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

СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

	 В	навечерието	на	светлите	Великденски	празници	приемете	моите	най-искрени	поздравления	и	благопожелания	за	здраве,	спокойствие,	топлина	и	
разбирателство	във	всеки	дом!	Възкресението	Христово	е	символ	на	доброто,	на	надеждата,	на	новото	начало.	То	ни	кара	да	вярваме	в	по-доброто	утре.
Защото	 вярата	 ни	 дава	 сили	 и	 упование	 и	 в	 най-трудните	 моменти	 от	 нашия	живот...	 Тя	 е	 онази	 ценност,	 която	 никога	 не	 трябва	 да	 губим.	Именно	
християнските	ценности	са	помагали	за	единството	на	нашия	народ	и	за	съхраняването	на	българската	идентичност	и	култура	през	вековете.	
Нека	не	спираме	да	учим	децата	и	поколенията	след	нас	да	опазват	нашите	изконни	български	и	православни	ценности.
Нека	да	бъдем	по-добри,	човечни	и	милосърдни,	да	се	научим	да	бъдем	смирени,	да	прощаваме	грешките	си,	да	се	учим	от	тях...
Нека	на	този	светъл	християнски	празник	се	съберем	със	семействата	и	с	приятелите,	
с	най-близките	си,	за	да	почувстваме	заедно	магията	на	Великден.	
Нека	светлината	на	Възкресението	Христово	озари	живота	на	всички	ни!	

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

•Тридесет и шесто редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 15.03.2022 год.
РЕШЕНИЕ № 727

На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, 
ал.9 от ЗОС, Общински 
съвет Вълчи дол приема 
изменение на Програмата 
за управление и разпо-
реждане с имоти общинска 
собственост в община Вълчи 
дол през 2022 г., като в:
В.”Имоти, които Обшина 
Вълчи дол има намерение да 
продаде” се създава:
Точка 13. ИМОТ с иденти-
фикатор 53093.501.1, 
АОС №4059/06.01.2021 
г., частна общинска собст-
веност по КККР на с. 
Оборище с площ 4161 кв.м., 
с начин на трайно ползване: 
обект за образование в 
урбанизирана територия, 
ведно с построената в имота 
селскостопанска сграда с 
идентификатор 53093.501.
1.2 със застроена площ 136 
кв.м. - складова база.
РЕШЕНИЕ № 728

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 от НРПУРОИ , 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 53093.501.1, 
АОС №4059/06.01.2021г., 
частна общинска собстве-
ност по КККР на с.Оборище, 
с площ 4161 кв.м., с на-
чин на трайно ползване: 
обект за образование в 
урбанизирана територия, 
ведно с построената в имота 
селскостопанска сграда с 
идентификатор 53093.501.
1.2 със застроена площ 136 
кв.м.-складова база, да бъде 
продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
2.Одобрява направената 
от инж. Йовка Атанасова 
пазарна оценка за имот 
с идентификатор 53093. 
501.1, 
АОС №4059/06.01.2021г., 
частна общинска собстве-
ност по КККР на с.Оборище, 
с площ 4161 кв.м., с на-
чин на трайно ползване: 
обект за образование в 
урбанизирана територия, 
ведно с построената в 
имота селскостопанска 
сграда с идентификатор 
53093.501.1.2 със застро-

ена площ 136 кв.м. в 
размер на 19 370 лв. (девет-
надесет хиляди триста и 
седемдесет лева), без ДДС, 
за първоначална продажна 
цена при провеждането на 
публичния търг.
3.Размер на депозита - 20% 
от стойността на имота.
4.Стъпката за наддаване - 
10%.
5.Определя Мелиха Алиева-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на коми-
сията за провеждане на тър-
га.
б.Одобрява тръжната доку-
ментация.
7.Възлага на Кмета на общи-
на Вълчи дол:
-да организира подготовката 
и провеждането на публич-
ния търг;
-да сключи договор за 
покупко-продажба с канди-
дата, спечелил публичния 
търг.
РЕШЕНИЕ № 729

На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.37и, 
ал.1 и ал.З от ЗСПЗЗ, ОбС 
Вълчи дол:
1.Утвърждава списък на 
пасищата и мерите, публич-
на общинска собственост, 
които следва да се отдават 
под наем за общо и 
индивидуално ползване за 
стопанската 2022/2023 
г., съгласно Приложение 
№1, неразделна част от до-
кладната записка.
2.Дава съгласие да бъдат 
отдавани под наем общин-
ски пасища и мери за общо 
и индивидуално полз-
ване за срок от 5 (пет) 
стопански години,считано 
от 2022/2023 год., на 
собственици или ползватели 
на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански 
животни, регистрирани 
в Интегрираната инфор-
мационна система на БАБХ, 
съобразно броя и вида на 
регистрираните животни.
3.Утвърждава изготвената 
пазарна оценка от инж.
Татяна Кюркчиева - ли-
цензиран оценител, за 
отдаване под наем на 
пасища и мери в община 
Вълчи дол за стопанската 
2021/2022 г., в размер на 

9,00 (девет) лева за декар, 
съгласно Приложение №1, 
неразделна част от доклад-
ната записка.
4.Възлага на ВрИД Кмет 
на община Вълчи дол, да 
предприеме всички правни 
и фактически действия по 
изпълнение на горепосо-
чените решения.
РЕШЕНИЕ № 730

На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5, 
ал.6 и ал.7, чл.37в, ал.10 от 
ЗСПЗЗ; чл.76,ал.1, ал.2, 
ал.З и ал.4 от НРПУРОИ, 
ОбС Вълчи дол:
I.1.Дава съгласие, мало-
мерни имоти (до 10 дка) 
от общински поземлен 
фонд на територията на 
община Вълчи дол, описани 
в Приложение №1, да 
бъдат отдадени под наем 
за стопанската 2022/2023 
г., от Кмета на общината, 
без търг или конкурс по 
цени за декар, определени 
съобразно Тарифа за 
определяне на базисните 
наемни цени за отдаване под 
наем на имоти, общинска 
собственост и/или по реда 
на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ.
I.2.Дава съгласие, имоти от 
общински поземлен фонд 
на територията на община 
Вълчи дол, описани в 
Приложение №2 да бъдат 
отдадени под наем за срок 
от 5 (пет) години от Кмета 
на общината, чрез публичен 
търг по цени за декар, 
определени съобразно Та-
рифа за определяне на 
базисните наемни цени за 
отдаване под наем на имоти, 
общинска собственост.
I.3.Дава съгласие за отда-
ване под наем без търг или 
конкурс за срок от 5 (пет) 
години на имоти, заети 
с трайни насаждения, по 
цени за декар, определени 
съобразно Тарифа за 
определяне на базисните 
наемни цени за отдаване под 
наем на имоти, общинска 
собственост, описани в 
Приложение №3.
II.Възлага на Кмета на 
община Вълчи дол да обяви 
на интернет страницата 
на Общината, списъка на 
маломерните имоти по 

Приложение №1.
III.Право да подават заяв-
ления имат лица, които 
нямат задължения към Об-
щина Вълчи дол.
IV.Ако за даден имот има 
подадени повече от едно 
заявление, да се проведе 
публичен търг с явно 
наддаване, съгласно изиск-
ванията на ЗСПЗЗ.
V.Определя срок за пода-
ване на заявления от ли-
цата, желаещи да ползват 
маломерните имоти от oб-
щинския поземлен фонд 
до 29.04.2022 г., включи-
телно.

РЕШЕНИЕ №731
На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 
от ЗОС, Общински съвет 
Вълчи дол: 
1.Обявява поземлен 
имот 27629.501.104 и 
27629.501.104.1, по КККР 
на с. Есеница, номер по 
предходен план УПИ I, 
кв.1, по плана на с. Есеница, 
АОС № 127/10.02.1999 г. 
от имот частна общинска 
собственост за имот 
публична общинска собст-
веност.
2.Упълномощава Кмета на 
oбщина Вълчи дол да пред-
приеме всички необходими 
действия по съставянето на 
акт за публична общинска 
собственост по т.1.
РЕШЕНИЕ № 732

На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА и чл.67, ал.1 
от Закона за собствеността, 
Общински съвет Вълчи 
дол отнема учреденото 
право на строеж върху 
имот с идентификатор 
47874.501.535, АОС 
№4255/26.01.2022 год., 
по кадастралната карта на 
село Метличина, номер 
по предходен план УПИ 
X, кв.67, поради това,че 
в 5 (пет) годишния срок, 
съгласно разпоредбите на 
чл.67, ал.1 от Закона за 
собствеността, мероприя-
тието не е реализирано.

РЕШЕНИЕ №733
На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 
и ал.4, чл.14, ал.1 и ал.2 
от ЗОС, чл.19, ал.1 от 

НРПУРОИ, Общински 
съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие за отдаване 
под наем чрез публичен търг 
за срок от 5 (пет) години на 
помещение с площ от 16 кв. 
м., в имот с идентификатор 
14667.501.221.1, АОС 
№1445/12.02.2013 година 
АП№3476/12.02.2013 
год., номер по предходен 
план УПИ II, кв.24, при 
първоначална месечна наем-
на цена в размер на 3,00 лв. 
на кв. м., с ДДС, съобразно 
Тарифата за определяне на 
базисните цени за отдаване 
под наем на имоти общинска 
собственост.
2.Размер на депозита - 50% 
от наемната цена на имота.
3.Стъпката за наддаване - 
10%.
4.Определя Мелиха Алиева-
общински съветник, да 
бъде включен в състава на 
комисията за провеждане 
на търга.
5.Одобрява тръжната доку-
ментация.
б.Възлага на Кмета на 
община Вълчи дол:
-да организира подготовката 
и провеждането на публич-
ния търг;
-да сключи договор за наем 
с кандидата, спечелил пуб-
личния търг.
РЕШЕНИЕ № 734

На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.79, ал.1 и ал.2 
от ЗООС, Общински съвет 
Вълчи дол приема отчет за 
изпълнение на Програмата 
за опазване на околната 
среда през 2021 година.

РЕШЕНИЕ № 735
На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и т.12 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.79, ал.1 и ал.2 
от Закона за опазване на 
околната среда, Общински 
съвет Вълчи дол приема 
Програма за опазване на 
околната среда на Община 
Вълчи дол 2021-2028 го-
дина.

РЕШЕНИЕ № 736
На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и т.12 от ЗМСМА,
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във връзка с чл.52, ал.1 от 
Закона за управление на 
отпадъците, Общински 
съвет Вълчи дол приема 
Програма за управление 
на отпадъците на Община 
Вълчи дол 2021-2028 годи-
на.
РЕШЕНИЕ № 737

На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и т.11 от ЗМСМА, 
чл.59, ал.1, чл.124а, ал.1 
и ал.5 от ЗУТ, във връзка 
с чл.110, ал.1, т.3 от с.з. и 
чл.12, ал.2 и чл.124б, ал.1 
от ЗУТ, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Разрешава изработването 
на Подробен устройствен 
план - план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) 
за ПИ с идентификатор 
11836.90.23 по КК на 
землище село Войводино, 
община Вълчи дол.
Окончателният проект да 
се съгласува със заинтере-
суваните централни и 
териториални администра-
ции и специализираните 
контролни органи на осно-
вание чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Финансирането на проекта 
за ПУП-ПЗ ще е за сметка 
на Възложителя - „Вълчи 
дол СОЛАР 1” ЕООД.
2.Одобрява заданието 
по чл.125(1) от ЗУТ за 
възлагане изработването на 
проект за ПУП-ПЗ (план 
за застрояване) за обект: 
ПИ с идентификатор 
11836.90.23 по КК на 
землище село Войводино, 
община Вълчи дол.
Съгласно чл.124б, ал.4 от 
ЗУТ, решенията по т.1 и т.2 
не подлежат на оспорване.
РЕШЕНИЕ № 738

На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи дол 
дава съгласие да се отпуснат 
финансови средства в 
размер на 200,00 лв. за 
покриване на разходи по 
погребението на Наско 
Живков Александров от с. 
Генерал Колево, които да се 
получат от Хасан Хасанов-
кметски наместник на с. 
Генерал Колево.
РЕШЕНИЕ № 739

На основание чл.21, ал.1, т.8 
и т.23 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.45ж от ППЗСПЗЗ, 
във връзка с §27, ал.2, т.2 
от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, 
Общински съвет Вълчи дол 

отлага за преразглеждане 
на докладната записка за 
следващо редовно заседание 
-тогава, когато бъде подаден 
пълен комплект документи.

РЕШЕНИЕ №740
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23, чл.21, ал.2 и чл.59 
от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол:
I.Одобрява изменение на 
Споразумение за сътруд-
ничество със Сдружение 
„Форум гражданско об-
щество” за изпълнение на 
проект „Чисти, разделни 
и екологични в Община 
Вълчи дол”, финансиран 
по ОПОС 2014-2020 г. 
с разпределение на разхо-
дите за Бенефициент и 
Партньор, както следва:
1.Община Вълчи дол - 256 
456,08 лв., без ДДС.
2.Сдружение „Форум 
гражданско общество” - 
99 100,00 лв., без ДДС 
II.Упълномощава ВрИД 
Кмет на oбщина Вълчи дол 
да подпише Допълнително 
Споразумение към Споразу-
мение за сътрудничество 
със Сдружение „Форум 
гражданско общество” 
за изпълнение на проект 
„Чисти, разделни и еко-
логични в Община Вълчи 
дол”, финансиран по 
ОПОС 2014-2020 г. с раз-
пределение на разходите за 
Бенефициент и Партньор, 
както следва:
1.Община Вълчи дол - 256 
456,08лв., без ДДС
2.Сдружение „Форум 
гражданско общество”-99 
100,00 лв. без ДДС 
III. Упълномощава ВрИД 
Кмет на община Вълчи 
дол да подписва и всички 
документи, свързани с 
изпълнение на Администра-
тивния договор по проект 
№ Д-34-31/24.02.2022 г. 
по проект „Чисти, разделни 
и екологични в Община 
Вълчи дол”, финансиран по 
ОПОС 2014 - 2020 г.

Поради изчерпване на 
дневния ред, ТРИДЕСЕТ 

и ШЕСТОТО редовно 
заседание на ОбС Вълчи дол 

бе закрито в 15,40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
       /Д. ТОДОРОВ/

Община Вълчи дол стартира процедура за избор на нови кандидат - членове на Съвета на 
децата - консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето 
(ДАЗД). Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, 
мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието 
на децата в обществено–политическия живот. Съветът на децата дава възможност 
на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с 
държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете 
му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател, заместник – председател, 
секретар и летописец. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат 
организацията и местата им се попълват от нови членове.
Съгласно утвърдената процедура, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури 
за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния 
управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, 
подадени от всички общини, и представя трите номинирани за областта кандидатури във 
всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.
Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите 
кандидатури от областите съгласно описаните критерии. Съставът на Съвета се формира 
от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от 
уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила 
в България.
Съгласно чл.11 (2) от Правилника за структурата, организацията и дейността на Съвет на 
децата, за членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца 
на възраст от 13 до 16 години включително, избрани в съответствие с процедура за избор 
(Приложение 1).
Кандидатите е необходимо да отговарят на следните критерии:
Активност;
Креативност;
Толерантност;
Ангажираност към обща кауза;
Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
Ориентираност към резултати;
Организаторски умения;
Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта;
Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които 
имат нужда от подкрепа).
Направление на кандидатстване:
А)членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за 
предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти 
и др.; 
Б)представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
В)представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/
доброволци в социални услуги за деца;
Г)индивидуални кандидатури.
Кандидатстващите по направление  А), Б) или В) е необходимо към формуляра за 
кандидатстване да приложат протокол или друг документ, доказващ решение на 
организацията/структурата за конкретната номинация.

Необходими документи за кандидатстване:
Формуляр за кандидатстване Съвет на децата
Мотивационно писмо Съвет на децата
/Могат да бъдат изтеглени от официалната интернер страница на Община Вълчи дол/

Предложенията могат да се подават в срок до 24.05.2022 г., на адрес: гр. Вълчи дол, пл. 
“Христо Ботев” №1 в Информационния център (Деловодството) от 08:00 часа до 17:00 часа 
и на e-mail: marchet2019@abv.bg 
Повече информация за процедурата може да получите на
https://sacp.government.bg/съвет-на-децата

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СТАРТИРА НОВА 
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЪВЕТА НА ДЕЦАТА
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Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що 
е горе на небето, що е долу на земята, що е във водата и 

под земята, не им се кланяй и не им служи.

С втората заповед Господ Бог забранява идолопоклонството, т.е. 
забранява да си правим кумири или идоли, или да се почитат 
подобията и изображенията на това, което виждаме на небето 
(слънцето, луната, звездите), и което се намира на земята 
(растенията, животните, хората), или онова, което се намира във 
водата (рибите). Господ забранява: да не се покланяме и да не 
служим на тези кумири, както правят езичниците. Тази забрана 
ни най-малко не трябва да се смесва с православното  поклонение 
пред светите икони и мощи. Почитайки светите икони, ние не ги 
считаме за богове или за кумири. Те за нас са само изображение 
(образ) на Бога, или на ангелите, или на светиите. Думата „икона” 
е гръцка и означава образ. Покланяйки се и молейки се пред 
иконите, ние се молим не на материалната икона (боите, дървото 
или метала), а на Този, Който е изобразен на нея. Всеки знае колко 
по-леко е да се обръща мисълта ни към Спасителя, когато виждаме 
Пречистия Му лик, или Неговия кръст, отколкото когато пред нас 
има празна стена или печка. 
Светите икони са ни дадени за благоговейно спомняне на Божиите 
дела и Неговите светии, за благоговейно възнасяне на нашите 
мисли към Бога и Неговите светии. Чрез това се възпламенява 
нашето сърце за любов към нашия Творец и Спасител. Светите 
икони представляват за нас такива свещени книги, само че 
изписани вместо с букви - с лица и вещи. 
 Изображения на Господ Бог в Скинията (т.е. подвижния 
еврейски храм) и в Соломоновия храм нямало, защото в 
продължение на повече от половината старозаветен живот хората 
не били достойни да видят Господа. Нямало изображения на 
старозаветни праведници, защото тогава хората не били още 
изкупени и оправдани (Римл. 3:9,25; Мат. 11:11).
 Самият Господ Исус Христос изпратил чудесното 
изображение на Своя лик на Едеския княз Авгар - така нареченият 
неръкотворен образ. След като се помолил пред неръкотворния 
образ Христов, Авгар се изцерил от неизлечимата болест.
 Св. евангелист Лука, лекар и живописец, нарисувал и 
оставил след себе си, според преданието, икони на Божията 
Майка. Някои от тях се намират в Русия. Много от светите икони 
Господ е прославил с чудотворство. 
 Втората заповед не противоречи и на почитанието на 
светите мощи. В светите мощи ние почитаме благодатната Божия 
сила, която действува чрез мощите на светците. 
 За нас, християните, идолопоклонството е невъзможно в 
този вид, в който се изпълнява от езичниците, но затова пък, в 
замяна на грубото идолопоклонство, сред нас съществува много 
фино идолопоклонство. Към такова идолопоклонство се отнася 
служенето на греховните страсти, каквито са: користолюбието, 
чревоугодието, гордостта, тщестлавието и др.
 Користолюбието - това е стремеж за придобиване на 
богатство. Св. апостол Павел говори, че „користолюбието 
е идолопоклонство” (Колос. 3:5). За користолюбивия човек 
богатството става идол, на който той служи и се покланя повече, 
отколкото на Бога.
 Чревоугодието - това е лакомството, преяждането и 
пиянството. За такива хора , които над всичко поставят сетивните 
удоволствия от ядене и пиене, св. апостол Павел говори: ”Техният 
бог е коремът ” (Филип. 3:19).
Гордостта и тщестлавието. Гордият и тщестлав човек има 
извънредно високо мнение за своите достойнства - ум, красота, 
богатство. Гордият човек почита само себе си. Своите разбирания 
и желания той счита за по-важни от върховната воля на Самия Бог. 
Гордият и тщеславен човек прави самия себе си идол.
 Забранявайки тези фини пороци на идолопоклонството, 
втората заповед с това внушава следните добродетели: щедростта, 
дарителството, въздържанието, постът и смирението.

“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

ВТОРАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД

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

НА 30 АПРИЛ В ГРАД ВАРНА ЩЕ СЕ 
ПРОВЕДЕ БЛАГОТВОРИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 
КАПАЧКИ И СТОТИНКИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕТСКА ЛИНЕЙКА

На 30.04.2022 година (събота) от 09:00 до 15:00 часа, пред Катедрален храм “Св. Успение 
богородично” - град Варна, за поредна година Сдружение “Аз Вярвам и Помагам” ще 
организира мащабно събиране на КАПАЧКИ и СТОТИНКИ в помощ закупуването на 
специализирана “Детска линейка”.
Тази година ще бъде по-различна от досегашните, като се дава възможност да се предават 
освен капачки и стотинки.
- Капачките трябва да бъдат предадени в торби, чували или кашони, но НЕ и в туби;
- По време на събитието ще се събират и стотинки от 0,01лв, 0,02 лв, 0,05 лв, 0,10 лв, 0,20 
лв, 0,50 лв, 1 лв и 2 лв;
- Стотинките НЕ трябва да бъдат сортирани по номинална стойност и може да бъдат в обща 
торбичка, буркан или друг здрав съд;
- Капачките и стотинките трябва да се предадат ОТДЕЛНО едно от друго;
- По време на събитието ще има благотворителен дарителски базар, на който ще се предлагат 
рекламни материали (чаши, тениски, магнити, ключодържатели, ароматизатори и други) с 
логото на кампанията в помощ за събирането на повече средства;
По време на събитието ще има разположени дарителски кутии и  “Благотворителен базар” 
с направени рекламни материали и всички 100% събрани средства ще отидат за каузата и 
събирането на сумата от 200 000 лева.
Благотворителна кампания “Аз Вярвам и Помагам” е първата в България, която през 2015 
година бе създадена с цел да се събират капачки за рециклиране, а със събраните средства 
закупува и дарява медицински апаратури в помощ на недоносените бебета в най-големите 
отделения по неонатология и детска хирургия, където се лекуват деца от цяла в Североизточна 
България. 
От началото на кампанията, преди 7 години, са събрани и предадени за рециклиране над 
176 тона капачки и са закупени и дарени 22 медицински апаратури, които са помогнали на 
хиляди деца.

НА 3 МАЙ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ 
НА ДАНЪЧНИТЕ НИ ДЕКЛАРАЦИИ

Данъчната кампания 2022 г. започна на 10 януари. Тогава стартира подаването на декларациите за доходите 
на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция.
От началото на март 2022 г., след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, е пусната и 
предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала 
за електронни услуги на НАП.
В нея са вписани автоматично данни за получени през 2021 г. доходи от трудови правоотношения,  граждански 
договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други.
Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на 
доходите и плащане на дължимия данък тази година е 3 май, първият работен ден след 30 април.
Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на 
облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни.
Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното 
подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и 
данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.
Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи в сайта на приходната 
агенция www.nap.bg и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена, според тарифите 
на съответния оператор.
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ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК
144 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Националният празник - 
Tрети март бе отбелязан 
тържествено в град Вълчи 
дол.
Тържествата започнаха в 
10:30 часа, с издигане на 
националното знаме на 
Република България. В 
приветствието си към жи-
телите и гостите на града 
председателят на Общински 
съвет – Вълчи дол, Димитър 
Тодоров, подчерта, че 
свободата трябва да бъде 
пазена като най-висша 
ценност и, че сме длъжни 
да помним и предаваме на 
поколенията след нас своята 
история.
Пред паметника на 
загиналите във войните 
вълчидолци отец Станислав 
Друмев отслужи панихида 
в памет на героите, а г-жа 
Йорданка Колимечкова – 
историк и краевед произнесе 

слово за родолюбието и 
жертвоготовността им. Венец 
в знак на признателност 
бе положен от Общинска 

администрация – Вълчи 
дол. Малки и големи също 
поднесоха своите цветя в 
знак на почит пред подвига 

и делото на загиналите за 
свободата на родината.
Празничната програма 
продължи с изпълненията 

на Женска певческа гру-
па „Теменуга” при НЧ 
„Димитър Благоев-1907” – 
град Вълчи дол. Учениците 
от Професионална гимназия 
по земеделие и горско сто-
панство – село Стефан 
Караджа представиха дра-
матизация по мотиви на 
Иван Вазов. 
Своите стихове и песни за 
празника представиха и 
талантливите дечица на град 
Вълчи дол.

Община Вълчи 
дол изказва своята 

благодарност към всички, 
които приеха поканата 

да вземат участие в 
тържеството, посветено 

на националния празник 
и представиха своите 
изпълнения в знак на 

признателност и почит 
към героите, дали 

живота си за свободата на 
България!

Тържествено честване на 
националния празник, бе 

организирано традиционно и в 
село Щипско.

Национални носии, български 
знамена, патриотични песни и 
стихове пренесоха жителите и 
гостите на селото в една друга 
епоха, в друго време, във времена 

на герои, подвизи и чисто 
родолюбие...
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Отшумяха тържествата по 
случай 3 март – 144 години от 
Освобождението на България. 
Кому приятно, кому не толкова, 
отбелязахме славната годишнина. 
Някои отдавна говорят за нов 
прочит на историята – тази, която 
искат да я променят така, че да не 
можем да я познаем. Други яростно 
защитават героичния подвиг на 
руската армия и българското 
опълчение, за постигане на нашата 
свобода. Така или иначе фактът 
си е факт! На 3 март 1878 година 
на картата на Европа се появява 
България.
Има и други, които настойчиво 
искат датата на националния ни 
празник да бъде променена и за 
такъв да бъде обявен 6 септември – 
ден на Съединението, 22 септември 
– ден на Независимостта на 
България, 24 май – Ден на 
българската просвета и култура и 
т.н.
Питам ги аз – Щеше ли да има 6 
септември, 22 септември – ако не 
беше 3 март?? Тогава??!
Но… Каквито и да са били целите 
на Руската империя, за нас е важен 
крайният резултат – България 
възкръсна и никой не може да 
отрече, че в резултат на Руско-
турската война от 1877/78 година 
вече 144 години, и дай Боже и във 
вековете напред, я има България!!!
За подвига, саможертвата и хума-
низма на руския войник има много 
примери. Ето само някои от тях: 
Страхотни били дните през лятото 
на 1877 година. От юг настъпвала 
40 хилядната армия на Сюлейман 
паша, изпратена от турското 
командване на Балканския 
боен театър, защото изходът на 
войната ще се реши именно на 
този фронт. Целта на Сюлейман 
паша била да премине Балкана 
и да помогне на Осман паша при 
Плевен и на Мехмед Али паша в 
четириъгълника Русе - Силистра – 
Шумен – Варна.
При Стара Загора той се среща 
с отряда на генерал Гурко, който 
бил 4 пъти по-малочислен от 
турските войски. На 31 юли 
1877 година, макар и чувствайки 
численото превъзходство на про-
тивника, генерал Столетов, начело 
на 4 опълченски дружини, 14 
казашки ескадрона с  2 оръдия, 
отбранявал града. Врагът нападал 
непрестанно. Под Самарското 
знаме, разкъсано и окървавено, 
загиват петима знаменосци, 
но други го вдигат и с „Шуми 
Марица” и „Ура” го понасяли 
напред. За това свято знаме загива 
и подп. Калитин, един от най-
храбрите и най-способни офицери 
в руската армия.
И докато котелът на сраженията 
ври – жителите на Стара Загора 
и околните села масово бягат към 
Балкана и търсят спасение. Кой 
каквото успял грабнал – кой с деца 
и бебета на ръце, кой подкрепя 

144 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
ИСТОРИЯТА РАЗКАЗВА: И ТОВА Е БИЛО...

стара майка или баща – но всички 
устремени към планината.
А имало и такива случаи…
Руски конник, натоварен с манерки 
за вода, бързал към позициите. В 
един момент конят спрял, почнал 
да пръхти, да рие с крак и да 
не тръгва нагоре. Чул войникът 
някакво скимтене, като че ли из 
под земята се носели звуци от 
жива твар. Отбил той коня и под 
една трънка видял вързоп дрехи, в 
които нещо мърда. Навел се и що 
да види – с мръсна от пръст уста, 
с изпоцапано лице, скимтяло бебе. 
Без много-много да му мисли, 
грабнал го, качил се на коня и 
понесъл този случаен късмет 
към позициите. Там развързали 
пелените и се зарадвали, че е 
момиченце. Вероятно майка му с 
последни сили и с мисълта да опази 
поне по-големите му братчета 
и сестричета, го е целунала за 
последен път и с ридаеща душа 
го е оставила под храста – на 
съдбата… 
Е, почнали да се грижат за бебето 
войниците. Правели й попарка 
от сухар и топъл чай, и понеже 
всички й се радвали – нарекли я 
Рада, а защото е дете на Брянския 
полк – Рада Брянска. След 
войната Рада е отведена с брянци 
в Русия. Тя станала дъщеря на 
полка, пораснала, изучили я. По-
късно тя създава свое семейство. 
Имала син и две дъщери, но по 
време на 900-дневната блокада на 
Ленинград – загинала тя, заедно 
с дъщеря си и са погребани в 
Пискаревското гробище.
По време на 6-месечните военни 
действия при Плевен, има и такъв 
случай:
Изключително смелият генерал 
Скобелев – Белият генерал излиза 
най-отпред и повежда войниците 
си лично срещу бълващия огън и 
желязо редут „Кованлъка”. Гюлле 
пречупва сабята му, конят му пада 
убит под него, но той не трепва и е 
един от първите, които проникват 
във вражеското укрепление.
А в това време при защитата на 
редута, майор Гурталов се сражава 
с рядко себеотрицание. Накрая 
турците го вдигат във въздуха на 
байонетите си, а той до последен 
дъх ги е съсичал със сабята си.
Враговете убивали всяко дете из 
Плевен. Всеки пленен българин - 
доубивали. Вечерта падала бавно, 
огнено. Полето - осеяно с трупове 
на хора и коне. Санитарите 
пренасяли ранените към лазарета. 
Някъде в мрака дочули детски 
плач. Славянската душа не трае. 
Отиват руските войници натам и 
намират малко дете да плаче над 
трупа на убит турчин. Спасяването 
на детето било възможно, само ако 
се вземел и трупа на баща му, към 
когото то с писък протягало ръце 
и не искало да се отдели от него. 
Когато го занасят в руския стан, 
санитарите установили, че бащата 

е тежко ранен и го спасили. 
Може би същия този турчин е 
стрелял срещу Белия генерал, 
може би е убивал техни другари, 
може би той е един от тези, които 
намушкаха на байонетите си 
майор Гурталов, но хуманизмът 
на руския войник винаги е бил 
на първо място. Същата тази 
неизмерима хуманност на руския 
войник – богатир спаси и намерено 
момченце. А ето каква била 
неговата предистория:
На Вейсел паша било много 
необходимо да знае какво е разпо-
ложението на руските войски край 
Шипка и Габрово. В своя лагер в 
село Химитлий (дн. с. Ясен) той 
викнал българските учители Рада 
и Стоян Доневи от град Хасково. 
Предложил им да станат турски 
разузнавачи, за което ще бъдат 
скъпо платени, но….
„Паша – казала Рада – Макар да 
съм слаба жена, аз не се боя от 
смъртта. Ако той, неговият баща 
(и тя посочила 4 месечното си 
бебе) стане предател, аз ще разбия 
главицата на детето в камъните…”
А Стоян добавил:
„Ако ме обесят преди тебе, Радо, 
удуши лично с ръцете си детето, за 
да не остане в поганеца – турчин 
и да стане враг на нашата вяра…”
Бащата убили, а майката избягала, 
но по пътя, съкрушена, останала 
без сили, тя умряла от „бялата 
смърт”, а бебето било намерено 
от руски войници до вкочанения 
труп на майка си. Намереното бебе 
руснаците нарекли Богдан (т.е. 
дадено им от Бога), а за фамилия 
му сложили Шипкин, понеже го 
намерили там близо. По-късно 
момченцето било осиновено от 
бездетен фелдфебел в Русия.
Щастлива била съдбата на 
друго бебе от село Къзъл Мурад 
(дн. Благоево, Разградско) по 
време на тази война. Майка му, 
заедно с други свои съселяни, 
прекосявайки Балкана, за да 
се спасят от башибозука, изне-
мощяла, тя също се решила на 
тази сърцераздирателна постъпка, 
да остави 6 месечното си бебе в 
храстите. Бегълците намерили 
приют при свои роднини в 
поповското село Козица. 
И в този случай руски войници 
намерили бебето. Когато влезли 
в това село, те попитали за 
някоя майка кърмачка, която да 
го накърми. С плахи стъпки и 
доста сконфузено, се приближила 
майката и каква била изненадата 
на всички, когато тя го познала 
по плача. Войникът се заслушал 
в нейните думи, но с известно 
недоверие се отнесъл към нея. И 
чак, когато тя обяснила с какви 
дрешки е оставила бебето – тогава 
й повярвали. Трогателна картина! 
Да захвърлиш детето си и по игра 
на съдбата – пак да го намериш… 
Майката дълго целувала ръцете 
на солдатина, спасил рожбата й. 

Детето, Илия, сукал до деветата си 
година и сред съселяните останал 
с името Сукльовото.
И други примери има в историята, 
които разкриват широката руска 
душа, широка като безкрайната 
руска земя! В тази Руско-турска 
освободителна война взел участие 
и Райчо Николов от махала 
Райковци до Габрово. Още като 
13-годишен, по време на Кримската 
война от 1853/1856 година, в 1854 
година, той с две кратунки под 
мишниците, преплувал Дунава 
и се озовал на румънския бряг. 
Руски войници наметнали на 
премръзналото момченце един 
шинел и го отвели при техния 
офицер. Той изслушал сведенията, 
които Райчо дал за турските 
войски на отсамния дунавски бряг 
и станал „син на полка”. Пораснал 
в Русия, изучил се, станал офицер 
и по време на Руско-турската война 
1877/78 година, заедно с руската 
армия влиза в България. По-късно 
той написва и първия български 
военен устав и за заслугите си е 
носител на 20 ордени и медали. 
За съжаление Райчо Николов, вече 
майор, става единствена жертва 

в Пловдив, на 6 септември 1885 
година, в Деня на Съединението – 
застрелян от началника на пощата 
при завземането й.
Има и още много, много примери…
Широка и благородна е руската 
душа. Може ли времето да заличи 
величавия подвиг на онзи руски 
младеж-доброволец от Сибир, 
който заявява: 
„Когато узнах, че нашите просла-
вени братя от другата страна 
на Черно море се борят против 
турците, аз реших да им помогна. 
Минах пеш от Сибир до Одеса, за 
да намеря комитета, който набира 
доброволци…”
Какво повече да кажем? Множест-
во белокаменни и гранитни па-
метници, издигнати от нашия 
народ в прослава на загиналите 
руски, белоруски, украински и 
финландски войни говорят за 
огромната ни благодарност към 
братята-освободители!

хаджи Йорданка 
Колимечкова

ДО КРАЯ НА АПРИЛ МОЖЕ 
ДА ЗАПЛАТИТЕ МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ И ТАКСИ С 
ОТСТЪПКА

На 30.04.2022 г. изтича срокът за  плащане с отстъпка на  
местните данъци и такса битови отпадъци  в Община Вълчи 
дол.

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 организи-
рана мобилна каса по график.
2.Чрез касите на Изипей;
3.Чрез касите на Фаспей;
4.Чрез Айкарт  /дигитален порт-фейл/;
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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РАДВАЙТЕ СЕ! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Великден е един от най-
тачените църковни празници. 
За християните няма по-велик 
празник от Великия ден, когато се 
чества Христовото Възкресение. 
Защото ако Рождество Христово е 
поставило началото на спасението 
ни чрез въплъщението на Божия 
Син, Възкресение Христово 
представлява славен завършек 
на спасителното Христово дело 
на земята. Чрез Възкресението 
Си Иисус Христос е победил 
смъртта, премахнал е проклятието, 
обезсилил е злото. Затова 
Възкресение Христово се нарича 
“празник на празниците, тържество 
на тържествата”. Още първите 
християни са го наричали „цар 
на всички празници”, „Велик ден 
на Господа” и, когато се срещали, 
в знак на голяма радост, се 
поздравявали с думите: „Христос 
воскресе!” и си отговаряли „Наи-
стина воскресе!”.
Имах огромното щастие и 
истинско духовно преживяване 
да посетя Йерусалим и Светите 
места с поклонническа група, 
ръководена от свещеник, през 
октомври 2016 година.
За да се почувства обаянието на 
Йерусалим, той трябва да бъде 
посетен! Гледах града и си мислех: 
„Колко величие и история, събрани 
на едно място!”. Зад стените на 
стария град Йерусалим се намират 
трите бележити светини за 
трите основни монотеистични 
религии: Църквата на Божи гроб 
– за християните; Западната 
Стена на плача – за евреите и 
джамията „Суббат ас Сахра” – 
за мюсюлманите.
В Йерусалим всеки камък е исто-
рия, създавана в продължение на 
хилядолетия. Казват, че в този 
град човек е най-близо до Бога. 
От стари времена идването в 
Йерусалим се означава само с една 
дума – поклонение!
Погледанат отдолу, от долината 
Кедрон, човек добива усещането, 
че това е град, който се извисява 
в небето. Крепостните стени 
са прорязани от седем порти, 
шест от тях са отворени, а 
седмата, т. нар. „Златната 
порта”, през която, яздейки 
бяло осле, влиза Спасителят, 
посрещнат с възгласите „Осанна! 

Благословен е идващият в името 
Господне!” е зазидана. Точно 
срещу Златната порта, от 
другата страна на долината 
Кедрон е Гетсиманската градина, 
откъдето Христос се възнася на 
небето и, която, и тогава, и сега, 
е осеяна с маслинови дървета, 
по чиито стебла висят табелки 
с обозначение на колко хиляди 
години е всяко от тях. Най-
вълнуващият за християните 
маршрут в Йерусалим започва 
при някогашната римска крепост 
Антония до Лъвската порта, 
северно от Златната. Тук, 
след бичуването на Спасителя, 
римският управител на областта 
Юдея – Пилат Понтийски 
оправдателно си измива ръцете 
и го осъжда на смърт чрез 
разпятие. На това място има 
храм, върху купола на който има 
голям трънен венец – спомен 
за Христовите страдания. От 
тук започва „Вия Долороса” – 
Пътят на Страданието или 

Пътят на Кръста. Това е тясна, 
половинкилометрова каменна 
улица, често преминаваща в 
стълбища, по която има 14 
спирки, различни по големина 
параклиси и църкви, бележещи 
местата, където Христос е 
спирал по пътя към Голгота, 
съхранили последните мигове 
на Спасителя и за великата Му 
любов към света. На втората 
спирка Той поема тежкия дървен 
кръст, на четвъртата се среща 
за последен път с майка си, а на 
петата Симеон Киринеец поема 
кръста, за да помогне на Иисус…
Вия Долороса свършва в Църквата 
на Божи гроб и по малка, вита 
стълба, се изкачихме на Голгота 
– възвишението, върху което 
е разпънат Христос. Тук са 
единадесетата и дванадесетата 
спирка. От далече скалистият 
венец на хълма прилича на човешко 
чело – лоб и затова го нарекли 
„голгота” – лобно, челно място. 
Стъклена витрина покрива къс 
разцепена скала от Голгота. 
Когато Иисус издъхва на кръста, 
става земетръс и скалата се 
пропукала. Коленичим пред малък 
олтар и целуваме скалата, в която 
е бил забоден кръста с разпънатия 
Иисус. (И сега тук има голямо 

разпятие със Спасителя)
Запалваме свещи и по друга 
стълба слизаме към „Плочата на 
Помазанието”, където съгласно 
древния юдейски обичай, тялото 
на Иисус е помазано с благовония 
и обвито с бял саван. След това е 
пренесено и положено в изсечената 
наблизо скална гробница. На 
няколко метра след плочата, вляво 
от входа – и ние се намираме пред 
заветната, мечтаната цел на 
всички поклонници християни – 
Божи гроб!
Вълнението е неописуемо!
За да се влезе в гробницата, 
която Неговият сподвижник 
Йосиф Ариматейски е направил 
предварително за себе си, се 
чака с часове, бавно, крачка по 
крачка, се доближаваме до нея. 
Прави впечатление, че здрави и 
болни, сакати и в колички – никой 
не бърза, не изпреварва – всеки 
чинно чака да му дойде реда за 
поклонение.
Преддверието на Божи гроб е 

БЕЗПЛАТНИ
МАЛКИ 
ОБЯВИ

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

ПРОДАВАМ варел за 
гориво /нафта/ с вместимост 
около 500 литра. Много 
здрава изработка. С кранче за 
източване и метална стойка.
Цена: 400 лева.
Телефон за връзка:
0885/14 36 65

ПРОДАВАМ печка за 
твърдо гориво, стара изработка. 
Много здрава и тежка.
Цена: 70 лева.
Телефон за връзка:
0885/14 36 65

миниатюрен параклис, наречен 
„Църквата на Ангела”. По сре-
дата има малък олтар, в който е 
вграден къс от камъка, закривал 
гробницата, върху която гори 
непрекъснато свещ и дежури 
свещеник. В олтара на тази 
църква всяка нощ се отслужва 
литургия. Първи това право имат 
да направят православните, чието 
богослужение ние посетихме в 
полунощ, на 17 октомври 2016 
година, което завърши в 3:00 
часа, след което приехме свето 
причастие и нафора – символ на 
кръвта и тялото Христови. Мога 
да изразя своя възторг от тая 
литургия с думите  - Неочаквано!... 
Невиждано!... Неповторимо!... 
Възхитително!...
След православната литургия 
идва ред на католическата, след 
това на арменската и т.н. От 
преддверието се влиза в също 
толкова малко помещение. Тук през 
пролетта на 33 г. от н.е. мистично, 
непостижимо и необяснимо за 
човешкия ум, става тайнството, 
възвестено от Ангела – Духът 
побеждава материята. Вечност-
та побеждава  тлението. Спаси-
телят възкръсва! Трогателно и 
мълчаливо великолепие!
Каменното ложе, върху което е 

лежал Иисус и където три дни 
след разпятието Той възкръсва, е 
скрито под плочи от бял мрамор. 
Над него горят кандила на всички 
вероизповедания, стопанисващи 
Божи гроб. Човек има минута-две, 
за да се поклони и целуне Гроба, да 
се концентрира в молитвата си, 
да освети подаръците за своите 
близки върху тази светиня, от 
която продължава да извира 
Божията любов и да събира 
човешката надежда. Надежда, с 
която живее до гроба си...
Цялата екскурзия в Израел 
и Палестина „По светите 
места” беше силно вълнуваща 
и незабравима, но срещата ни с 
Йерусалимският патриарх Тео-
филус е повече от щастие. Той 
е скромен човек, с благ поглед 
и изключително положително 
излъчване. Приветства ни на 
гръцки език, а до него преводач 
превеждаше на руски. Записах 
цялата му реч. Патриарх Теофилус 
връчи на всеки от нас пасаван 
за поклонничество по Светите 
места и икона на Йерусалимската 
Света Богородица. 
Целунахме благоговейно десница-
та му, направихме си снимки 
в този незабравим момент. 
Пасаван за поклонничество и 
титлата „хаджия” и от името 
на йерусалимския кмет и техния 
министър на туризма.

Възкресение Христово – Велик ден 
е третият ден, след като Христос 
– разпънат на кръста и погребан 
– възкръсва. Празната гробница 
е видяна от Мария Магдалина и 
други жени мироносици, дошли 
да помажат с благовония тялото 
Христово. За учудване – гробът 
бил празен, а белият саван, с който 
било обвито тялото Му – бил там. 
Кърпата, с която била покрита 
главата Му – грижливо сгъната и 
положена настрана. 
Господ Иисус Христос много пъти 
се явявал на множество народ. 
Сега вече никой не можел да 
каже, че учениците му лъжат като 
проповядват, че техния Божествен 
Учител е възкръснал. От тогава 
и до днес цялата вселена пее в 
прослава на възкръсналия Господ 
най-светлата и радостта песен:

„Христос възкръсна от 
мъртвите!

Със смъртта Си – смъртта 
победи!

И на всички, които са в гробовете
живот подари!”

хаджи Йорданка 
Колимечкова

Разпятието на Голгота.

Поклонение на Плочата на Помазанието.

Скалата, пропита с 
невинната кръв на 

Спасителя, на която е забит 
кръста с разпятието.
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ДРАСТИЧНО СЕ УВЕЛИЧАВАТ СЛУЧАИТЕ 

НА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ, ПРИЧИНЕНИ 
ОТ ЧОВЕШКИ ФАКТОР - АЛАРМИРАТ ОТ 

РСПБЗН - ВЪЛЧИ ДОЛ
Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението - Вълчи дол съобщава за драстично 
увеличение в броя на произшествията, причинени от човешки фактор. Докато от началото на годината до 
края на месец февруари са били регистрирани само 3 произшествия, то към настоящия момент те вече са 
40, като 35 от тях са заради палене на треви и зелени отпадъци.
От пожараната съобщиха, че натоварването е изключително голямо и това влияе на техниката, която се 
амортизира и дава отказ и поддържането й става все по-трудно.
Апелът на РСПБЗН - Вълчи дол е да не се палят растителни отпадъци в урбанизирани и извънурбанизирани 
територии, което освен всичко друго е и забранено.
Служители на пожарната ще извършват проверки и на нарушителите ще бъдат съставени актове за 
административно нарушение.

ИНВЕСТИЦИОННО 
НАМЕРЕНИЕ ЗА 90 МИЛИОНА 
ЕВРО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

На 22 март изпълнителният директор на компания “Агрион” Йорданка 
Гълъбова се срещна с жителите на селата Щипско и Войводино, за да 
представи инвестиционното намерение на компанията за изграждане 
на фотоволтаична елетроцентрала на територията на община Вълчи 
дол.
“Агрион” планира да изгради една от най-големите фотоволтаични 
централи в България именно на територията на община Вълчи дол.
Предвижда се соларният парк да бъде с мощност 150 MW, а по време 
на строителството му (с приблизителен срок 1 година) да бъдат 
разкрити 130 работни места, като стремежът ще бъде работната ръка 
да се наема предимно сред жителите на община Вълчи дол.
На срещите присъстваха и ВрИД кмет на община - Пепа Пенчева, 
председателят на Общинския съвет - Димитър Тодоров и общински 
съветници.

УДЪЛЖЕНИЯТ ЗАРАДИ 
ИЗВЪНРЕДНАТА 

ОБСТАНОВКА СРОК НА 
ИНВАЛИДНИТЕ ПЕНСИИ 
ИЗТИЧА В КРАЯ НА ЮНИ

Инвалидните пенсии, за които срокът на инвалидността е изтекъл 
в периода от 13 март 2020 г. до 31 март 2022 г. включително, ще 
продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт 
(НОИ) до края на юни тази година.
Условието за това е в НОИ да не са постъпили други експертни решения 
на ТЕЛК/НЕЛК с нови обстоятелства след преосвидетелстване на 
лицата, получаващи тези пенсии.
Удълженият срок на изплащане беше заложен в специалното 
законодателство, свързано с въвеждането на извънредната епидемична 
обстановка в условията на пандемията от коронавирус. В съответствие 
с него пенсиите за инвалидност с изтекъл срок на валидност на ТЕЛК/
НЕЛК решението трябваше да продължат да се изплащат за времето 
на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната 
отмяна. Отпадането на извънредната епидемична обстановка у нас в 
началото на април определи крайната дата на действие на тази уредба 
да е 30 юни 2022 г. От нея са засегнати 24 050 пенсионери.
След тази дата инвалидните пенсии с удължен срок, ще продължат 
да се изплащат само при наличието на ново експертно решение на 
органите на медицинската експертиза, с което е определен нов срок 
на инвалидността и процент трайно намалена работоспособност/вид 
и степен на увреждане, който дава право на съответния вид пенсия за 
инвалидност.
Инвалидните пенсии на лицата, за които срокът на инвалидността е 
определен до дата, следваща отмяната на извънредната епидемична 
обстановка (1 април 2022 г.) и след това, ще се изплащат до 
определения срок на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/
НЕЛК. Изплащането на инвалидните пенсии на тези лица ще бъде 
продължено след постъпване в НОИ на ново експертно решение на 
органите на медицинската експертиза, с което е определен нов срок 
на инвалидността и процент трайно намалена работоспособност/вид 
и степен на увреждане, който дава право на пенсия за инвалидност.

ПОКАНА
Управителният  съвет  на  Сдружение „Надежда“ - гр. Вълчи дол, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ,  свиква 

годишно събрание на 03.05.2022 година от 10.00 часа  на  адреса  на  Сдружението,  при  следния   
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността през 2021 година;
2. Отчет на Надзорния съвет;
3. Промяна в Устава на Сдружението;
4. Приемане на нови членове;
5. Разни.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 11.00 часа 

на същото място и при същия дневен ред .

•На 18.04.2022 г., периода 09:00 до 16:00 часа,  поради извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите 
на: с. Кракра, с. Есеница, с. Изворник, с. Калоян.
•От 18.04.2022 г. до 20.04.2022 г., в периода 08:00 до 17:00 часа, поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването 
в районите на: с. Брестак - абонатите, електрозахранени от МТП 6.
•От 18.04.2022 г. до 20.04.2022 г., в периода 09:00 до 16:30 часа, поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в 
районите на: с. Щипско .
•На 19.04.2022 г.,в периода 09:00 до 16:00 часа, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на 
съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: 
гр. Вълчи дол - ул. “Ал. Стамболийски”, ул. “Димитър Благоев”, ул. “Оборище” 47, ул. “Вапцаров”, 
Стопански двор.
•На 19.04.2022 г., в периода 09:00 до 16:00 часа, поради извършване на неотложни ремонтни дейности 
на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите 
на: с. Оборище, с. Генерал Киселово, с. Звънец, с. Страхил, с. Бояна, гр. Вълчи дол - абонатите, 
електрозахранени от МТП 27 Глобул, ТП ПС 15 Вълчи дол.
•От 19.04.2022 г. до 20.04.2022 г., в периода 08:00 до 17:00 часа,  поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването 
в районите на: гр. Вълчи дол - ул. “Аврам Гачев”, ул. “Алеко Константинов”, ул. “Александър 
Стамболийски”, ул. “Антон Иванов”, ул. “Асен Златаров”, ул. “Бузлуджа”, ул. “Вапцаров”, ул. 
“Васил Коларов”, ул. “Васил Левски”, ул. “Георги Димитров”, ул. “Георги Раковски”, ул. “Двадесет 
и трети септември”, ул. “Добруджа”, ул. “Дунав”, ул. “Ивайло”, ул. “Иван Вазов”, ул. “Катюша”, ул. 
“Климент”, ул. “Кирил и Методий”, ул. “Ленин”, ул. “Лиляна Димитрова”, ул. “Любен Каравелов”, 
ул. “Люлин”, ул. “Никола Вапцаров”, ул. “Нишка”, ул. “Оборище”, ул. “Скобелев”, ул. “Средна 
гора”, ул. “Станке Димитров”, ул. “Странджа”, ул. “Стефан Караджа”, ул. “Струма”, ул. “Съби 
Дичев”, ул. “Толбухин”, ул. “Урожай”, ул. “Христо Смирненски”, ул. “Цанко Церковски”, ул. 
“Черно море”, ул. “Янко Сакъзов”.
•На 20.04.2022 г., в периода 08:00 до 17:00 часа, поради извършване на неотложни ремонтни дейности 
на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите 
на: с. Метличина. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в 
районите на с. Брестак
•От 26.04.2022 г. до 29.04.2022 г., в периода 08:00 до 17:00 часа, поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в 
районите на: с. Брестак - абонатите, електрозахранени от МТП 6.
•От 26.04.2022 г. до 29.04.2022 г., в периода 09:00 до 17:00 часа, поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в 
районите на: с. Щипско .
•От 26.04.2022 г. до 29.04.2022 г., в периода 08:00 до 17:00 часа, поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването 
в районите на: с. Метличина, с. Караманите, с. Червенци, с. Радан Войвода, с. Генерал Колево, с. 
Стефан Караджа, с. Брестак – абонатите, електрозахранени от ТП 17, ТП 18, БКТП 19 . Временни 
смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Брестак.

“ЕНЕРГО-ПРО” СЪОБЩАВА ЗА ПЛАНИРАНИ 
ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

От Ръководството
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