Син, който ще се нарече Син 
Божи и тя смирено пазела 
тази чудна вест в сърцето 
си. Нейният годеник Йосиф 
узнал това нещо също от един 
ангел, който му се явил на 
сън. Йосиф бил дърводелец 
и чрез този занаят изкарвал 
прехраната си. Един особен 
случай повикал Йосиф и 
Мария да отидат във Витлеем. 
Римският император Октави-
ан Август заповядал да се 
направи всенародно пребро-
яване на населението във 
всички римски провинции. 
Всеки отивал да бъде 
преброен и записан там, 
на онова място, където бил 
роден. Йосиф трябвало да 
отиде във Витлеем Юдейски, 
един малък град (днес има 
повече от 70000 жители), 
отстоящ на 8 км. южно от 
Йерусалим. Поради липса 
на места за пренощуване в 

страноприемницата, те били 
принудени да дирят подслон 
в една пещера - кошара в 
местността Бет Сахур, на 
половин час път източно от 
Витлеем. Именно тук Дева 
Мария родила Младенеца. 
Повила Го в пелени и Го 
сложила в яслата, до която 
били вързани един кон и един 
вол, които със своето дишани 
сгрявали божествения Мла-
денец. Един добър овчар 
извадил от торбата си бяла 
овча кожа и я подал на 
щастливата майка да покрие 
бебето. За милосърдието, 
което проявил овчарят в този 
момент, очите му се отворили 
широко и той видял в небето 
множество ангели, които 
пеели “Слава във висините 
Богу, и на земята мир, между 
човеците благоволение!” 
и възвестявали великата 
радост за раждането на 
Иисус Христос, Синът Божи, 
истинският Бог. Раждането на 
Спасителя било придружено 
от редица необикновени 
явления. Едно от тях било 
изгряването на една ярка 
звезда в небето на Витлеем, 
която оповестила свещеното 
събитие. Тя била забелязана 
чак от мъдреците на Изтока, 
които пристигнали с дарове, 
да се поклонят пред Божия 
Син. Той дошъл на земята, 
за да сее сред хората правда, 
любов, истина и добри дела.
Най-голямата забележител-
ност на Витлеем е бази-
ликата “Рождество Хрис-
тово”, която се намира на 
площад “Мангър”, което 
означава ясла и е един от 
най-старите действащи 

храмове. Построена е от 
императрица Елена, майката 
на император Константин 
Велики, на мястото на 
пещерата, в която се е родил 
Иисус. От IV век до ден 
днешен, богослужението в 
нея не е спирало никога.
В този храм коленичих през 
месец октомври 2016 година и 
се поклоних пред 14-лъчевата 
сребърна Витлеемска 
звезда. Тук, в “Пещерата 
на Рождеството” видях 
облицовани с бял мрамор 
и изсечени в камъка яслич-
ката, в която е лежал 
Младенеца, а срещу нея се 
намира Олтара на влъхвите, 
донесли кралските дарове на 
Спасителя. Наблизо се намира 
и к о н а т а - и з о б р а ж е н и е 
на Витлеемската Света 
Богородица и чудотворния 
образ на Христос, копие 
от която икона получих от 
Йерусалимския патриарх 
Теофилос.
Царят на Юдея (област в 
огромната Римска империя, 
в която се е родил Иисус 
Христос) научил за раждането 
Му и, страхувайки се, че ще 
му отнеме престола, решил 
да погуби Младенеца. Като 
не знаел къде да го намери, 
той заповядал да избият 
във Витлеем и околностите 
му всички момченца до 2 
годишна възраст. Това ужасно 
злодеяние било извършено и 
цялата страна се изпълнила 
с плач и ридания. И въпреки 
всичко цар Ирод не постигнал 
целта си, защото Иисус вече 
не бил във Витлеем. Един 
ангел-спасител се явил на 
Йосиф и му казал: “Йосифе, 
стани, вземи детето и майка 
му и бягай в Египет, защото 
цар Ирод иска да го погуби.”. 
Йосиф изпълнил тази заповед. 
Това предание се е запазило 
и до днес в онази страна. И 
до днес  хората показват 
мястото, където те се 
спирали да почиват под едно 
дърво. Близо до него и сега 
тече чудесен извор, който 
тогава избликнал, от който 
те пили вода, а Дева Мария е 
къпала своя Младенец.
Рождество Христово се 
празнува във всички хрис-
тиянски държави. У нас в 
цялата страна той се празнува 
много тържествено. Вечерта 
срещу празника се нарича 
Бъдни вечер. В огнището на 

всяка къща се слага дебел 
пън - Бъдник, да гори цяла 
нощ. На трапезата се слагат 
само постни ястия - боб, 
жито, постни чушки, сарми, 
ошаф, орехи, зеле, тиквеник и 
други. Трапезата се прекадява 
от най-стария стопанин на 
къщата трикратно, изри-
чайки молитвата “Отче наш’. 
Бъднивечерската трапеза 
е единствената в цялата 
българска фолклорна обред-
ност, на която канят Бога или 
Богородица на вечеря: “Ела, 
Боже, да вечеряме!”. 
След полунощ тръгват 
коледарите - само момци, 
празнично облечени, те 
обикалят всички къщи и пе-
ят за здраве и плодородие, 
за щастливи дни. Богат и 
разнообразен е песенният 
репертоар на коледарите. 
Седмици наред преди 
празника те се събират, 
разучават коледарски песни, 
за да зарадват мало и голямо. 
Има песен за влизане в двора, 
песен за стопаните, за баба и 
дядо, за малко момиченце и 
момченце, песен за попа, за 
кмета, за мома, за ерген, за 
войник и т. н. Ако в къщата 
има мома, тя поднася на 
кудаджията вит-превит 
кравай, върху който има 
варакосана китка, бродирана 
кърпичка и сребърна пара. 
Той, от своя страна, произнася 
молитва-благословия пред 
стопанина за здраве и бере-
кет в това семейство. На 
другия ден коледарите 
правят своеобразна изложба 
на събраните краваи и този 
кравай, който е най-хубав - 

това е най-високата оценка 
за онази мома, която го е 
направила, защото в него тя 
е вплела не само уменията 
на ръцете си, но е вложила 
и душата си. Краваите се 
разпродавали, а парите се 
внасяли в черковната каса 
или в касата на читалището. 
Бродираните кърпички коле-
дарите разпределяли помежду 
си, като всеки гледал да вземе 
кърпичката, избродирана 
от неговата любима. А след 
това - на селския мегдан - се 
извивали кръшни хора, на 
които играело мало и голямо, 
старо и младо и така чак до 
залез слънце.
Години наред с моите ученици 
коледувахме. Посещавахме 
най-напред кмета на града, 
а след това обикаляхме 
къщите и носехме радост, 
песни и благослов за здраве и 
берекет на всяко семейство. 
Хората ни се радваха и 
поръчваха: “И догодина пак 
да дойдете!”. Каква по-
голяма благодарност от 
това!?
Празниците - нашето бо-
гатство, нашата чиста 
душевност! 
Да не ги заличаваме! Да ги 
преосмисляме, да ги обога-
тяваме, но да ги имаме! Без 
празниците у дома ще бъде 
празно в душите ни. Нека да 
пренесем минало в бъдното, 
вчерашния ден в утрешния, 
защото животът ни без 
празници, се казва в една 
поговорка, е като дълъг път 
без страноприемници.

х. Йорданка Колимечкова

Стенопис, изобразяващ Рождество Христово, произведение от 
православен храм “Св. Св. Кирил и Методий”,  гр. Сливница.

Рождество Христово, Джото (Cappella Scrovegni a Padova)
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Първите жители на село 
Курт дере /град Вълчи дол/ 
били черкези - мюсюлмани. 
Съгласно споразумението 
между Русия и Турция след 
Кримската война (1853-
1856 год) в България били 
заселени около 60 000 
черкези от Кавказ, голяма 
част от които били настанени 
в Североизточна България. За 
тях населението от околните 
села било заставено да им 
построи къщи. Първоначално 
били построени 25 паянтови 
къщички, покрити със саз, 
една джамия и седем - осем 
по-здрави, двуетажни къщи, 
някои от които бяха съборени 
при оформянето на градския 
площад преди 4 десетилетия.
Новите заселници били много 
агресивни и се занимавали 
само с кражби и грабежи. 
Беззащитните жители на село 
Хасърджик /дн. Щипско/, 
с. Пашаит /дн. Войводино/ 
и Караагач /дн. Брестак/ 
изтръпвали при всяка среща 
с тях. Имало случаи, когато 
крадели не само добитък, но 
и хубави български девойки.
Когато се разчуло, че е 
започнала Руско-турската 
война от 1877/1878 година 
и руските топове загърмели 
откъм Хаджиоглу Пазарджик 
/дн. Добрич/, черкезите напус-
нали набързо Курт дере, за да 
не се върнат никога по тези 
места.
След Освобождението в Курт 
дере дошли нови заселници от 
Тракия, Стара Загора, Айтос, 
Ямболско, Харманлийско и 
се настанили в изоставените 
къщи. Само след две години 
те решили да отворят първото 
училище, а след още две - 
през 1882 година - и първия 
християнски параклис в 
селото, посветен на Св. Арх. 
Михаил.
Инициатори за откриването 
му станали Марин Николов, 
Руси Стойчев, Дико Стоянов 
и Господин Марков. Те 
съборили минарето на чер-
кезката джамия, която се 
намирала на площада, където 
днес е чешмата-паметник с 
вълка, пеградили я на две - в 
едното помещение първите 
ученици вече сричали 
азбукито, а другото служило 
за параклис. В параклиса 

СВЕЩЕНИК ИВАН ПЕЙЧЕВ - ЕДИН ИСТИНСКИ БУДИТЕЛ
/Първият свещеник във Вълчи дол/

свещеник Иван Пейчев от 
Хасърджик извършвал само 
дребни черковни треби. 
Венчавките, кръщавките и 
опелата ставали в храмовете 
на съседните села Караагач и 
Хасърджик.
Кой е свещеник Иван Пей-
чев?
Биографичните данни за 
отец Иван са твърде оскъдни. 
Родът Карапейчови са живели 
в Северна Добруджа в днешна 
Румъния, в село Саръгьол. 
По-късно се преселват в село 
Долина (Кадъкьой) за кратко, 
но трайно се настаняват в 
село Караагач (дн. Брестак) 
в двор и къща зад сградата 
на сегашното кметство.  
Родоначалникът Пейчо 
(Карапейчо) имал много 
деца - Черньо, Колю, Неда, 
Настя, Мария, Керана и Иван 
(роден през 1878 година). 
Един от тях - Колю (Никола) 
Карапейчев пеел хубаво и 
дълги години е бил черковен 
настоятел и черковен псалт. 
Той поддържал финансово 
братята си и децата им при 
покупката на къщи и дворове 
в Брестак. Като прогресивен 
човек той осигурил издръж-
ката на брат си Иван Пейчев, 
като го изпратил да учи в 
Първа мъжка гимназия в град 
Варна. Със селски потури и 
свински цървули, с торбичка 
на гърба вместо чанта, той 
често е бил обект на задявки 
и подигравки от страна на 

градските си съученици.  
Единствен негов защитник и 
покровител бил съученикът 
му Димитър Кондов от с. 
Хадърча (дн. Николаевка), 
известен по-късно като 
“червения кмет” през 1919 
година по време на т. нар. 
тогава Варненска комуна.
След завършване на 
гимназията във Варна, 
брат му Колю настоял 
Иван Пейчев да продължи 
образованието си в Шумен, 
за да стане свещенослужител. 
Най-напред за него се отварят 
вратите на храм “Св. св. Кирил 
и Методий” в село Щипско. 
За да стане свещеник според 
канона той е трябвало да 
бъде женен. Неговата съпруга 
Петра е от рода Даскалови 
от село Брестак. Скоро им се 
ражда син Тодор, който искал 
да стане поп, но се отказал и 
станал учител по математика 
във Вълчи дол, а сестрите му 
Блага и Минка след време 
продължили живота си във 
Варна.
От запазен протокол от 
5.10.1906 година в Държавен 
архив - Варна се вижда, че 
свещеник Иван Пейчев събрал 
по-авторитетни хора от Курт 
дере, за да обмислят идеята 
за създаване на храм в селото, 
защото броят на учениците 
ежегодно нараствал и се 
наложило да използват и 
параклиса за учебна стая, 
но и нуждата от черква 

била голяма. Инициатори за 
строежа, освен отец Иван 
Пейчев, станали Георги 
Петров, Паско Желев, Георги 
Станков и Тилю Гичев. 
Разполагали с 10669 лева от 
волни дарения на селяните, а 
се предвиждало да продадат 
и селска гора за около 5000 
лева, която сума също била 
използвана за строежа. 
От наддавателен лист се 
вижда, че в наддаването 
участвали Георги Станков, 
Стоян Диков, Атанас Люцка-
нов и Тилю Гичев, при 
начална цена 30 лева на декар. 
Наддаването спечелил Стоян 
Диков, който приема за 39,20 
лева. За 150 декара черковна 
гора той трябвало да заплати 
5880 лева. 
С Постановление №2/26.11. 
1907 година Варненския и 
Преславски духовен съвет 
утвърждава строежа на хра-
ма по типов план. 
Храмът във Вълчи дол е 

строен от майстор Георги 
Попов от Провадия, като 
работата му се проверявала 
от инженер. 
През 1909 година черквата е 
завършена, но и средствата - 
изразходени, а нямало нито 
икони, нито утвар, за да може 
да се служи в нея. За да се 
осигурят най-необходимите 
вещи, изпратили една деле-
гация по селата да събира 
помощи.
Иконите в новопостроената 
черква са рисувани от 
художниците Борис Савов и 
Асен Белоконски. По-късно 
постъпили като дарения 
свещници и други вещи. Най-
старата вещ в храма, а може 
би и във Вълчи дол, е купелът 
за Свето кръщение, изработен 
от мед и на горния му ръб 
четем:

“1883 г. - селу Курт дере - 
п-д - Дику Стойчев КИБ”. 

И до днес той изпълнява сво-
ето предназначение вече 138 
години.
На 8 септември 1912 година 
Варненският и Преславски 
митрополит Симеон освещава 
черквата “Св. Архангел Ми-
хаил” във Вълчи дол. Този ден 
е обявен и за сбор на селото. 
Тогава свещеник Иван Пей-
чев напуска Щипчанската 
енория и се преселва със 
семейството си да живее и 
служи във Вълчи дол. 
От 8 октомври 1902 година 
до месец март 1937 година 
свещеник Иван Пейчев служи 
всеотдайно в продължение 
на 35 години за духовното 
израстване на миряните във 
Вълчи дол. 
На преклонна възраст той се 
оттегля в село Щипско, където 
почива и там е погребан.

х. Йорданка Колимечкова

Църквата “Св. Архангел Михаил” в град Вълчи дол
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Декември
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Септември
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Август

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ноември
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Октомври
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Юли


	1
	2
	3
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