
    Брой 2 (185),              Февруари, 2022 

Издание на 
Oбщинската 

администрация
разпространява 

се
безплатно

Мисъл на броя: Има само един начин да избегнете критиките: не 
казвайте нищо, не правете нищо, не бъдете нищо.        Аристотел

Община Вълчи дол Област Варна

 

ГРАФИК НА 
СМЕТОСЪБИРАНЕТО 

ЗА МЕСЕЦ 
МАРТ

РЕШЕНИЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЪЛЧИ ДОЛ

(стр. 2-3)

ISSN: 2603-5634

СПЕЧЕЛИХМЕ 
ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ 

НА УЧИЛИЩЕТО
В МИХАЛИЧ

149 ГОДИНИ 
БЕЗСМЪРТИЕ:

ТЕФТЕРЧЕТО НА 
ЛЕВСКИ

С УСМИВКА 
И ПЕСЕН:

ГИРГИНА СТОЯНОВА

(стр. 4) (стр. 4) (стр. 7) (стр.8 )

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

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

Проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ lV – 632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-19.290-0001-C01/ 27.01.2022 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Процедура № BG06RDNP001-19.290-S1 „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 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.

www.eufunds.bg

На 27.01.2022 г. бе сключен Административен договор между 
Община Вълчи дол, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна 
инициативна група – ВЪЗХОД – Ветрино – Вълчи дол – 
Провадия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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 с код в ИСУН BG06RDNP001-19.290-S1 
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“.
Наименование на проекта: „Изграждане и обзавеждане на 
център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на 
гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“.
Проектът е на обща стойност 121 307,56 лв., от които 60 883,66 
лв. Община Вълчи дол ще финансира със собствени средства и 
60 423.90 лв., финансирани по горецитирания административен 
договор, от които:  
Европейско финансиране: 54 381.50 лева; Национално съфинан-
сиране: 6 042.40 лева,
Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да бъде 
изграден и обзаведен център за изкуство и занаяти. Центърът 
за изкуство и занаяти е ситуиран на централно място в гр. Вълчи 

ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И ЗАНАЯТИ ЩЕ БЪДЕ 
ИЗГРАДЕН В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

дол. Проектът предвижда да бъдат изградени осем броя едноетажни помещения за самостоятелни павилиони в „битов стил“. Строително – монтажните работи по 
проекта включват и външно обзавеждане, което се състои в пикник маси с пейки, каменна настилка и оформяне на зелени площи.
Цели на проекта:1.Изграждане и обзавеждане на предвиденият център за изкуство и занаяти; 2. Подобряване на  цялостният облик на община Вълчи дол за местното 
население; 3.Подобряване облика на общината за туристи и гости на града, като чрез засиления интерес на туристи и гости на града ще се стимулира местната икономика.
Резултати от изпълнението на проекта: Чрез изпълнението на проекта, Община Вълчи дол значително ще подобри облика на общината и ще стимулира туризма. Това 
от своя страна ще доведе до намаление на безработицата. Също така изпълнението на проекта би могло да допринесе и до предотвратяване обезлюдяването на малките 
населени места, каквато тенденция е налице в цялата страна, чрез стимулиране интереса на населението към местната култура и фолклор.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

•Тридесет и четвърто извънредно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 20.01.2022 
Р Е Ш Е Н И Е № 709

І.Общински съвет Вълчи 
дол,  на основание чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.99, т.1 и т.2 
от АПК oтменя Решение 
№300/18.03.2005 година и 
Решение №1316/30.11.2018 
година на ОбС Вълчи дол.
ІІ.На основание чл.21, 
ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, 
ал.5 от ЗОС, във връзка с 
параграф 4, ал.1 от ПЗР 
от Закона за народните чи-
талища, дава съгласие да се 
учреди безвъзмездно право 
на ползване върху следните 
имоти, частна и публична 
общинска собственост, както 
следва:
•Сграда - публична общинска 
собственост със застроена 
площ от 490 кв. м., находяща 
се в парцел ІІ, кв.43 по плана 
на с. Бояна, актуван с АОС 
№942/15.04.2009 година на 
читалище «Светлина-1927» - 
с. Бояна, Булстат 000084945;
•Сграда-публична общинска 
собственост със застроена 
площ от 360 кв.м., находяща 
се в парцел І, кв.53 по плана 
на с. Брестак, актуван с АОС 
№8/19.11.1996 година 
на читалище «Отец Паи-

сий-1927» - село Брестак, 
Булстат 000084144;
•Сграда - публична общинска 
собственост със застроена 
площ от 279 кв. м., находяща се 
в парцел VІ, кв.40 по плана на 
с. Войводино, актуван с АОС 
№87/07.09.1998 година 
на читалище «Изгрев-1927» 
- село Войводино, Булстат 
000084411;
•Сграда-публична общинска 
собственост с идентификатор 
21717.501.174.1, със застро-
ена площ от 327 кв.м., по плана 
на с. Добротич, актуван с АОС 
№3928/27.05.2020 година 
на читалище «Пробуда-1927» 
- село Добротич, Булстат 
000084817;
•Сграда - публична общинска 
собственост със застроена 
площ от 300 кв.м., находяща 
се в парцел V, кв.4 по плана 
на с. Есеница, актуван с 
АОС №952/22.04.2009 
година на читалище «Никола 
Вапцаров-1927» - с. Есеница, 
Булстат 000084703;
•Част от сграда - частна об-
щинска собственост с площ 
560 кв. м., цялата с обща 
площ  620 кв. м., находяща 
се в парцел І, кв.21 по плана 
на село Изворник, актуван 

с АОС №1446/12.02.2013 
година на читалище «Христо 
Ботев-1929» - село Изворник, 
Булстат 000085328;
•Сграда - публична общинска 
собственост със застроена 
площ от 424 кв. м., находяща 
се в имот с идентификатор 
36302.501.146 по плана на с. 
Караманите, актуван с АОС 
№4070/20.01.2021 година 
на читалище «Зора-1928» 
- село Караманите, Булстат 
000085400;
•Сграда-публична общинска 
собственост със застроена 
площ от 420 кв. м., находяща 
се в парцел І, кв.1 по плана 
на с. Михалич, актуван с АОС 
№886/04.06.2008 година 
и АП №1455/22.02.2013 
година на читалище «Про-
света-1926» - село Михалич, 
Булстат 000084806;
•Сграда - публична общинска 
собственост със застроена 
площ от 560 кв. м., находяща 
се в парцел VІ, кв.81 по плана 
на с. Червенци, актуван с АОС 
№3685/27.06.2018 год. на 
читалище «Възраждане-1920» 
- село Червенци, Булстат 
000085399;
•Сграда - частна общинска 
собственост със застроена 

площ от 185 кв. м., находяща 
се в парцел VІІІ, кв.32 по 
плана на с. Искър, актуван 
с АОС №112/22.12.1998 
година на читалище «Христо 
Ботев - 1914» - село Искър, 
Булстат 000084824;
•Част от сграда - частна об-
щинска собственост с площ 775 
кв.м.-първи етаж, находяща се 
в парцел ІІ, кв.24 по плана на 
с. Генерал Киселово, актуван 
с АОС №1445/12.02.2013 г. 
и АП №3476/30.01.2017 г. 
на читалище «Асен Златаров-
1937»-с. Генерал Киселово, 
Булстат 000084952;
•Сграда - публична общинска 
собственост със застроена 
площ от 375 кв. м., находяща 
се в парцел ІІІ, кв.29 по плана 
на село Оборище, актуван с 
АОС №947/15.04.2009 г. на 
читалище «Елин Пелин-1927» 
- село Оборище, Булстат 
000084920;
•Сграда - частна общинска 
собственост със застроена 
площ от 752 кв.м., находяща 
се в парцел ІІ, кв.27 по плана 
на с. Стефан Караджа, актуван 
с АОС №1443/12.02.2013 г. 
и АП №1475/24.07.2013 г. 
на читалище «Просвета-1912» 
- с. Стефан Караджа, Булстат 

103750079;
•Част от сграда - помещения 
с площ 25 кв.м.,цялата с площ 
265 кв.м., намиращи се на вто-
ри етаж в административна 
сграда, находяща се в 
имот с идентификатор 
47874.501.568.1.1, публична 
общинска собственост, актуван 
с АОС №4099/06.04.2021 г. 
на читалище «Христо Ботев - 
1920» - с. Метличина, Булстат 
206166739;
•Част от сграда- помещение с 
площ 25 кв.м., цялата с площ 
480 кв.м., намиращо се на 
трети етаж в административна 
сграда,парцел ІІІ, кв.34 
по плана на гр. Вълчи дол, 
публична общинска собст-
веност, актуван с АОС 
№3591/08.11.2017 год. на 
читалище «Димитър Благоев 
-1907» - гр. Вълчи дол, Булстат 
000083882.
ІІІ.Упълномощаваме Кмета 
на община Вълчи дол да 
предприеме всички правни и 
фактически действия по из-
пълнение на посочените по-
горе решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                /Д. ТОДОРОВ/

•Тридесет и пето редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 27.01.2022 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 710

На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол 
приема План за заседанията на 
Общински съвет Вълчи дол за 
2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 711
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 дей-
ността на съвета и неговите 
комисии за периода м. юли - 
м. декември 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е  № 712
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, чл.141, ал.5 от 
ТЗ,  чл. 70, ал.2 от ППЗПП, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие да се заличи 
по партидата на „Общинска 
аптека – Здраве” ЕООД, 
ЕИК 206166415, седалище 
и адрес на управление ул. 
„М. Ф. Толбухин” №5, като 
управител Димитър Светос-
лавов Рохов ЕГН……, с 
постоянен адрес: град Варна, 
ул. “Д-р Головина“ №16, 
като отменя и избора му като 

„Ръководител аптека“.
2.Избира нов управител и 
ръководител аптека на  „Об-
щинска аптека – Здраве” 
ЕООД, ЕИК 206166415, 
седалище и адрес на управление 
ул. „М. Ф. Толбухин” №5, 
Димитър Василев Железов 
ЕГН……, с постоянен адрес: 
град Варна, ул. “Константин 
Фотинов“ №12, ет.5, ап.15.
3.Определя срок на възлагане 
– 6 /шест/ месеца, считано 
от датата на влизане в сила на 
настоящото решение.
4. Определя основно месечно 
възнаграждение, както следва: 
за Управител – 650 лева и за 
Ръководител аптека - 2250 
лева. 
5.Възлага на ВрИД Кмет на 
Община Вълчи дол да подпише 
Договор за възлагането на 
изпълнението на двете пози-
ции в „Общинска аптека 
– Здраве” ЕООД, ЕИК 
206166415, седалище и адрес 
на управление ул. „М. Ф. 
Толбухин” №5, с Димитър 
Василев Железов ЕГН……, с 
постоянен адрес: град Варна, 
ул. “Константин Фотинов“ 
№12, ет.5, ап.15.

6.Възлага на Димитър Васи-
лев Железов ЕГН……, с 
постоянен адрес: град Варна, 
ул. “Константин Фотинов“ 
№12, ет.5, ап.15, 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.

Р Е Ш Е Н И Е № 713
На основание чл.21, ал.1, т.24 
от ЗМСМА, и в изпълнение на 
чл.44, ал.1, т.7 отт ЗМСМА, 
ОбС Вълчи дол приема Отчета 
за изпълнение на Решенията 
на Общински съвет Вълчи дол 
от Общинска администрация 
за периода м. юли 2021 г.- м. 
декември 2021 г., включително, 
съгл. Приложение №1 към 
настоящата Докладна записка.

Р Е Ш Е Н И Е  № 714
На основание чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА Общински съвет-
Вълчи дол приема Анализ за 
работата на Общинска адми-

нистрация с молби и жалби 
на граждани от община Вълчи 
дол за 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 715
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 От-
чет за осъществен контрол от  
служители на ОбА - Вълчи дол, 
кметове на кметства и кметски 
наместници по населени мес-
та по спазване на Наредба 
№1 за обществения ред на 
територията на община Вълчи 
дол за периода м. януари 2021 
г. - м. декември 2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 716
На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол приема ин-
формацията, предложена от 
Общинска администрация гр. 
Вълчи дол, относно ограни-
чаване на осветлението през 
нощта, в частност улично ос-
ветление на община Вълчи 
дол, както следва:
•Вечер – 3 часа осветеност;
•Сутрин-2 часа осветеност.

Р Е Ш Е Н И Е  № 717
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 8 935,84 лева, за 
периода 01.10.2021 година- 
31.12.2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е  № 718
На основание чл.21, ал.2 и 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, и чл.8, ал.1 от ЗОС, 
Общински съвет Вълчи дол:
І.Дава съгласие да бъдат браку-
вани по реда на Закона за сче-
товодството, като негодни 
за употреба, предадени на 
скраб или унищожени, активи 
собственост на Община Вълчи 
дол, както следва:
1.Копирна машина CANON 
Ir2520, заведена по баланса 
на Общината по сметка 2049 
- “Други машини, съоръжения 
и оборудване”, с инвентарен 
номер 1154;
2.Микробус „Форд Транзит“ 
с регистрационен номер В 
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6117 СМ, заведен в баланса 
на Общината в сметка 2051 - 
“Леки автомобили”, под ин-
вентарен номер 221;
3.ПП „Бюджет“ заведен в 
баланса на Общината в сметка 
2101 - “Програмни продукти” 
под инвентарен номер 751;
4.Помпа SAER S 181 A/13 
- заведена в баланса на Об-
щината в сметка 2202 - ”Ин-
фраструктурни обекти” под 
инвентарен номер 1423.
ІІ.Упълномощава Кмета на 
община Вълчи дол да извърши 
нормативно определени дей-
ствия в изпълнение на горното 
решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 719
На основание чл.21, ал.1, т.6 
от ЗМСМА и чл.111»б» и «в» 
от Закона за задълженията 
и договорите, във връзка с 
чл.162, ал.4 и чл.173, ал.1 
от ДОПК, Общински съвет 
Вълчи дол дава съгласие за 
отписване от счетоводна 
сметка 4887- Вземания от 
други дебитори и от баланса 
на Община Вълчи дол, на 
частни общински вземания, 
за ползване на общински 
помещения и жилища и въз-
становени разходи с изтекъл 
давностен тригодишен срок 
в размер на 18 600,59 лв., 
съгласно Приложение №1 - 
неразделна част от настоящото 
решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 720
На основание чл.8, ал.9 от 
ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 и т.12 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол приема Програма за 
управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост 
в община Вълчи дол през 2022 
година, съгласно направеното 
предложение.

Р Е Ш Е Н И Е № 721
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:
І.Дава съгласие имоти с 
идентификатор: 35506.1.77,
АОС №4245/14.12.2021г.;
35506.1.260,
АОС №4247/14.12.2021г;
35506.1.135, 
АОС №4246/14.12.2021г.; 
35506.1.91, 
АОС №3238/01.12.2021г.; 
35506.1.76,
АОС №4236/14.12.2021г.;
35506.1.68, 
АОС №4235/01.12.2021, 
35506.1.242, 
АОС №4239/01.12.2021г, 
35506.1.87, 
АОС №4237/01.12.2021, 

35506.1.47, 
АОС №4234/01.12.2021, 
35506.1.36, 
АОС №4233/ 01.12.2021,   
3335506.1.48, 
АОС №4243/09.12.2021, и 
35506.1.75,
АОС №4244/09.12.2021, 
частна общинска собственост 
по КККР на с. Калоян да бъдат 
продадени чрез публичен търг 
с явно наддаване.
ІІ.1.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с иден-
тификатор 35506.1.77, АОС 
№4245/14.12.2021 г., частна 
общинска собственост с плош 
382 кв. м. в землището на с. 
Калоян в размер на 329,00лв.
(триста двадесет и девет лева) 
за първоначална тръжна цена 
при провеждането на търга. 
2.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с 
идентификатор 35506.1.260, 
АОС №4247/14.12.2021 г., 
частна общинска собственост с 
площ 327 кв.м. в землището на 
с. Калоян в размер на 285,00 
лв. (двеста осемдесет и пет 
лева) за първоначална тръжна 
цена при провеждането на 
търга. 
3.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с 
идентификатор 35506.1.135, 
АОС №4246/14.12.2021 г., 
частна общинска собственост 
с площ 515 кв. м. в землището 
на с. Калоян в размер на 
444,00 лв. (четиристотин че-
тиридесет и четири лева) за 
първоначална тръжна цена 
при провеждането на търга. 
4.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с 
идентификатор 35506.1.91, 
АОС №4238/01.12.2021 г., 
частна общинска собственост 
с площ 551 кв. м. в землището 
на с. Калоян в размер на 
475,00 лв. (четиристотин 
седемдесет и пет лева) за пър-
воначална тръжна цена при 
провеждането на търга. 
5.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с иден-
тификатор 35506.1.76, АОС 
№4236/01.12.2021 г., частна 
общинска собственост с площ 
400 кв. м. в землището на с. 
Калоян в размер на 345,00 
лв. (триста четиридесет и пет 
лева) за първоначална тръжна 
цена при провеждането на 
търга. 
6.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с иден-
тификатор 35506.1.68, АОС 
№4235/01.12.2021г., частна 

общинска собственост с площ 
740 кв. м. в землището на с. 
Калоян в размер на 637,00 лв. 
(шестотин тридесет и седем 
лева) за първоначална тръжна 
цена при провеждането на 
търга. 
7.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с иден-
тификатор 35506.1.242, АОС 
№4239/01.12.2021 г., частна 
общинска собственост с площ 
736 кв.м. в землището на с. 
Калоян в размер на 643,00 лв. 
(шестотин четиридесет и три 
лева) за първоначална тръжна 
цена при провеждането на 
търга. 
8.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с иден-
тификатор 35506.1.87, АОС 
№4237/01.12.2021 г., частна 
общинска собственост с площ 
469 кв. м. в землището на с. 
Калоян в размер на 404,00 лв. 
(четиристотин и четири лева) 
за първоначална тръжна цена 
при провеждането на търга. 
9.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с 
идентификатор 35506.1.47, 
АОС №4234/01.12.2021 г., 
частна общинска собственост 
с площ 868 кв. м. в землището 
на с. Калоян в размер на 
748,00 лв. (седемстотин че-
тиридесет и осем лева) за 
първоначална тръжна цена 
при провеждането на търга. 
10.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с иден-
тификатор 35506.1.36, АОС 
№4233/01.12.2021 г., частна 
общинска собственост с площ 
401 кв.м. в землището на с. 
Калоян в размер на 346,00 лв. 
(триста четиридесет и шест 
лева) за първоначална тръжна 
цена при провеждането на 
търга. 
11.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с иден-
тификатор 35506.1.48, АОС 
№4243/09.12.2021 г., частна 
общинска собственост с площ 
569 кв. м. в землището на с. 
Калоян в размер на 490,00 лв. 
(четиристотин и деветдесет 
лева) за първоначална тръжна 
цена при провеждането на 
търга. 
12.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с 
идентификатор 35506.1.75, 
АОС №4244/09.12.2021г., 
частна общинска собственост 
с площ 350 кв. м. в землището 
на с. Калоян в размер на 
302,00 лв. (триста и два лева) 
за първоначална тръжна цена 

при провеждането на търга. 
ІІІ.Размер на депозита – 20% 
от началната тръжна цена на 
имота.
ІV.Стъпката за наддаване – 
10%.
V.Определя Златина Йорда-
нова Тонева - общински съвет-
ник, да бъде включен в състава 
на комисията за провеждане 
на търга.
VІ.Одобрява тръжната доку-
ментация.
VІІ.Възлага на Кмета на общи-
на Вълчи дол:
-да организира подготовката 
и провеждането на публичния 
търг;
-да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спече-
лил публичния търг.

Р Е Ш Е Н И Е № 722
На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.30, ал.1 
и ал.3 и чл.38, ал.1 и ал.8 от 
НРПУРОИ Общински съвет 
Вълчи дол:
І.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 12574.501.1023 
с площ 848 кв. м. с номер 
по предходен план  УПИ 
VІІІ - магазин и УПИ ХХ-
общ. кв. 56 да бъде разделен 
съгласно одобреният със 
Заповед №59/18.04.1996 
г. на Кмета на община Вълчи 
дол ПУП, като разходите 
по делбата се поемат от ЕТ 
“Паведия-Светла Димитрова“ 
с управител Светла Димитрова 
Великова.
ІІ.Дава съгласие след отразя-
ване на границите на УПИ 
VІІІ - магазин в кв.56 по 
Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на 
гр. Вълчи дол и изготвяне 
на пазарната оценка, да бъде 
продаден на ЕТ “Паведия-
Светла Димитрова“ с упра-
вител Светла Димитрова 
Великова, като разходите по 
делбата бъдат заплатени от ЕТ 
“Паведия-Светла Димитрова“ 
с управител Светла Димит-
рова Великова и 50 % от 
действително извършените 
разходи да бъдат приспаднати 
от продажната цена на УПИ 
VІІІ - магазин в кв.56 по  
плана на гр. Вълчи дол.
ІІІ.Упълномощава Кмета на 
община Вълчи дол да пред-
приеме всички правни и 
фактически действия по из-
пълнение на посочените по-
горе решения.

Р Е Ш Е Н И Е № 723
На основание чл.21, ал.1, т.8, 
т.13 и т.23 от ЗМСМА, §6, ал.2 
от Закона за горите, във връзка 
с §6, ал.1 и чл.9, ал.1 от Закона 

за устройство на територията, 
Общински съвет Вълчи дол 
удостоверява приложимостта 
на представените документи и 
графични материали относно 
промененото предназначение 
на ПИ с идентификатор 
61265.27.22 по КККР на с. 
Радан войвода.

Р Е Ш Е Н И Е № 724
На основание чл.21, ал.1, т.24 
и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол приема Отчет за 
изпълнение на дейностите, 
заложени в Културния кален-
дар на Община Вълчи дол 
за периода 01.07.2021-
31.12.2021 г., съгласно При-
ложение №1 към настоящата 
докладна записка.

Р Е Ш Е Н И Е № 725
На основание чл.21, ал.1, т.24 
и във връзка с чл.17, ал.1, т.10 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол приема Отчет за 
изпълнение на дейностите, 
заложени в Спортния календар 
на Община Вълчи дол, финан-
сиране от Общината за периода 
01.07.2021-31.12.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 726 
ОбС Вълчи дол,  на чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 
определя Димитричка Недкова 
Дилова - представител на ОбС 
Вълчи дол за участие в комисия 
за провеждане на търг с явно 
наддаване, организиран от СУ 
«Васил Левски» - гр.Вълчи дол 
на 23.02.2022 г. от 11,00 часа 
в сградата на СУ «В. Левски»-
гр. Вълчи дол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                /Д. ТОДОРОВ/

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ 
МНЕНИЯ, ВЪПРОСИ, 

ИДЕИ И ПРЕПОРЪКИ НА 
ЕЛЕКТРОННАТА НИ ПОЩА:

ekip_2000@abv.bg 

ПОСЕТЕТЕ И ОФИЦИАЛНИЯ 
САЙТ НА ОБЩИНАТА:

http://www.valchidol-bg.com

ПРОДАВАМ стара къща в 
село Войводино. Дворно място 
- 3 декара.
Цена: по договаряне.
Телефон за връзка:
 0899 067 658 /Ангелина/

БЕЗПЛАТНИ
МАЛКИ 
ОБЯВИ
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Аз съм Господ Бог твой; да нямаш други богове, освен Мене.
С първата заповед Господ Бог говори на човека за Себе Си. Внушава ни да Го 
почитаме - Него, Единия, Истински Бог. Ние сме длъжни, на никого другиго да 
не отдаваме Божествено почитание, освен на Него.
Името Господ (Кириос) произлиза от глагола „Господарувам“; а името Бог 
(Теос) – от думите „богат с милост“, благ. Като всемогъщ Бог – заповядва; като 
милосърден – Той открива Себе Си и Светата Си воля. За да почитаме нашия 
Господ Бог, ние сме длъжни да Го познаваме, т.е. да се учим на Богопознание. 
Богопознанието е най – важното от всички знания. То съставлява първото и най 
– важно наше задължение. Всички научни човешки знания, ако не са отразени 
със светлината на богопознанието, губят своето истинско значение, своя смисъл 
и своята цел, и вместо добри научни знания, внасят в живота много злини. 
За придобиване на Богопознание, т.е. за да се научим да познаваме истинския 
Бог, ние сме длъжни:
Да четем и изучаваме Свещеното Писание (словото Божие), което ни съобщава 
истинското и съвършеното познание за Бога.  Да четем творенията на светите 
отци и учители на Църквата, за да можем правилно да разбираме Светото 
Писание и да се предпазим от извратено, неправилно разбиране.  Възможно 
по–често да посещаваме Божия храм, защото всички църковни служби, 
извършвани в него, представляват нагледно поучение за Бога и Неговите дела. 
Да слушаме проповедите на пастирите (свещенослужителите) и да четем книги 
с религиозно – нравствено съдържание. Да изучаваме Божието творение – 
природата, а заедно с това и историята на човешкия род, които ни откриват 
чудните действия на Божия промисъл. 
Тази заповед изисква от нас и определени задължения за богопочитанието. Ние 
сме длъжни:
1. Да вярваме в Бога, т.е. да имаме искрена и твърда убеденост в Неговото 
съществуване.
2. Да ходим по Божиите пътища, т.е. винаги да помним Бога и да вършим всичко 
това, като че пред нас са Божиите очи (да постъпваме внимателно), а заедно с 
това да не забравяме, че Бог вижда не само нашите дела, но и нашите мисли. 
3. Да се надяваме на Бога, да обичаме Бога и да Му се подчиняваме, винаги да 
бъдем готови да вършим това, което той заповядва. Да не роптаем, когато Той 
не върши с нас това, което ние бихме искали. Та нали само един Бог знае какво 
и кога да ни даде – кое ще ни е от полза и кое – във вреда. 
Висшата форма на любов към Бога е благоговението или страхът Божий, т.е. 
онзи съвършен страх, свойствен на светците, които изпълняват волята Божия 
не поради страх от мъки, нито заради награда, но понеже обичат Бога, боят се 
да не сторят нещо противно на неговата воля. Този съвършен страх, при който 
човек достига достойнството на син и обича доброто заради самото добро и 
се бои, понеже обича. Знаем, че грешейки, ние нараняваме Бога, Този, Който 
премного ни обича. Как тогава да грешим?
4. Да се покланяме пред Бога, да го прославяме и да Му благодарим като на 
Творец и наш Спасител, спомняйки си всички Негови дарове и милости към 
нас.
5. Без страх да изповядваме Бога, т.е. пред всички да сме готови да изповядваме, 
че Той е наш Бог, да не се отказваме от нашата вяра, дори и ако за тази наша 
изповед се наложи да пострадаме или дори да умрем за нея.
Използвани материали: „Закон Божий“, протойерей Серафим Слободской.

“Братя и сестри,  през 2022 година искам да ви запозная с Десетте Божии 
заповеди. Има ги в началото на всяко православно църковно календарче.” - 
отец Станислав Друмев

ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ

ПЪРВАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 вторник Вълчи дол, Войводино

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

4 петък Вълчи дол, Щипско

7 понеделник Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

8 вторник Вълчи дол, Искър

9 сряда Радан войвода, Ген. Колево, Ст. Караджа, Изворник

10 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

11 петък Вълчи дол, Войводино

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

15 вторник Вълчи дол, Щипско

16 сряда Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

17 четвъртък Радан войвода, Ген. Колево, Ст. Караджа, Изворник

18 петък Вълчи дол, Искър

21 понеделник Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

22 вторник Вълчи дол, Войводино

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

24 четвъртък Брестак

25 петък Вълчи дол, Щипско

28 понеделник Радан войвода, Ген. Колево, Ст. Караджа, Изворник

29 вторник Вълчи дол, Искър

30 сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

31 четвъртък Червенци, Караманите, Метличина

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО ЗА МЕСЕЦ 
МАРТ 2022 ГОДИНА

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

На 16.02.2022 г., с Решение №1/2022 година, Управителният съвет на Проект „Красива България”, 
Кампания ′22 одобри за финансиране и реализация през настоящата година проект „Ремонт на 
Обединено училище „Васил Левски” в с. Михалич и на прилежащото външно пространство 
- II етап, находящ се в УПИ І, кв. 1 по плана на с. Михалич“, по мярка М02 „Подобряване на 
социалната инфраструктура”, включващо дейности за извършване на строително-монтажни/
ремонтни работи (СМР/СРР).
Г-жа Пепа Пенчева – ВрИД Кмет на Общината подписа Споразумение с Министерство на 
труда и социалната политика за изпълнението му, като:
Общият бюджет за горецитираното проектно предложение е в размер на 229 139 (двеста двадесет 
и девет хиляди сто тридесет и девет) лева в т.ч.:
1. 130 609 (сто и тридесет хиляди шестстотин и девет) лева финансиране от БЕНЕФИЦИЕНТА;
2. 98 530 (деветдесет и осем хиляди петстотин и тридесет) лева съфинансиране от МТСП.
Разпределението на общия бюджет за проектното предложение е, както следва:
1. 215 391 (двеста и петнадесет хиляди триста деветдесет и един) лева за изпълнение на СМР/СРР на 
обекта, в т.ч. 122 773 лева от БЕНЕФИЦИЕНТА и   92 618 лева от МТСП;
2. 13 748 (тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева за организация, оперативно 
управление и контрол от ПКБ, в т.ч. 7 836 лева от БЕНЕФИЦИЕНТА и 5 912 лева от МТСП. 
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ (Община Вълчи дол) е длъжен да избере изпълнител на СМР/СРР на обекта и 
да сключи с него договор за строителство до 13.06.2022 г. включително.
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да възложи строителен надзор на трето лице и да сключи с него 
договор. 
Като възложител на обществената поръчка БЕНЕФИЦИЕНТЪТ (Община Вълчи дол) няма право 
да променя общата стойност по сключения договор за строителство, както и количествата и 
видовете СМР/СРР в КСС към същия договор, с изключение на случаите, при които в резултат на 
непредвидени обстоятелства се налага частична замяна на дейности от предмета на поръчката за 
строителство, на стойност не повече от 15%  от стойността на договора без ДДС, когато това е в 
интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора.
С изпълнението на този проект Община Вълчи дол изпълнява напълно техническия проект за 
ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич, с което се извършва и саниране на сградата.

Диана Великова, Директор ИПХД

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗАПОЧВА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВ ПРОЕКТ ПО 
“КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”: РЕМОНТ 

НА УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО МИХАЛИЧ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В 
КОНКУРСА ЗА НАЙ-ДОБРО ВИНО

На 14 февруари, в заседател-
ната зала на Общинска 
администрация – Вълчи дол, 
председателят на Общински 
съвет – Вълчи дол – Димитър 
Тодоров и временно изпъл-
няващия длъжността кмет 
на община  – Пепа Пенчева 
наградиха участниците в 
традиционния конкурс за най-
добро домашно вино, орга-
низиран от Община Вълчи дол. 
Тази година в събитието, 
посветено на един от най-
обичаните празници – Трифон 
Зарезан, взеха участие 17 
производители на вино, които 

представиха общо 27 мостри от 
своите вина.
Вината бяха класирани в 
три категории – розе, бяло и 
червено вино, според вкусовите 
си качества, от тричленна 
комисия енолози от винарска 
изба „Белоградец”.
Грамоти и награди за отлично 
представяне в конкурса полу-
чиха Тихомир Трифонов, 
Ивайло Тодоров, Тодор Бакър-
джиев, Тошко Тодоров, Младен 
Богданов, Адриан Желев, 
Йордан Балев, Петя Желева, 
Здравка Николова и Георги 
Георгиев.

В категория „бяло вино” трето 
место зае Явор Бакърджиев, 
втори стана Марин Желев, а 
първото място бе за Станко 
Петров.
В категория „розе” призовите 
места заеха: трето място – 
Валентин Апостолов, второ 
място – Ангел Драганов, първо 
място – Владислав Донев.
За най-добро червено вино 
третото място бе за Ангел 
Драганов, втори стана Явор 
Бакърджиев, а първото място 
бе присъдено на Чавдар 
Бакърджиев за неговото „кабер-
не совиньон”.
Чавдар Бакърджиев стана и 
големият победител в тазго-
дишния конкурс и заслужено 
спечели титлата „Цар на 
виното за сезон 2021/2022”.
След награждаването бе из-
вършен ритуалът „зарязване“ 
на лозята край град Вълчи дол, 
за да е плодородна годината и 
да има добра реколта.

Ръководството на Община 
Вълчи дол изказва своята бла-
годарност към всички, взели 

участие в конкурса за 
най-добро домашно вино!
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ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СПЕЧЕЛИ 

ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА
 ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

Г-жа ПЕПА ПЕНЧЕВА, ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ подписа Договор 
за безвъзмездна финансова помощ по ОП „ОКОЛНА СРЕДА“, с която се финансира 
проект „Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол“, процедура: BG-
16M1OP002-2.009 - Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 
управлението на отпадъците в качеството си на партньор на СДРУЖЕНИЕ “ФОРУМ 
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО”.

За изпълнение на проектните дейности Община Вълчи дол ще закупи транспортно 
средство, окомплектовано с необходимото оборудване в размер на 236 370,60 лв., 
както и 130 броя компостери в размер на 19 004,48 лв.

ЧИСТИ, РАЗДЕЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ е основното мото на проекта. 
Информационно-демонстрационна кампания и нова технология за събиране и 
използване на третиране на битовите отпадъци, които се генерират на територията на 
община Вълчи дол. 
С дейностите по проекта от една страна се цели предотвратяване на образуването им и 
подготовката им за повторна употреба, а също и за тяхното рециклиране. 
Предвижда се да се закупят компостери, които да се предоставят на институции и на 
населението за компостиране на биологичните битови отпадъци. 
За извозването на готовия компост ще се закупи транспортно средство с нужната 
окомплектовка. 
От друга страна с дейностите по проекта ще се проведе широка разяснително-
информационна кампания, с цел повишавене на осведомеността и общественото 
самосъзнание за спазване на принципите за управление на битови отпадъци. 

Това е една иновативна идея и проектът, който ще се реализира ще бъде демонстративен, 
реален и съобразен с изискванията на времето, относно опазването и съхраняването на 
чиста природа и среда, в която живеем.

Диана Великова, Директор ИПХД

ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ ЗА 2022 г. 
В ОБЩИНА  ВЪЛЧИ ДОЛ ВЕЧЕ Е В ХОД

На 12.01.2022 г. стартира плащането на местните данъци и такси в община Вълчи дол.
Собствениците на недвижими имоти и превозни средства ще получат по пощата съобщения за дължимите от 
тях суми за данък недвижимо имущество, такса за битови отпадъци и данъка за  превозни средства.
Съобщенията с размера на данъка ще бъдат изпратени до всяко данъчно задължено  лице.
Сроковете за плащане на задълженията за 2022 г. съгласно Закона за местни данъци и такси са, както следва:

ДАНЪК ВЪРУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ 
ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА:

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

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

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

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Данъкът се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона за автомобилните 
превози.

Проверка на задълженията може да се направи на интернет страницата на Община Вълчи дол с 
ПИН /персонален идетификационен номер/. Услугата за издаване на ПИН е безплатна и се издава от 

общинска данъчна служба.
Плащането можете да извършите по следния начин:

1.В брой  на каса “Местни данъци и такси”   в Общинска администрация, гр. Вълчи дол, пл. “Христо Ботев” 
№1 и в кметствата при организирана мобилна каса, по график; 2.Чрез касите на Изипей; 3.Чрез касите на 
Фастпей; 4.Чрез Айкарт  /дигитален портфейл/; 5.Чрез пощенски запис; 6.По банков път в офисите на “Уни-
Кредит Булбанк” или банков превод по следната сметка: УниКредит Булбанк, IBAN:  BG78 UNCR 7000 
8423 4787 63, BIC:   UNCRBGSF         

Списък на Кодовете за плащане:
•44 14 00 - Окончателен патентен данък; •44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти;

•44 23 00 - Данък върху превозните средства; •44 24 00 - Такса за битови отпадъци;
•44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин;

•44 28 00 - Туристически данък; •44 34 00 - Други (пътен) данък;
•44 65 00 - Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети. 

Директор МДТНП, Грозданка Йорданова
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BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ 

Проект «Подкрепи ме, за да успея»
BG05M9OP001-2.004-0002

През месец декември 2021 г. г-жа 
ПЕПА ПЕНЧЕВА - ВрИД Кмет 
на община Вълчи дол подписа 
Допълнително споразумение с Ми-
нистерство на труда и социалната 
политика за удължаване срока на 
Договора по проект  «Подкрепи ме, 
за да успея» до 31.12.2022 г., както 
и допълнително финансиране за 
изпълнение на дейностите, както 
следва:

-Ранна интервенция на уврежда-
нията

Целта на тази услуга е предот-
вратяване на изоставянето и/или 
институционализирането на деца с 
увреждания и изграждане на специ-
ални умения за отглеждане на децата 
с увреждания. На родителите на деца 
с увреждания се осигурява подкрепа, 
за да могат да се грижат за своето 
дете. В Общностния център тези 
родители получават информация 
за психологическата, практическа 
и социална подкрепа, която се 
предоставя. С професионална помощ 
родителите се научават как да реагират 
по сензитивно подходящ начин на 
нуждите на детето. Това окуражава 
родителите да поемат повече 
отговорност за децата си. Така на 
родителите се създава усещането, че 
те са добри родители, способни да се 
справят с детето със специални нужди.
Също така тези родители получават 
информация за социалните услуги в 
региона, към които могат да се обърнат 
за помощ. В Общностния център се 
предоставят дейности за преодоляване 
на дефицитите на децата с увреждания.
За нуждите на Центъра се оборудва 
стая за кинезитерапия, психомоторни 
дейности и игра с децата. Оборудването 
на залата включва: различни видове 
съоръжения, психомоторни модули, 
огледала, играчки, дюшеци. Има и 
кабинет за родителите, участващи 
в заниманията с кинезитерапевта и 
другите специалисти. Услугата е насо-
чена към следната целева група: деца с 
увреждания и техните родители.
Тази услуга включва 2 поддейности:
1.Посещения в общностен център
Дейността е свързана с посещения на 
майката или друг член на семейството, 
заедно с бебето, в Общностен център.
Работата включва индивидуални 
дейности за детето с участието на 
родителя и включването на детето 
в група от негови връстници – при 
достигането на определен етап от 
развитието (в съответствие с оценката 
на екипа на Центъра) детето се включва 
в група за арт терапия, психомоторни 
дейности и др. Тази дейност също 
така е свързана с консултиране 
относно съществуващата мрежа от 
услуги и достъпната за родителите 
и за детето финансова подкрепа, 
консултация по проблеми, които 
възникват при ежедневната грижа за 

детето, родителските отговорности, 
семейните трудности, свързани с 
необходимостта от осигуряване 
на грижи за дете с увреждане и 
др. Посещенията в Центъра са в 
зависимост от спецификата на всеки 
отделен случай. При предоставянето 
на тази дейност от изключителна 
важност е кординацията на работата 
на членовете на екипа, като за целта се 
изготвят прецизни графици. Часовете 
на работа са съобразени изцяло с 
нуждите на потребителите.
2.Редовни посещения на мобилен 
екип в домовете на семействата
Целта на тази дейност е извършването 
на мониторинг на грижите за децата 
и осигуряване на подкрепа за форми-
ране и подобряване на уменията за 
грижа за децата. Тази дейност също 
така е свързана с предоставяне на 
консултация относно съществуващата 
мрежа от услуги и достъпната за 
родителите и за детето финансова 
подкрепа, консултация по проблеми, 
които възникват при ежедневната грижа 
за детето, родителските отговорности, 
семейните трудности, свързани с 
необходимостта от осигуряване на 
грижи за дете с увреждане и др. 
Посещенията на мобилния екип в 
домовете на децата с увреждания 
са в зависимост от спецификата на 
всеки отделен случай. Тази дейност е 
пряко свързана и допълва останалите 
дейности в услугата. 
-Семейно консултиране и подкрепа, 
вкл. работа с родителите и децата, 

дейности за семейно планиране, 
индивидуална работа, в т.ч. и 

индивидуална и групова работа с 
деца и родители, включително и 

с деца и родители, които не са от 
уязвими групи, с цел посещаване на 

детска градина.
Целта на услугата е да се 
подкрепят семействата в грижата 
за децата, справяне със семейни 
проблеми, създаване и развитие на 
умения и ресурси за пълноценно 
социално включване и реализация. 
Предоставянето на услугата съдейства 
за увеличаване на възможностите за 
социална интеграция на рисковите 
групи чрез развитие на социални 
умения - общуване, изготвяне на 
семейния бюджет, търсене на работа, 
родителски умения; улесняване 
на достъпа на уязвимите групи до 
различни услуги и институции; 
засилване на мотивацията сред 
общностите във висок риск в 
областта на семейното планиране 
чрез предоставяне на информация по 
въпроси като репродуктивното здраве, 
методите на контрацепция, болестите, 
предавани по полов път, адресиране 
на проблемите на насилието и 
неглижирането на деца. Услугата е 
насочена към следната целева група: 
уязвими семейства, младежи от високо 
рискови общности, родители на деца 

с увреждания, родители, които не 
полагат достатъчна грижа за децата си, 
неглижирани деца и/или деца – жертви 
на насилие. Тази услуга включва 2 
поддейности:
1. Групови и индивидуални занима-
ния за семейно планиране.
Тази дейност е насочена към пре-
доставянето на информация, кон-
султации и обучение в областта на 
репродуктивното здраве, методите за 
контрацепция, болестите, предавани 
по полов път и семейното планиране.
Дейността се осъществява чрез инди-
видуални и групови занимания.
2.Консултиране и подкрепа на ро-
дители, които не полагат достатъчно 
грижа за своите деца.
Тази дейност е насочена към иден-
тифициране на деца и семейства 
в риск чрез работа в общността 
и осигуряване на емоционална и 
практическа подкрепа за запазване 
целостта на семейството и предот-
вратяване на изоставянето на деца. 
Идентифицираните деца и семейства 
се насочват към другите услуги по 
проекта и към алтернативни социални, 
образователни и здравни услуги, 
както и такива по заетостта. Също 
така се работи в насока на издирване 
и насочване на бременни жени в 
риск и майки за ползване на здравни 
услуги и спазване на изискванията 
на здравното законодателство, както 
и индивидуална и групова работа с 
родители, които не полагат достатъчно 
грижа за децата си – консултиране, 
придружаване, посредничество, 
психотерапия за деца - жертви на 
насилие или на доказано неглижиране.
Дейността се изпълнява преди всичко 
чрез предоставяне на мобилна работа 
на място, която включва постоянни 
посещения на рискови райони за 
идентифициране на рисковите групи 
и работа с тях. Потребителите се 
включват и в групи, като срещите се 
провеждат в кабинетите за групова 
работа с родители. Груповата работа 
се съсредоточава върху общите проб-
леми, като програмата и честотата 
на заниманията са съобразени с 
участниците в групата и фокуса на 
работата. Разработването на програ-
мите за провеждане на занятията се 
извършва в съответствие с дейностите 
и услугите, които се предоставят 
на децата от 0 до 3 г. и на техните 
родители (социални, здравни услуги, 
услуги за заетост). По този начин се 
постига необходимата съгласуваност 
и координация на различните видове 
услуги по проекта. Дейностите се 
извършват чрез интегриране усилията 
на отделните специалисти, работещи 
в мултидисциплинарните екипи на 
отделните услуги. За изпълнението 
на тази дейност се осигурява екип и 
активно участие на медиатори. Това 
е един от най-ефективните начини 
за включването на родителите в 

самата услуга, тъй като се постига 
необходимото сближаване с пред-
ставителите на целевите групи и на 
тях им се осигурява възможност за 
включване в целия набор интегрирани 
услуги. При необходимост се използва 
транспорт, осигурен по проекта за 
улесняване участието на родителите, 
живеещи в отдалечени райони.
Часовете на работа са съобразени 
максимално с възможностите за учас-
тие на потребителите. Дейността се 
извършва в кабинетите за групова и 
индивидуална работа в Общностния 
център и от мобилен екип.

-Индивидуална педагогическа под-
крепа за деца с увреждания

Предоставянето на услугата има за 
цел да осигури подкрепа на деца с 
увреждания за успешна интеграция 
в първи клас в масовото училище.
Децата получават помощ за усвояване 
на знанията и уменията, необходими 
за първи клас. Услугата включва 
наблюдение на адаптирането на детето 
и неговото развитие през първата 
година в училище.Услугата е насочена 
към следната целева група: Деца с 
увреждания, подлежащи на записване 
в първи клас. Основната задача при 
изпълнението на тази дейност е 
обучение на децата чрез изготвяне на 
индивидуални планове за работа за 
всяко дете. Всеки специалист работи 
за развитие на строго определена 
негова компетентност. Родителите на 
децата с увреждания имат възможност 
да присъстват на част от заниманията 
с техните деца. Също така се про-
веждат разговори с родителите за 
получаване на обратна връзка относно 
ефективността на провежданите 
дейности и занимания. С оглед 
спецификата на работата с деца с 
увреждания, заниманията с децата са 
изцяло съобразени както с техните 
възможности, така и с ангажираността 
на родителите им;

-Подобряване достъпа до 
здравеопазване и промоция 

на здравето чрез подкрепа за 
осигуряване на здравна детска 

консултация и дейности по 
превенция на заболяванията

Целта е редовно наблюдение на 
здравното, физическото и психо-
моторното развитие на бебетата и 
децата. По този начин се осигурява 
превенция на детската заболеваемост, 
смъртност, не полагане на достатъчна 
грижа в семейството и други рискове 
в ранна детска възраст. Услугата е 
насочена към следната целева група: 
Уязвими семейства и техните деца: 
общности с различен етнически 
произход, и по-конкретно ромската 
етническа група; безработни с бебета 
и малки деца; родители, получаващи 
социални помощи с бебета и малки 
деца; семейства, живеещи в лоши 
битови условия; семейства с ниско 
ниво на образование; деца от семейства 

без общопрактикуващ лекар или та-
кива, чийто общопрактикуващ лекар 
не е педиатър; деца от семейства без 
здравна осигуровка; деца от семейства, 
в които не се полага достатъчна грижа 
за децата; всички деца с увреждания; 
деца със здравословни проблеми (тег-
ло при раждане под нормата и др.). 
Тази дейност е насочена към редовно 
наблюдение на здравното, физическото 
и психомоторното развитие на 
бебетата и децата; превенция на 
детската заболеваемост и смъртност, 
не полагане на достатъчна грижа в 
семейството и други рискове в ранна 
детска възраст. Предоставя се като 
наблюдение на децата от целевата 
група в здравния кабинет и като 
мобилна услуга с посещения на място 
в дома на потребителите. Здравният 
кабинет е специално оборудвано с 
теглилка, уреди за измерване на ръста, 
маса за преглед на бебето и към него е 
оформена манипулационна. ;

-Допълнителна педагогическа 
подготовка за повишаване на 

училищната готовност на децата 
за равен старт в училище

Целта е да се увеличи готовността 
на децата от целевата група и моти-
вацията им за равен старт с техните 
връстници при постъпването им 
в първи клас. Услугата е насочена 
към следната целева група: Деца 
от уязвими семейства от затворени 
общности и деца с увреждания, на 
които предстои да постъпят в първи 
клас. През летните месеци ще има две 
групи деца от общността за подготовка 
за първи клас в Общностния център. 
Това е един много добър модел за 
въвеждане на децата в образователната 
система. Тази дейност е насочена 
към доразвиване и съхранение на 
придобитите когнитивни и социални 
умения в предучилищното образо-
вание. Посещавайки лятно училище, 
децата имат възможност да доразвият 
или да съхранят придобитите когни-
тивни и социални умения преди 
да постъпят в училище. В летните 
училища образователните елементи 
се комбинират с игри и дейности, 
обогатяващи познанията на децата за 
обкръжаващия свят. Летните училища 
предоставят дейности за подобряване 
на предучилищната подготовка. Роди-
телите на децата, посещаващи летни 
училища, ще се включат в някои от 
заниманията - спортни празници и 
екскурзии. С родителите се провеждат 
срещи с цел да се проучи как децата 
приемат летните занимания. По 
този начин се дава възможност за 
промяна и допълване на заниманията в 
зависимост от нуждите на децата.

Вече шеста година се изпълнява 
проект „Подкрепи ме, за да успея“ 

по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“2014-2020 г. и резултатите 

са безспорни.

Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Диана Великова, Директор ИПХД
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Всеки народ има светини в 
своята история. Има герои, които 
надживяват времето, които се 
издигат като икони, върху които 
не дават и прашинка да падне. За 
нас това е Левски. Нямаме друга 
личност, която така светло и славно 
да преминава през годините, без да 
е оплюта, без да е „омаскарена”.
Има документи, които са скъпо-
ценни реликви, свързани с 
Възраждането и с българските 
революционни борби. В сейф 
в БНБ – София се пази личния 
бележник (тефтерчето) на Васил 
Левски, в малка дървена кутия, 
върху копринена основа с надпис: 
„Agenda” (от лат. бележник).
В 1987 година, във връзка със 
150-годишнината от рождението 
на Апостола на българската 
свобода, можах да си купя 
много от юбилейните издания, 
включително и фототипно издание 
с разчетен текст и обяснителни 
бележки на тази българска 
светиня. Светиня, която е и си 
остава най-достоверният и най-
неподправеният исторически из-
вор, от който могат да се черпят 
непосредствени сведения за 
идеите, мислите, прозренията, 
движили всички действия на 
Левски, неговия интимен разговор 
сам със себе си.
Дълъг е пътят, изминат от това 
тефтерче, предадено от Заха-
ри Стоянов, най-напред в Ми-
нистерството на народното 
просвещение, а след това  - в Со-
фийски народен музей, Народен 
етнографски музей, докато стигне 
до Архивния отдел на Български 
исторически архив.
Бележникът на Левски пред-
ставлява книжно тяло с размери 
13,7 см дължина и 8,2 см ширина. 
Неговият първоначален обем е бил 
около 100 листа или 200 страници, 
но по-късно е бил намален. 
Месецът е отпечатан словесно на 
немски език, а денят – с цифри. В 
момента на лице са 61 листа или 
122 страници, от които изписани 
104, а 43 листа от книжното 

Последната фотография на 
Васил Левски, направена в 

Букурещ след общото събрание 
на БРЦК през 1872 г., по която е 
издирван от турската полиция.

Страници от тефтерчето на Левски. Източник: НБКМ.

тяло липсват. И подвързията на 
оригинала не е напълно запазена. 
Липсва втората корица, която по 
останалите следи е откъсната или 
отрязана.
Възможно е в ситуации, в които 
Апостола не рядко е попадал, да 
се е налагало да откъсне листове 
за бележки или писма от този 
бележник, а има листове, останали 
половинки. Почти всички 
попълнени листове са изписани 
саморъчно от Левски, с неговия 
характерен, не много едър и леко 
наклонен надясно почерк. Писал 
е по-често с молив, а в някои 
случаи – с черно мастило. Името 
на Апостола обаче е изписано 
неколкократно в тефтерчето, 
съкратено или с многобройните му 
псевдоними. Най-често срещаната 
година е 1872, но има записка за 
гибелта на другаря му – кап. Иван 
Тодоров от четата на Панайот 
Хитов – 1867/68 и за смъртта на 
брат му Христо Иванов Кунчев – в 
1870 година. Явно това тефтерче е 
ползвано от 1870 до 1872 година.
Много важни и богати сведения 
намираме в него за ежедневието 
и бита на Апостола, за облекло, 
храна, тайни квартири, срещи 
с хора, за влечението му към 
народните песни и поезията, за 
почитане на народните праз-
ници и традиции – Нова година, 
Васильовден, коледуване, лаза-
руване, за подпомагане на матери-
ално слабите бедни жени и деца и 
пр.
Интересни са записаните рецепти 
от т. нар. народна медицина, 
например: стр. 7, януари, 1-2, 1871 
година: „Лекове – за клинав човек 
(който страда от болки в корема и 
далака) Костенурка-жаба, водна, 
да я уловиш, че да я затвориш и тя 
ще снесе яйце, което ще го опечеш, 
пък яж и друго нещо.
За зъби – от трънка корен, три 
драма стипца, една чаша фасулова 
вода, една чаша ракия, да се 
тури в ново гърне да врат, но от 
чешма вода да врат… да плакнеш 
устата си няколко пъти.”. Още от 
Легията на Раковски, Левски е 

имал незарастваща рана в корема. 
В последните 5 години от живота 
му тази рана е била непрекъснато 
кървяща.
На стр. 4, още в самото начало е 
написан тропар от славянската 
служба на Кирил и Методий на 
църковнославянски език. Има 
нещо символично във факта, че 
от самото начало на бележника, 
той слага имената на двамата 
равноапостоли.
По-нататък има народни рецепти за 
лечение на изгоряло, за жълтеница, 
за сърце и пр., за боядисване на 
прежди и дрехи.
Много често Васил Левски 
използва псевдоними за свое име. 
Известни са повече от 30 такива 
– Дякона, Дякон Игнатий, Аслан, 
Асландервишоглу Кърджалъ, 
Драган Мирчов, Вълчо Драгнюв, 
Афъзаа ефенди, Тропчо, Драгойчо, 
Драгомирчо, Хаджи Ахмед и още, 
и още...
Още по-голямо е разнообразието 
на данни, които се докосват до 
революционната дейност на 
Апостола, срещите и контактите 
му с дейци и съратници – Ангел 
Кънчев, Димитър Общи, Христо 
Иванов – Големия, Марин Поп-
луканов, Сава Младенов и други; за 
многобройните тайни скривалища, 
ханове, манастири; за опитите и 
грижите за набавяне на оръжие, 
боеприпаси, за организиране на 
събрания и други такива.
В писмата си Левски не веднъж 
говори, че е готов да даде и живота 
си за делото на народа. Той мисли 
за такава възможност без всякаква 
поза, без да се любува на подобна 
смърт, без да я поетизира. Като 
истински апостол, той заявява: 
„Длъжност ми е да го кажа, защото 
може да умра.”.
Левски е притежавал неповторимо 
съзнание за дълг, за лична и 
обществена отговорност, за 
непоклатима неподкупност, за 
стриктно водене на комитетските 

сметки, за редовно вписване – до 
последния грош за направените 
лични разходи. На стр. 64, август, 
31-ви, 1871 година пише: „От 
ноември 25-ий захващам да водя 
точна сметка от деня какво взимам 
и за какво ги давам.”. И няма друг 
документ, в който като прочетем: 
„За маслини, хляб и ябълки – 3 
гроша (стр. 78), за небетшекер за 
кашлица – 2,1/2 гроша (стр. 69), 
за книги, пера, игли за шев – 5,20 
гроша, за боза – 0,30 (стр. 71)” да 
не си зададем въпроса – А къде 
сме ние днес? С честността си? С 
морала си? С отчета пред народа?
Днес във всеки кабинет на политици 
и държавници (уви, зад гърба им!) 
виси портрета на Левски. Мнозина 
от тях дори не знаят за какво става 
дума. Колко от тях се отчитат пред 
народа си? И не е ли по-лесно, 
докато си на служба… Пък и 
другите така правят… Пред това 
тефтерче трябва да полагат клетва 
депутатите ни, та дано прихванат 
нещо от Левски…
Жалко… Добре, че Левски не 
доживя да види какво става в 
свободна България. 
Настръхвам, когато на стр.115 
погледът ми попада на онази 
думичка с четирите въпросителни, 
която толкова години не ни дава 
мира – НАРОДЕ????. Този лист 
изглежда е сложен допълнително 
в тефтерчето на Левски, защото 
в горната му част няма винетки. 
За Левски четирите питанки са 
нещо средно между възклицание и 
удивление. А може би той просто 
се е питал дали този народ е готов 
за борба. И е виждал, че не е готов, 
затова работил денонощно за него-
вото освобождение.
Големият поет Дамян Дамянов 
написва стихотворение „Над теф-
терчето на Левски”. В периода на 
социализма това стихотворение 
беше спряно от цензурата (защо?), 
а бе публикувано години след 10 
ноември 1989 година. Ето неговия 
завършек:

„И днес кърви духът ми цял – 
„Народе????”

ни глас, ни образ… Питанките в 
мен!

И грях – не грях ги вадя и се 
кръстя –

под тях, прости ми, Боже,     лик 
личи:

ни турчин див, ни оня чер поп 
Кръстю –

а ти, народе мой, и чист, и 
мръсен

на онова въже го окачи!?”
В тефтерчето от 38 до 45 страница 
Левски е записал стихотворението 
на Христо Ботев „На прощаване”. 
Поради това, че липсват няколко 
страници, първите 9 стиха от 
стихотворението липсват, което 
предполага, че са били откъснати.
Ботев и Левски – двама титани 
в нашата история. Ботев – 
гениален поет и журналист. 
Левски е гениален организатор 
и революционер. Ботев – по-
емоционален, вярвал, че с 200 
четници ще повдигне духа на 
народа, искал е да гръмне Европа – 
затова театрално превзема кораба. 
Левски не прави така. Левски 
е икона и светец – обаятелна 
личност.
Преди години от ЮНЕСКО пои-
скали от Народната библиотека в 
София да представи най-ценния 
ни документ, който имаме като 
държава. От там представят 
„Нареда на работниците за 
освобождение на българския 
народ – подбуди и цел”. Това е 
върхът на гениалната мисъл на 
Левски, на неговата идеология 
и революционна подготовка. 
Апостола е смятал, че България 
трябва да бъде „чиста и свята 
република”. Той е един от 
малкото българи, които не се 
самовъзвеличават. В „Наредата”, 
състояща се от 6 страници, 
изписани с изящния, ситен почерк 
на Левски, са описани изисквани-
ята за поведението на воеводите, 
за държанието на комитетските 
членове, за наказанията. Почти 
всяко провинение се наказва със 
смърт. Имало е тайна полиция, 
която изпълнявала присъдите.
В трезорите на БНБ има теф-
терчета само на Раковски, на 
Ботев и Левски. Това са уникални 
възрожденски паметници! Дори и 
само тефтерчето (личният бележ-
ник) на Левски, с неговата прочута 
„Нареда” да бяха – пак ще сме 
горди, че е имало такъв титан в 
нашата история!

хаджи Й. Колимечкова
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Усмивка и песен – това са думите, 
които веднага изникват в мислите 
ми, когато стане дума за народната 
певица Гиргина Стоянова. 
Представям си нейното бяло лице, 
грейнало от сърдечна, широка ус-
мивка, с китка на глава и с песен на 
уста. 
Гиргина Стоянова Стоянова е родена 
на 6 май 1949 година (на Гергьовден) 
в село Брестак, област Варна – идва 
с празника и с името си. Коренът й 
по бащина линия е от село Щипско, 
откъдето е баба й Иванка от рода 
на Стоян, по прякор Трисата. От 
нея Гинчето от малка е слушала с 
какви трудности се е срещала баба 
й, загубила в разстояние на 9 месеца 
баща, съпруг и брат, как с черна 
вдовишка забрадка сама е орала и 
сяла, жънала и копала – и с полска, 
и с къщна работа е успявала да се 
справи.
И мъката, и радостта си баба й 
Иванка е съпровождала с песен, 
наведена над шевната машина 
вкъщи, или с мотиката, или 
сърпа на нивата. От нея Гинчето 
е научила много народни песни. 
Първите й спомени за изпълнения 
пред публика са още от 5-годишна 
възраст на тържество в детската 
градина, когато с кобиличка на 
рамо тя е пеела „Тръгнала Румяна 
за вода студена”. Като ученичка пее 
в училищния хор и е предпочетена 
като солистка. Завършвайки 8 клас в 
ОУ „Васил Левски” в село Брестак, 
класната й ръководителка направила 
анкета и на въпроса „Кой какъв иска 
да стане?” тя написала – „Аз искам 
да стана шивачка или певица” (иди 
и не вярвай, че и тук генетиката си е 
генетика).
Класната ръководителка и директора 
на училището посетили родителите 
й и ги посъветвали да я запишат в 
Музикалното училище в град Варна, 

към него имало и общежитие, но 
те категорично отказали, защото 
нямали възможност да я издържат. 
Дядо й Илия, чиято дума винаги 
е била „последна инстанция” с 
гагаузкия си манталитет отсякъл: 
„Момиче не може да учи за певица. 
Те там стават „леки” и дом не 
завъртват.”.
„Плаках, когато всичките ми съу-
ченички отидоха да учат коя във 
Варна, коя във Вълчи дол и в Прова-
дия, а аз берях и нижех тютюн, за 
да помагам на семейството си. Не 
знам дали друг човек толкова много 
е плакал за учение.”
После баща й намерил пари, дал ги е 
в ръцете й и казал: „Иди при лелите 
си – Стоянка и Величка Кателиеви 
във Варна, да те запишат поне на 
курс за шивачка.”.
И не само шивашки курс, но и 
курс за машинна бродерия Гинчето 
овладява. 
Оценявайки нейните художествени 
и дизайнерски умения, ръководител-
ките й й предлагат да води курсове 
и да обучава и други, които да 
овладяват шивашкото изкуство. 
И днес жените от село Султанци 
(сега Царевци) и от Брестак са й 
благодарни, че ги е научила да кроят 
и шият, да бродират, а с изработените 
дрехи да уредят изложба, така че и 
други да се радват на постиженията 
им.
Междувременно веселата и талант-
лива Гиргина вече се е врекла във 
вярност на избраника си Стоян и 
скоро след това семейството им се 
обогатява със син Димчо, а година 
след това – и с дъщеря Надя. 
Семейството се премества в град 
Варна. Стоян постъпва на работа 
в „Циментов завод” – Девня, а тя 
се включва в женския хор при НЧ 
„Петко Рачов Славейков” – Варна и 
става солистка.
Музикалната й дейност продължава 

Г. Стоянова на участие в “Тополи пее и се смее”, 2013 год.

2016 година, с. Жълтеш.  Среща с народната певица  Калинка Вълчева

1980 година. Народната певица 
Гиргина Стоянова.

2019 година. ЖПГ „Авлиги” при ПК „Щастливеца” с Брестак на 
Националния фолклорен фестивал  „Искри от миналото” в град Априлци.

в ГУСВ (Главно управление 
„Строителни войски”), поделение 
62180 – Варна. Наред с пряката й 
работа като телефонистка, а после 
и като куриер-деловодител, цели 15 
години тя пее с военния оркестър по 
празници, фестивали и концерти. С 
песни посрещат младите войници, с 
песни ги уволняват. По прегледи на 
войнишката художествена самодей-
ност вземат участие във Варна, 
Шумен, Разград, Девня, София и 
навсякъде са желани и чакани. 
Междувременно, желанието на 
Гинчето да учи вече се е осъщест-
вило и тя вечерно завършва средно 
образование и се дипломира с 
професия електрозаварчик.
През 1980 година Гиргина се явява 
на кастинг за народна певица 
– за категория, с която може да 
упражнява тази професия и с още 
5 музиканти създават оркестър 
„Темпо”. Много са изявите им и по 
празници, сватби, надпявания. Тя 
вече е направила и първия си запис 
с оркестъра на радио „София”, с 
художествен ръководител Атанас 
Вълчев, а с прочутия певец Йовчо 
Караиванов записва две песни 
„Жътва се зажъна” и „Провикна се 
Стоян от планина”.
По семейни причини, след смъртта 
на майка си, в 2000 година Гинчето 
се завръща в Брестак. Скоро я 
поканили да ръководи женската 
певческа група към читалището. 
Сега вече за нея започва голямата 
организационна работа в художест-
вената самодейност. 
Песни, концерти, седенки, хорови и 
индивидуални изпълнения, участия 
в надпявания и фестивали в цялата 
страна! Тя продължава да работи и 
като читалищен секретар. Работи с 
деца, младежи и възрастни.
Има подкрепата на селското и 
училищното ръководство. 
Организира участия на певческия 
и танцовия състав не само у нас, 
но и в чужбина – в Гърция, Турция, 
Украйна, Молдова.
Навсякъде женските певчески групи 
за автентичен фолклор „Авлига” и 
„Бресташки славей” жънат успехи 
и печелят награди, които и до днес 
красят клубовете им и читалището.
Похвално е, че на всички събори и 
фестивали фолклорните състави се 
представят с местни песни, които 
Гиргина Стоянова с микрофон и 
бележник е записвала от баба си 
Иванка, от майка си Неда, от баба 

Стойка, от баба Славка, баба Неделя 
и други. Бабите отдавна са на оня 
свят, но песните им с радост и 
задоволство се пеят и от детската, 
и от женската група за автентичен 
фолклор. 
И как да не се радват, когато по 
време на тяхно изпълнение журито 

става на крака и възторжено 
ги аплодира, а такива народни 
изпълнители, които са известни 
и у нас, и в чужбина, като Галина 
Дурмушлийска, Калинка Вълчева, 
Георги Германов, най-сърдечно ги 
поздравяват и ги насърчават.
Незабравими ще останат изявите 
им в Копривщица, Варна, Разград, 
Свищов, Вълчи дол, Суворово, 
Стефан Караджа, Алфатар, Попово, 
Голица, Дулово и други.
Навсякъде Гинчето води своите 
състави, а и тя винаги се включва с 
индивидуални изпълнения.
Емблематични са песните от 
нашия край „Провикна се Стоян от 
планина” и „Седнал ми Дамян да 
яде и да пие”, които тя научава от 
майка си; „Повей, повей, ветре” – от 
баба си; „Изгряла е звезда денница” 
и „Руска на нива отива” – ярко 
изразяващи нашенския колорит и 
душевност.
С наслада Гиргина пее и добру-
джански и тракийски песни на 
прочути наши певци и певици – 
Верка Сидерова, Калинка Згурова, 
Галина Дурмушлийска, Тодор 
Кожухаров, Радка Радева, Георги 
Германов и още, и още…
Като народна певица тя има много 
отличия и награди – златни и 
сребърни медали, плакети, грамоти 

и парични възнаграждения. Гинчето 
с гордост облича сценичните 
костюми, които тя с майсторство 
сама си е изработила и са на особена 
почит в нейния гардероб. В тях тя 
е влагала обичта си към изконното, 
българското, красотата и стремежът 
на българката към съвършенство, 

към нейния художествен и есте-
тически вкус. 
Семейството на Гиргина Стоянова 
е щастливият пристан, където след 
множество пътувания и концерти, 
тя може да пусне котва, да отдъхне, 
да отдели време и внимание на 
любимите си хора и да се зареди с 
нова енергия и сили.
С отзивчивост и радост работи с 
младите хора. Съветва ги: „Младите 
да се учат от старите на правилно 
пеене. Да не се страхуват, а да си 
направят собствен репертоар.”. 
Самата тя лично много съжалява, че 
никой от наследниците й не поема 
по нейния път. Надеждата й е дано 
правнучките й да запеят. Радва се и 
пее песен, посветена лично на нея 
от Митко Радев – краевед от същото 
село Брестак.
Разделям се с Гиргина Стоянова, 
с нейната неизменна усмивка, с 
песен, с присъщия й позитивизъм, с 
ценния й принос за обогатяване на 
националната ни песенна съкровищ-
ница. 
Пожелавам й песента и усмивката да 
продължават да я съпътстват дълго 
в делници и празници, в екскурзии 
и фестивали, и с тях да радва нас, 
нейните почитатели и всички, които 
обичат народната ни песен.

хаджи Й. Колимечкова
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