
    Брой 4 (187),                 Май, 2022 

Издание на 
Oбщинската 

администрация
разпространява 

се
безплатно

Мисъл на броя: Езикът ни е дивен. И в него е залогът на онова хубаво, което ние ще 
създадем, за да се отплатим на бащи и деди за онова, което те са създали за нас. 

Община Вълчи дол Област Варна

 

ГРАФИК НА 
СМЕТОСЪБИРАНЕТО 

ЗА МЕСЕЦ 
ЮНИ

РЕШЕНИЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЪЛЧИ ДОЛ

(стр. 2-3,6-7)

НЯМА НИЩО ПО-КРАСИВО ОТ ВИСОКИЯ ДУХ И 
НИЩО ПО-ЦЕННО ОТ ЗНАНИЕТО...

ISSN: 2603-5634

УЧЕНИЦИ 
ПОСЕТИХА “ДВОРА 

НА КИРИЛИЦАТА” В 
ПЛИСКА

УЧЕНИЧЕСКИ 
СЪСТЕЗАНИЯ 

“МЛАД 
ОГНЕБОРЕЦ”

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С 
ЯВНО 

НАДДАВАНЕ

(стр. 4) (стр. 5) (стр. 8) (стр.8 )
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ТЪРЖЕСТВЕНО 
ОТБЕЛЯЗАХМЕ 24 МАЙ

24 май - Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 
култура и на славянската книжовност, бе честван тържествено във всички учебни заведения 
в община Вълчи дол.
Временно изпълняващият длъжността кмет на община - Пепа Пенчева изпрати поздравителни 
адреси до училищата и детските градини, с благодарност към учителите за неуморната им 
и всеотдайна работа с децата, с пожелания за здраве, вдъхновение и нови творчески успехи.
Общинска администрация подготви и подаръци за всички абитуриенти, с пожелания да 
вярват в себе си и да следват мечтите си, а почерпка бе осигурена за учителите, работещи в 
учебните заведения.
В честването на празника, организирано от СУ “Васил Левски” - град Вълчи дол взеха 
участие и възпитаниците на детска градина “Здравец”. 
Емоционално бяха изпратени абитуриентите от Випуск 2022. След празничната програма в 
училищния двор, учители и ученици се отправиха на празнично шествие по улиците на гра-
да.                                                                                                Повече за празника - на стр.5

ВЪНШЕН БАР 
“ГОРСКА БАРАКА” 

ВИ ОЧАКВА!

Уважаеми жители и гости на град Вълчи дол,
На 24 май външен бар „Горска барака”, намиращ се в 
Спортен комплекс „Петко Сираков” – град Вълчи дол 

отново отвори врати и очаква своите посетители!
Ще можете да се насладите на приятната атмосфера и 

отлична кухня всеки ден от 11:00 до 19:00 часа!
А от 1 юни заведението ще работи с работно време:

от 11:00 до 23:00 часа.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

•Тридесет и седмо редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 14.04.2022 год.
Р Е Ш Е Н И Е  № 741

На основание чл.21, ал.1, т.23 
и във връзка с ал.3 от ЗМСМА, 
чл.156, ал.1 във връзка с чл.196 
от АПК,  Общински съвет Вълчи 
дол:
1.Отменя чл.16, ал.1, т.1, чл.18, 
чл.19, чл.21, ал.1, т.7, буква Б 
и т.8, ал.3, чл.41, ал.2, чл.66, 
ал.1 и ал.4, чл.140, ал.2 от 
Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет 
Вълчи дол, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация.
2.Възлага на Председателя на Об-
щински съвет Вълчи дол да уведоми 
надлежно Административен съд 
Варна за оттеглените разпоредби 
в подзаконовия нормативен акт- 
Правилника за организацията 
и дейността на Общински съ-
вет Вълчи дол, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с 
Общинската администрация и 
да поиска прекратяване на заве-
деното административно дело 
№660 по описа за 2022 година 
на Административен съд Варна, 
ХІV състав, насрочено за открито 
съдебно заседание на 26.05.2022 
г. от 10:30 часа.

Р Е Ш Е Н И Е  № 742
На основание чл.52, ал.1 и 
чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, 
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;  чл.94, 
ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за 
публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 
година, и  Наредбата за условията 
и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза  за местни дейности 
за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюд-
жет, Общински съвет - Вълчи дол:
1.Приема бюджета на Община 
Вълчи дол за 2022 година, както 
следва:
1.1.По приходите в размер 
на 14 631 201 лева, съгласно 
Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от 
държавата дейности в размер на 9 
182 659 лева, както следва:
1.1.1.1.Обща субсидия за деле-
гирани дейности в размер на 8 
453 567 лева.
1.1.1.2.Собствени приходи на 
звената на делегиран бюджет в 
размер на  79 455 лева.
1.1.1.3.Събрани средства и извър-
шени плащания от/за сметки за 
средствата от Европейския съюз 
/-66 625/ лева.
1.1.1.4.Преходен остатък от 2021 
година в размер на 716262 лева,  
разпределен, както следва:
1.Образование – 493 507 лева, в 
т.ч.: 
-СУ „Васил Левски” - гр. Вълчи 
дол: 40 013 лева
-ОбУ „Васил Левски” - с. 
Михалич: 87 451 лева
-ОбУ„Свети Иван Рилски” - с. 
Червенци: 39 444 лева
-ОУ „Климент Охридски” - с. 
Стефан Караджа: 22 910 лева

-ПГЗГС - с. Стефан Караджа – 
266 412 лева
-ДГ „Слънце” - с. Михалич, 
филиал - с. Есеница: 24 822 лева
-ДГ ”Надежда Крупская” - с. Ген.
Киселово: 6 992 лева 
-ДГ ”Звездица” - с. Ст. Караджа: 
4 604 лева
-ДГ „Здравец” - гр. Вълчи дол:  
859 лева  
2.ДПЛУИ - с. Оборище: 60 104 
лева
3.Общинска администрация :  
162 651 лева, в т.ч.:
-Общи държавни служби – 3 136 
лева
-Отбрана и сигурност – 20 747 
лева
-Образование – 37 581 лева
-Здравеопазване – 17 628 лева
-Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи – 83 559 лева
1.1.2.Приходи за местни дейно-
сти в размер на 5  448 542 лева, 
в т.ч.:
1.1.2.1.Преходен остатък за 
местни дейности – 853 853 лева, 
разпределен, както следва:
1. Образование – 1 505 лева, в 
т.ч.:
-ОбУ „Васил Левски” - с. 
Михалич: 1 387 лева
-ДГ „Здравец” - гр. Вълчи дол:  
105 лева  
-ДГ „Звездица” - с. Стефан 
Караджа:  13 лева
2.Община Вълчи дол:  852 348 
лева, в т.ч.:
-Капиталови разходи от целева 
субсидия  - 428 391 лева;
-Средства за зимно поддържане и 
снегопочистване – 147 548 лева;
-Средства за текущи ремонти на 
републикански пътища от АПИ – 
45 528 лева;
-Средства COVID 19 по ПМС 
№326/2021г. – 223 798 лева;
-Собствени приходи – 7 083 лева
1.1.2.2.Данъчни приходи в 
размер на 903 400  лева.
1.1.2.3.Неданъчни приходи в 
размер на  1 666 805 лева.
1.1.2.4.Целева субсидия за 
финансиране на капиталови 
разходи за местни дейности, фи-
нансирани от републиканския 
бюджет, в размер на 1 043 000 
лева. 
1.1.2.5.Обща изравнителна суб-
сидия в размер на 908 400 лева.
1.1.2.6.Средства за зимно под-
държане и снегопочистване в 
размер 167 900  лева.
1.1.2.7.Временни безлихвени 
заеми 50 000 лева.
1.1.2.8.Погасени дългосрочни 
заеми - /-144 816/ лева.
1.2.По разходите в размер на 
14 631 201 лева, разпределени 
по функции, групи, дейности и 
параграфи, съгласно Приложение 
№2.1, Приложение №2.2 и 
Приложение №2.3, в т.ч.:
1.2.1.За делегираните държавни 
дейности в размер на  9 182 659 
лева
1.2.2.За местни дейности в раз-
мер на  5 132 933  лева.

1.2.3.За дофинансиране на дър-
жавните дейности със средства 
от собствени приходи и от израв-
нителна субсидия в размер на 315 
609 лева. 
2.Приема ИНВЕСТИЦИ-
ОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2022 
година в размер на 1 481 156  
лева, съгласно Приложение №3.
2.1.Приема разпределението 
на целевата субсидия от Репуб-
ликанския бюджет за капиталови 
разходи в размер на 1 043 000 
лева.
2.2.Приема разчета за обекти 
за капиталови разходи, финан-
сирани със собствени приходи, в 
размер на 5 778 лева.
2.3.Приема разчета за обекти 
за капиталови разходи, финан-
сирани от ПУДООС, в размер на 
3 987 лева.
2.4.Приема разчета за капиталови 
разходи от преходен остатък от 
целева субсидия от 2018 годна в 
размер на 5 000 лева.
2.5.Приема разчета за капиталови 
разходи от преходен остатък от 
целева субсидия от 2020 годна в 
размер на 10 980 лева.
2.6.Приема разчета за капиталови 
разходи  от преходен остатък от 
целева субсидия от 2021 годна в 
размер на 412 411 лева.
3.Утвърждава разходите за заплати 
през 2022 година, без звената 
във функция „Образование“ и 
функция “Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“, които 
прилагат системата на делегирани 
бюджети, съгласно Приложение 
№4.
3.1.Приема дофинансирането, 
за сметка на собствени приходи, 
на възнаграждения /вкл. адми-
нистрация на кметства/, и 
осигурителни вноски в държавно 
делегираната дейност, в размер на 
250 000 лева.
3.2.Числеността на персонала 
за делегираните от държавата 
дейности във функциите „Здра-
веопазване” и ”Социално осигу-
ряване, подпомагане и грижи” се 
определя от Кмета на общината 
в рамките на средствата, опре-
делени по стандартите и утвър-
дените размери.
4.Утвърждава разчет за целеви 
разходи и субсидии, както след-
ва: 
4.1.Членски внос в размер на 7 
200 лева.
4.2.Обезщетения и помощи по 
решение на Общински съвет 
в размер на 12 500 лева, в т.ч. 
отразени в дейност „Общинска 
администрация“, „Общински съ-
вет“ и  „Обредни домове и зали“.
4.3.Субсидии за:
4.3.1.читалища в размер на 272 
217 лева, съгласно Приложение 
№5.
4.3.2.спортни клубове в размер 
на 55 000 лева, както следва:
-БК ”Вихър-2002” - гр. Вълчи 
дол: 16 000 лева;
-СНЦ „Петко Сираков – 2012” – 

гр. Вълчи дол: 6 000 лева;
-СНЦ „Спортен клуб Вихър” – 
4 500 лева
-ФК „Вихър 2016”-гр.Вълчи дол:  
15 000 лева;
-ФК „Устрем” - с. Караманите: 
6 000 лева;
-ФК „Спортист”- с. Михалич: 4 
500 лева;
-Спортен клуб по тенис на маса 
„Петко Сираков“ - гр.Вълчи дол 
- 3 000 лева
5.Приема следните лимити за 
разходи:
5.1.СБКО в размер до 3% от 
средствата за основна работна 
заплата на заетите по трудови 
правоотношения.
5.2.Разходи за представителни 
цели на Кмета на община Вълчи 
дол в размер на 6200 лева.
5.3.Разходи за представителни 
цели на Председателя на Общин-
ски съвет  в размер на 2 000 лева.
5.4.Разходи за представително и 
работно облекло на персонала, 
нает по трудови и служебни 
правоотношения в Общинска 
администрация и дейностите към 
нея, както следва :
5.4.1.В размер на 250 лева за 
лицата, заемащи изборни длъж-
ности, ръководния персонал, 
нает по трудови правоотношения 
в Общинска администрация и 
Председателя на Общинския 
съвет.
5.4.2.В размер на 200 лева за 
служителите, наети по трудови 
правоотношения в Общинска 
администрация и 200 лева на до-
финансираните към нея длъж-
ности.
5.4.3.В размер до  150  лева за 
служителите, наети по трудови 
правоотношения  във всички 
останали държавни и местни 
дейности, финансирани от бюд-
жета на Общината.
5.4.4.В размер на 250 лева за 
служителите, назначени по слу-
жебни правоотношения в Об-
щинска администрация.
5.4.5.Помощи за погребения на 
самотни, без близки и роднини, 
бездомни и настанени в заведения 
за социални услуги лица в размер 
на 100 лева, без ДДС, в т.ч. 
за ковчег - 40 лева, без ДДС, 
изкопаване на гроб - 60 лева, 
без ДДС, и превоз - 15 лева, без 
ДДС. 
6.Утвърждава списък на длъж-
ностите и на лицата, които имат 
право на транспортни разходи:
6.1.За пътуващите от местожи-
веенето до месторабота и обрат-
но, съгласно Приложение №6 и 
Приложение №6.1
7.Одобрява изплащането на 
транспортни разходи, както след-
ва:
7.1.На медицинския персонал, 
зает в училищното здравеопазване, 
медицинския персонал, зает в 
ДПЛУИ и пътуващите служители 
в ДПЛУИ, в размер на 100% от 
действително извършените раз-

ходи.
7.2.На пътуващите служители от 
Общинска администрация  в рам-
ките на 100% от действително 
извършените разходи.
8.Одобрява индикативен годишен 
разчет за сметките за средства 
от Европейския съюз, съгласно 
Приложение №7.
9.Одобрява актуализирана бю-
джетна прогноза за местни 
дейности за периода 2022 година 
- 2025 година, съгласно Прило-
жение №8.
10.Определя второстепенните 
разпоредители с бюджети, както 
следва:
10.1.ДПЛУИ - с. Оборище;
10.2.СУ ”Васил Левски” - 
гр. Вълчи дол;
10.3.ОбУ ”Васил Левски” - 
с. Михалич ;
10.4. ОУ ”Климент Охридски” - 
с. Стефан Караджа;
10.5.ОбУ ”Св.Иван Рилски” - 
с. Червенци;
10.6.ПГЗГС - с. Ст. Караджа;
10.7.ДГ ”Здравец” - гр. Вълчи 
дол;
10.8.ДГ ”Звездица” - с. Стефан 
Караджа, филиал - с. Червенци;
10.9.ДГ ”Слънце” - с. Михалич, 
филиал - с. Есеница;
10.10.ДГ ”Надежда Крупская” - 
с. Генерал Киселово.;
10.11. Детска кухня и детска ясла 
към ДГ ”Здравец” – гр. Вълчи 
дол.
11.Определя максимален размер 
на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат поети през 
2022 година, в размер на 1 500 
000 лева, от средносрочния раз-
мер на отчетените четири години.
12.Определя максимален размер 
на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 
2022 година, в размер на 1 800 
000 лева.
13.Утвърждава размера на про-
срочените задължения за 2022 
година, в размер на 509 764 лева, 
съгласно Приложение №10.
14.Определя размера на про-
срочените вземания, които се 
предвижда да бъдат събрани през 
2022 година, в размер на 150 000 
лева.
15.Оправомощава Кмета на 
община Вълчи дол да извършва 
компенсирани промени по бюд-
жета на Община Вълчи дол за 
2022 година, както следва:
15.1.В частта за делегирани от 
държавата дейности - между 
утвърдените показатели за раз-
ходите в рамките на една дейност, 
с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие, 
че не се нарушават стандартите 
за делегираните от държавата 
дейности и няма просрочени 
задължения в съответната деле-
гирана дейност.
15.2.В частта за местните 
дейности – между утвърдените 
разходи в рамките на една дейност 
или от една дейност в друга, 
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без да изменя общия размер на 
разходите.
16.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол:
16.1.Да утвърди бюджетите на 
разпоредители с бюджет от по-
ниска степен.
16.2.Да организира разпределе-
нието на бюджета и да утвърди 
разпределението.
16.3.Да информира Общинския 
съвет в случай на отклонение на 
средния темп на  нарастване на 
разходите за местни дейности 
и да предлага конкретни мерки 
за трайно увеличаване на бюд-
жетните приходи и/или трайно 
намаляване на бюджетните 
разходи.
16.5.Да включва информация 
по чл.125, ал.4 от Закона за 
публичните финанси в триме-
сечните отчети и обяснителните 
записки към тях.
16.6.Да разработи детайлен разчет 
на сметките за средства от ЕС по 
отделните общински проекти, в 
съответствие с изискванията на 
съответния Управляващ орган и 
на Министерство на финансите.
17.Упълномощава Кмета на 
община Вълчи дол да предоставя 
временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по 
общинския бюджет за авансово 
финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със 
средства от ЕС и по други между-
народни програми, включително 
и на бюджетни организации, 
чиито бюджет е част от общин-
ския бюджет.
17.1.За всеки отделен случай 
Кметът на общината определя 
или договаря срока на погасяване 
на заемите в съответствие с ус-
ловията на финансиращата про-
грама.
17.2.При предоставянето на 
временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по 
общинския бюджет да се спазват 
изискванията на чл.126 от Закона 
за публичните финанси.
17.3.Във всички останали случаи, 
при възникване на потребност 
от предоставяне на временни 
безлихвени заеми, Кметът на 
общината внася предложение за 
предоставянето им по решение 
на Общински съвет.
18.Упълномощава Кмета на 
община Вълчи дол:
18.1.Да разработва и възлага 
подготовка на общински програ-
ми и проекти, и да кандидатства 
за финансирането им, със 
средства по структурни и други 
фондове на Европейския съюз, и 
на други донори по национални 
програми, и от други източници, 
за реализиране на годишните 
цели на Общината, за изпълнение 
на Общинския план за развитие.
18.2.Да кандидатства за средства 
от Централния бюджет и други 
източници за финансиране и 
за съфинансиране на общински 
програми и проекти. 
19.Задължава ръководителите на 
бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет ежемесечно 
да докладват за направени вътреш-

ни компенсаторни промени по 
делегираният им бюджет.
20.Утвърждава плащанията за 
погасяване на общинския дълг 
през 2022 година, както следва: 
главница в размер на  144 816 
лева и съответните лихви по него, 
съгласно Приложение №8.1
21.Приема за сведение Про-
токола от публичното обсъждане 
на бюджета, съгласно Прило-
жение № 9.
22.Утвърждава средства за кме-
тове на кметства и кметски 
наместници за издръжка на 
кметството, за 2022 година, съг-
ласно Приложение №11, които 
да бъдат отчетени със съответните 
разходооправдателни документи.

Р Е Ш Е Н И Е  № 743
На основание чл.21, ал.1, т.10  и 
т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 
чл.7 и чл.28 от Наредба №1 от 
22.01.2016 г. за прилагане на 
подмярка 19.4 «Текущи разходи 
и популяризиране на стратегия 
за водено от общностите мест-
но развитие» на мярка 19 
«Водено от общностите местно 
развитие» от ПРСР 2014-2020 
г. и Споразумение № РД50-49 
от 13.06.2018 г. за изпълнение 
на стратегия за водено от 
общностите местно развитие по 
мярка 19 «Водено от общностите 
местно развитие» от Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г., за Проект 
№ 19-19-2-02-18/31.08.2017 г., 
сключено между Управляващия 
орган на Програмата за развитие 
на селските райони 2014-
2020 г. и Сдружение «Местна 
инициативна група Възход-
Ветрино, Вълчи дол, Провадия», 
седалище и адрес на управление 
с. Ветрино, ул. »Г. С. Раковски» 
№26, ЕИК по БУЛСТАТ 
175853426, представлявано от 
Димитър Колев Димитров, ОбС 
Вълчи дол:
1.Упълномощава ВрИД Кмет 
на община Вълчи дол - Пепа 
Петрова Пенчева да подпише 
Запис на заповед, без протест 
и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ 
»Земеделие» в размер на 35 
256,07 лв. (тритесет и пет хиляди 
двеста петдесет и шест лева и 
седем стотинки) за обезпечаване 
на 100% от авансово плащане 
по Споразумение № РД50-
49/13.06.2018 г. за изпълнение 
на стратегия за водено от 
общностите местно развитие по 
мярка 19 «Водено от общностите 
местно развитие» от Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г., за Проект  
№19-19-2-02-18/31.08.2017 
г., сключено между Сдружение 
«Местна инициативна група 
Възход - Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия» и Управляващия ор-
ган на Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г.
2.Възлага на ВрИД Кмет на 
община Вълчи дол - Пепа 
Петрова Пенчева да подготви 
необходимите документи за полу-
чаване на авансовото плащане по 
Споразумение за изпълнение на 

стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД 50-
49/13.06.2018 г. сключено между 
Сдружение «Местна инициативна 
група Възход - Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия» и Управляващия 
орган на Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020 г. 
за календарната 2022 г. и да ги 
представи пред ДФ »Земеделие».
3.На основание чл.60, ал.1 от 
Административнопроцесуалния 
кодекс, Общински съвет Вълчи 
дол допуска предварително из-
пълнение на решението, пора-
ди следните мотиви: С писмо 
Изх. № 26/25.03.2022 г. на 
Изпълнителния директор на 
Сдружението с нестопанска цел 
«МИГ Възход - Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия», е указано че 
следва в срок до 25.04.2022 г. 
да се представи запис на заповед 
в полза на ДФЗ, който срок ако 
бъде пропуснат, сдружението би 
могло да пропусне да кандидатства 
за авансово плащане в размер на 
50% от стойността на одобрените 
планирани дейности и разходи 
за управление и популяризиране 
на стратегията за 2022 г., което 
би довело до осуетяване или 
затруднено изпълнение на акта.

Р Е Ш Е Н И Е  № 744
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23, чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. от 
ЗМСМА и чл.99, т.2 от АПК, 
Общински съвет Вълчи дол:
І.Отменя Решение №740 по 
Протокол №36 от проведено 
заседание на ОбС Вълчи дол на 
15.03.2022 г.          
ІІ.Одобрява изменение на Спора-
зумение за сътрудничество със 
Сдружение „Форум гражданско 
общество“ за изпълнение на 
проект „Чисти, разделни и 
екологични в Община Вълчи 
дол“, финансиран по ОПОС 
2014-2020 г. с разпределение 
на разходите за Бенефициент и 
Партньор , както следва:
1.Община Вълчи дол – 270 
376,08 лв. 
2.Сдружение „Форум гражданско 
общество“ - 85 180,00 лв. 
ІІІ.Упълномощава ВрИД Кмет 
на община Вълчи дол да под-
пише Споразумение №1 към 
Споразумение за сътрудничество 
със Сдружение „Форум граж-
данско общество“ за изпълнение 
на проект „Чисти, разделни и 
екологични в Община Вълчи 
дол“, финансиран по ОПОС 
2014-2020г. с разпределение 
ва разходите за Бенефициент и 
Партньор, както следва:
1.Община Вълчи дол – 270 
376,08лв. 
2.Сдружение „Форум гражданско 
общество“-85 180,00 лв.
ІV.Упълномощава ВрИД Кмет на 
община Вълчи дол да подписва 
и всички документи, свързани с 
изпълнение на Административния 
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.

Р Е Ш Е Н И Е  № 745
На основание чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА и във връзка с чл.52, 
ал.2 от Закон за управление на 
отпадъците, Общински съвет 
Вълчи дол приема Отчет за 
изпълнение на Програмата за 
управление на отпадъците на 
територията на община Вълчи 
дол през 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е  № 746
На основание чл.21, ал.1, т.12 
от ЗМСМА и във връзка с чл.25 
от Закона за социалните услуги 
(ЗСУ), Общински съвет Вълчи 
дол приема Годишен план за 
действие на Община Вълчи дол 
в изпълнение на Общинската 
стратегия за развитие на социал-
ните услуги (планов период 2022 
г. - 2023 г.).

Р Е Ш Е Н И Е  № 747
На основание чл.21, ал.1, т.12 от 
ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол приема План за действие на 
Община Вълчи дол в изпълнение 
на Областната стратегия за 
интегриране на българските 
граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо соци-
ално положение, живеещи в 
сходна на ромите ситуация (2022-
2030 г.).

Р Е Ш Е Н И Е  № 748
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Вълчи дол:
1.Приема информацията за раз-
ходваните средства за зимно 
поддържане и снегопочистване 
в община Вълчи дол, за експлоа-
тационен период  01.11.2021 
година - 31.03.2022 година.
2.Дава съгласие от преходния 
остатък за 2021  година, реали-
зиран от  средствата за зимно 
поддържане и сенгопочистване 
да бъдат закупени 2/два/ броя 
резачки и 4 /четири/ броя храс-
торези за дейност 832 „Служби и 
дейности по поддържане,  ремонт 
и изграждане на пътищата“.

Р Е Ш Е Н И Е  № 749
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Вълчи дол утвърждава 
предоставените временно сво-
бодни  средства от общинския 
бюджет към сметки и средства от 
Европейския съюз и национални 
програми, в размер на 19 910 
лева, за периода 01.01.2022 
година - 31.03.2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е  № 750
На основание чл.26а, ал.5 от 
ЗНЧ,  във връзка с чл.26, ал.2 от  
ЗНЧ и на основание  чл.21, ал.1, 
т.6 и  т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната адми-
нистрация, Общински съвет - 
Вълчи дол:
1.Приема отчетите на читали-
щата, разположени  на терито-
рията на община Вълчи дол за 
2021 година, както следва:
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Димитър Благо-
ев 1907” - гр. Вълчи дол, в размер 
на 52 062 лева;         
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ ”Отец Паисий 
1927 “ - с. Брестак, в размер на 
17 913 лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Светлина - 

1927” - с. Бояна, в размер на 10 
205 лева.
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ ”Изгрев-1927” - 
с. Войводино, в размер на 10 001 
лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Асен Златаров 
1937” - с. Ген.Киселово, в размер 
на 24 157 лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Наука-1913” - 
с. Генерал Колево, в размер на 7 
788  лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Пробуда-1927” 
- с. Добротич, в размер на 6 444  
лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Никола Вапца-
ров - 1928 ” - с. Есеница, в размер 
на 8 780 лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Христо Ботев -  
1929” - с. Изворник, в размер на 
8 035 лева;       
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Христо Ботев- 
1914” - с. Искър, в размер на 9 
958 лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Христо Ботев 
1920” - с. Калоян, в размер на 12 
099 лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Зора-1928” -  с. 
Караманите, в размер на 10 336 
лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Просвета-1926” 
с. Михалич, в размер на 16 1150 
лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Елин Пелин” - 
с. Оборище, в размер на 12 519 
лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ “Просвета-1912“ 
- с. Ст. Караджа, в размер на 13 
775  лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ ”Възраждане- 
1920“ - с. Червенци, в размер на 
42 651 лева;
•Приема отчета за изразходваните 
средства на НЧ ”Наука-1907” - с. 
Щипско, в размер на 9 511  лева.

Р Е Ш Е Н И Е  № 751
На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА и във връзка 
с чл.23 и  чл.24 от Закона за 
регионалното развитие и чл.72, 
ал.3 от Правилника за прилагане 
на Закона за регионалното раз-
витие, Общински съвет Вълчи 
дол приема Годишен доклад за 
наблюдение изпълнението на 
Плана за интегрирано развитие 
на Община Вълчи дол 2021-2027 
г., през 2021 година, приложение 
към настоящата докладна записка.

Р Е Ш Е Н И Е  № 752
На основание чл.21, ал.1, т.23 
и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за 
народните читалища, Общински 
съвет Вълчи дол одобрява до-
кладите за осъществена чита-
лищна дейност в изпълнение на 
годишните програми за развитие 
през 2021 г. на 17 читалища, 
функциониращи на територията

(прод. на стр.6)
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Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.

 С третата заповед Господ Бог ни забранява да произнасяме 
напразно Неговото име, без дължимото благоговение. Божието 
име се изговаря напразно, когато се споменава в празни, глупави 
разговори, в шеги и други. 
 Тая заповед ни предпазва да вършим грехове, които 
произлизат от неблагоговейното и лекомислено отношение към 
Бога. Такива грехове са:
 Богохулството – това са дръзките думи против Бога и 
лекомисленото употребяване на клетва в обикновените разговори. 
 Кощунството – когато за свещени предмети се говори 
на шега и с насмешка; нарушение на обетите, дадени пред Бога, 
клетвопрестъпничеството и лъжливата клетва с името Божие. 
 Името Божие трябва да се произнася със страх и 
благоговение, в молитви, в учението за Бога, в законната клетва 
или във военната клетва.
 Благоговейната, законна клетва не е забранена с тази 
заповед. 
 Самият Бог е употребил клетва, за която напомня св. 
апостол Павел в посланието си до евреите, казвайки:„Човеците 
се кълнат в по-горен от себе си, и клетвата за потвърждение туря 
край на всяко противоречие помежду им. Затова Бог, като искал да 
покаже на наследниците на обещанието неизменната Си воля, си 
послужил с клетва.“ (Евр. 6:16-17). 
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

ТРЕТАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД

Ден от 
седмицата: Населено място:

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

2 четвъртък Червенци, Караманите, 
Метличина, Брестак

3 петък Вълчи дол, Войводино

6 понеделник Радан войвода, Ген. Колево, 
Стефан Караджа, Изворник

7 вторник Вълчи дол, Щипско

8 сряда Есеница, Калоян, Добротич, 
Михалич, Кракра

9 четвъртък Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, 
Страхил, “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

10 петък Вълчи дол, Искър
13 понеделник Червенци, Караманите, Метличина
14 вторник Вълчи дол, Войводино
15 сряда Брестак

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

17 петък Вълчи дол, Щипско

20 понеделник Есеница, Калоян, Добротич, 
Михалич, Кракра

21 вторник Вълчи дол, Искър

22 сряда Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, 
Страхил, “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

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

24 петък Вълчи дол, Войводино

27 понеделник Есеница, Калоян, Добротич, 
Михалич, Кракра

28 вторник Вълчи дол, Щипско
29 сряда Червенци, Караманите, Метличина
30 четвъртък Брестак, Искър

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО ЗА 
МЕСЕЦ ЮНИ 2022 ГОДИНА

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

НЯМА НИЩО ПО-КРАСИВО ОТ ВИСОКИЯ ДУХ И 
НИЩО  ПО-ЦЕННО ОТ ЗНАНИЕТО...

ТЪРЖЕСТВЕНО 
ОТБЕЛЯЗАХМЕ 24 МАЙ

На 24 май - денят на най-светлия празник на 
Кирил и Методий, от 10:00 часа в двора на ОУ 
“Климент Охридски” - село Стефан Караджа, 
се проведе празнична програма - концерт, под 
надслов “Който пее, зло не мисли”, защото 
песента е най-искреното послание за любов 
между хората, за мир и добро по цялата земя.
В училището има много таланти, които с 
удоволствие пяха и танцуваха за всички, за да се 
почувстват и те част от един свят на красота и 
космическа хармония. Освен ученици, учители и 
родители, гости на нашата празнична програма 
бяха и кметът на селото - г-н Илхан Салимов, 
бивши учители и ученици, и жители на селото.

Колектива на ОУ “Кл. Охридски”

С тържество в училищния двор 
започна тържественото чест-
ване на 24 май от учители и 
ученици от СУ “Васил Левски” 

- град Вълчи дол. В празничната 
програма се включиха и децата 
от ДГ “Здравец” - град Вълчи 
дол, които поднесоха непов-

торими емоции на всички 
присъстващи със своя “Танц 
на стюардесите”. Вълненията 
продължиха с изпълнението на 
танца “Молитва за България”, 
представен от учениците от 
трети “А” клас.
Приветствия отправиха зам.-
директорът на учебното заведе-
ние - г-жа Светла Иванова и 
председателят на Общински 
съвет - Димитър Тодоров.
С пожелания за успех и попъ-
тен вятър бяха изпратени аби-
туриентите от Випуск 2022.
Тържеството продължи с праз-
нично шествие по учиците на 
града.

С тържество Професионалната гим-
назия по земеделие и горско стопанство 
- село Стефан Караджа изпрати своите 
абитуриенти. 
Директорът на училището - г-н Илхан 
Муса и председателят на Общински 
съвет - Вълчи дол - Димитър Тодоров 
пожелаха на момчетата и момичетата 
от Випуск 2022 да вярват в себе си, да 
следват мечтите си, да посрещат смело 
трудностите, а успехите - с вярата, че 
може и още...

Нa 24 май ОбУ „Васил Левски“ с. Михалич отбеляза 
с празнична програма  Денят на светите братя Кирил и 
Методий. Този празник е специален за всички нас и без 
значение къде се намираме, ние трябва да съхраним 
и пазим спомени от жизнерадостната атмосфера. 
Тържеството започна с изпълнения на химна „Върви 
народе възродени”. В рецитала участваха ученици 
от всички класове. Гост на празника беше бившата 
учителка - г-жа Тодорка Николова. Аплодисментите 
на публиката събраха децата от ЦДГ „Слънце“ - с. 
Михалич, които изпълниха народни песни, заедно със 
своята директорка - г-жа Йорданка Стойчева. След 
празничното слово на директора на училището - г-жа 
Антония Пенчева, бяха наградени изявените ученици 
с грамоти.        

   Колектива на ОбУ “В. Левски”
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Бъдещето на професионалното образование зависи  от волята и 
решимостта на ръководството и педагогическите специалисти да 
осигурят високо качество на професионалните умения и компетенции 
на своите ученици, условия за придобиване на професионални качества 
и знания, стремеж към повишаване на квалификацията си и подобряване 
на материалната база. Добрата реализация на нашите ученици на пазара 
на труда зависи и от възможността те да придобиват умения в реална 
работна среда, да им се осигурят места, където да осъществяват тези 
дейности, контакти с работодатели в съответното професионално 
направление и професия, по която се извършва обучението им. Проект 
BG05M2OP001-2.015-0001  „Ученически практики –    2“ дава тази въз-
можност и учителите от СУ „Васил Левски“ заеха активна позиция и 
изявиха желание за участие  през учебната 2021/2022 година. Желание за 
участие заявиха и учениците от професионалните паралелки, професия 
„Търговски представител“. Участието на училището в този проект е една 
възможност да осигурят условия за желаещите ученици да повишат 
конкурентноспособността си, като провеждат допълнителни часове по 
практика в реална работна среда. Това  им даде възможност да опознаят 
дейността на предприятието, да се научат да бъдат гъвкави и устойчиви 
в променящата се бизнес среда.
Партньори на СУ „Васил Левски“ по проекта са: 
1.„ГОТИ 77“ ООД - 2 ученици 
2.„ГАЛ 1978“ ЕООД - 3 ученици 
3.„СЕЛ КОМЕРС“ - 2 ученици 
4.„РОСИ ТУР“ - 3 ученици 
5.ЕТ „ЩИЛ – ЯЛЧЪН ИСМАИЛОВ“  - 2 ученици 
Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньор-
ствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и 
работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците 
в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфичните цели на проекта са:
•Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо 
обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална 
работна среда;
•Подобряване на взаимодействието на училището с научните и 
бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на 
съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата 
на професионалното образование и обучение и връзка с пазара на труда;
•Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите 
професионално образование и обучение /ПОО/ на пазара на труда.
Конкретните цели на проекта са:
1.Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ чрез насърчаване 
на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на 
партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
2.Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на уче-
ническите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни 
практики в реална работна среда.
Средно училище „Васил Левски“ се включи в следните дейности:
•Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, 
навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална 
подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда – 12 
ученици повишиха професионалната си квалификация в реална работна 
среда, придобиха допълнителни знания и умения за работа.
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-
тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното 
образование форми на учебни или тренировъчни фирми – създадена една 
учебно тренировъчна фирма.
След приключване и отчитане на практиката в реална работна среда от 
240 часа на учениците ще се изплаща стипендия. 
С участието си в Проект „Ученически практики - 2“ имаме за цел да 
стимулираме нарастването на броя на учениците, които си намират работа 
непосредствено след дипломирането и да подпомогнем създаването на 
устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на 
ученици, доказали умения в реална работна среда и за непосредственото 
им включване на пазара на труда.

СУ “В. ЛЕВСКИ” - Вълчи дол

СУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
 УЧАСТВА В ПРОЕКТ 

“УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2”

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ- 2“
     Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна     
             програма “Наука и образование за интелигентен растеж”  

Проект  BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики –  2“, финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

www.eufunds.bg

СЕЛО ЩИПСКО ОТБЕЛЯЗА 
СВОЯ ПРАЗНИК

В навечерието на 24 май село 
Щипско отпразнува Деня на 
Светите братя Кирил и Методий, 
на българската азбука, просвета 
и култура и на славянската 
книжовност, и своя традиционен 
събор.
В тържеството взеха участие само-
дейци от НЧ “Пробуда-1896” - 

град Суворово, ЖПГ “Теменуга” 
при НЧ “Димитър Благоев-1907” - 
град Вълчи дол, Клуб за български 
народни танци “Жарава” - град 
Вълчи дол и Неда Маджарова от 
Щипско.
Приветствие към присъстващите 
отправи кметският наместник на 
селото - Стефка Янчева.

Гост на празника бе и председателят 
на Общински съвет - Вълчи дол. 
“В навечерието на този голям 
празник, когато се отбелязва и 
традиционния събор на село 
Щипско, на първо място бих искал 
да Ви поздравя за това, че пазите 
и съхранявате българските обичаи, 
традиции, историческата ни памет 
и ги предавате на следващите 
поколения. Организирането на 
днешния празник, съвместното 
от кметството и читалището е 
поредното доказателство за това!
Винаги съм казвал, че в село 
Щипско живеят изключително 
родолюбиви, трудолюбиви хора…
Бих искал да Ви пожелая също 
да бъдете здрави, да посрещате 
празниците заедно с най-близките 
си и никога да не губите вярата 
и силата на духа си!” - поздрави 
жителите и гостите на Щипско г-н 
Димитър Тодоров.

ЖПГ “Теменуга”

Проект „Пълноценна социализация на ученици в Община Вълчи дол“, финансиран с 
Договор № БС33.20-3-012/22.10.2021 г.

УЧЕНИЦИ ПОСЕТИХА „ДВОРА НА 
КИРИЛИЦАТА“ В ГРАД ПЛИСКА

В навечерието на най-българския 
празник - 24 май -  Деня на 
Светите братя Кирил и Методий, 
на българската азбука, просвета 
и култура и на славянската 
книжовност, и в изпълнение на 
Дейност 4 по Проект „Пълноценна 
социализация на ученици в 
Община Вълчи дол“, финансиран 
от  Център за образователна интег-
рация на децата и учениците от 
етническите малцинства 
/ЦОИДУЕМ/ ученици от ОУ 
„Климент Охридски“ - с. Стефан 
Караджа посетиха “Двора на кири-
лицата” в гр. Плиска. 
Първото, което се разкри пред 
погледа на прекрачилите любо-
питни ученици входа на “Двора 
на кирилицата”, са високите над 2 
метра букви от кирилската азбука.
С интерес разгледаха галерията 
от картини, които разказват с 
образи най-важните моменти от 
събитията, свързани с покръст-
ването на българите, създаването 
и приемането на кирилицата от 
славянския свят.
“Крепост Кирилица” се издига 
като защита от инвазията на латин-
ския свят и като страж, който 
пази културните постижения, съз-
дадени на кирилица. Влизайки 
в залата на първия етаж на Кре-

постта, посетителят прекрачва 
границите на времето и се оказва 
в средновековната атмосфера на 
буквосътворението. Тук оживява 
историята на писмеността.
Широки външни каменни стъпала 
отвеждат към втория етаж на 
Крепостта. Историческият разказ 
продължава с най-славните вла-
детели, превърнали Първата 
българска държава в непобедима 
европейска сила.
Истински възторг предизвика кра-
сотата на восъчните фигури.
Приключението завърши с раз-
глеждане на Алеята на писателите, 
изградена от  80 бюстa на творци 
– чест и гордост за националните 

култури, използвали кирилската 
писменост като път към умовете 
и сърцата на читателите, както и 
“стената на барелефите”. На нея 
за сега присъстват образите на 
14 автори от 10 националности, 
създали незабравими произведения 
не само за възрастни, а и за деца. 
С тях малките читатели за първи 
път сричат буквите на своя език, 
научават думите родина, мама, 
бащина стряха, любов…
Изпълнението на дейността е стъп-
ка към постигане на основната цел 
на проекта, а именно пълноценна 
социализация.

Стилияна Иванова,
Ръководител проект

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

съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на 
Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ“.
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на общината, съгласно Прило-
жения от 01 до №17 към насто-
ящата докладна записка.

Р Е Ш Е Н И Е  № 753
На основание чл.17, ал.1, т.7 и 
чл.21, ал.1, т.24  от ЗМСМА и във 
връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона 
за закрила на детето, съгл. чл.3 
от Правилника за прилагане на 
Закона за закрила на детето, ОбС 
приема отчети на институциите в 
община Вълчи дол по изпълнение 
на Общинската програма за 
закрила на детето за 2021 г. на 
Община Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е  № 753-1
На основание чл.17, ал.1, т.7 и 
чл.21, ал.1, т.24  от ЗМСМА и 
във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от 
Закона за закрила на детето, съгл.
чл.3 от Правилника за прилагане 
на Закона за закрила на детето, 
ОбС приема Общинска програма 
за закрила на детето за 2022 г. за 
Община Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е  № 754
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема 
Информация за състоянието и 
анализ на безработицата в община 
Вълчи дол за 2021 г. и Обхват 
и насоченост на програмите за 
временна трудова заетост.

РЕШЕНИЕ № 755
На основание чл.21, ал.2, във 
връзка с ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и мест-
ната администрация (ЗМСМА), 
чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС), чл. 45ж, 
ал.2 от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи 
(ППЗСПЗЗ) и в изпълнение на 
задължението си по §27, ал.2, т.3 
от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изме-
нение и допълнение на Закона 
за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ПРЗ на ЗИД 
на ЗСПЗЗ), Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Предоставя на разпореждане на 
Общинска служба по земеделие 
гр. Вълчи дол за възстановяване  
правото на собственост на на-
следниците на Иван Йорданов 
Железов, предадени на Община 
Вълчи дол с протоколно решение 
№ 2 от 15.12.2008 г., следните 
имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, в 
размер на 5,459 дка:
-Поземлен имот с идентификатор 
61265.12.21, стар номер 012021, 
с площ от 4,068 дка, местност 
До село, трета категория, НТП – 
нива, в землището на село Радан 
войвода, община Вълчи дол;
-Поземлен имот с идентификатор 
61265.12.32, стар номер 012032, 
с площ от 1,391 дка, местност 
До село, трета категория, НТП – 
нива, в землището на село Радан 
войвода, община Вълчи дол;
2.Възлага на ВрИД Кмета на 
община Вълчи дол осъществява-
нето на всички действия, 
необходими за правилното и за-
коносъобразно изпълнение на 
решението.

Р Е Ш Е Н И Е  № 756
На основание чл.21, ал.1, т.8 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
от ЗМСМА; чл.8, ал.4 от ЗОС, 
чл.19, ал.1 от НРПУРОИ, Об-
щински съвет Вълчи дол: 
І.Дава съгласие за отдаване 
под наем чрез публичен търг 
за срок от 5 (пет) години на 
помещение с площ от 28,84 
кв.м., находящо се в имот с 
идентификатор 32860.501.417, 
при първоначална месечна наемна 
цена в размер общо 66,09 лв., 
без 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.Определя Даниела Маркова-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
4.Одобрява тръжната документа-
ция.
5.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол:
-да организира подготовката и 
провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за наем с 
кандидата, спечелил публичния 
търг.

Р Е Ш Е Н И Е  № 757
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 с иден-
тификатор 69170.501.176, АОС 
№1443/12.02.2013 г. по КККР 
на с. Стефан Караджа от имот 
частна общинска собственост за 
имот публична общинска собст-
веност.
2.Обявява поземлен имот с иден-
тификатор 80529.501.507, АОС 
№1444/12.02.2013 г. по КККР 
на с. Червенци от имот частна 
общинска собственост за имот 
публична общинска собственост.
3.Упълномощава Кмета на об-
щина Вълчи дол да предприеме 
всички необходими действия по 
съставянето на актове за публична 
общинска собственост по т.1 и 
т.2.

Р Е Ш Е Н И Е № 758
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол реши:
1.Да се кандидатства за финан-
сиране към Стратегия за водено 
от общностите местно развитие 
за територията на “МИГ 
Възход - Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия”, процедура BG06RD-
NP001-19.550 „МИГ Възход-
Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, 
Мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или 
разширяването на всички видо-
ве малка по мащаби инфра-
структура“ от Стратегията за 
водено от общностите местно 
развитие от Мярка 19, Водено 
от общностите местно развитие 
по Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 г, с 
проект «Основен ремонт на ул. 
»Хр. Смирненски» от о.т.227 
до о.т.193, ул. »Черно море» от 
о.т. 230 до о.т. 182 и ул. »Иван 
Вазов» от о.т.183 до о.т. 191, град 
Вълчи дол», Етап І - «Основен 
ремонт на ул. »Хр. Смирненски» 

от о.т.227 до о.т.193, ул. »Черно 
море» от о.т. 183 до о.т. 182 и ул. 
»Иван Вазов» от о.т.183 до о.т. 
191, град Вълчи дол
2.Дейностите, включени в про-
ект: „Основен ремонт на ул. 
“Хр. Смирненски” от о.т. 227 до 
о.т.193, ул. “Черно море” от о.т. 
230 до о.т. 182 и ул. “Иван Вазов” 
от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи 
дол“, Етап I „Основен ремонт на 
ул. “Хр. Смирненски” от о.т. 227 
до о.т.193, ул. “Черно море” от 
о.т. 183 до о.т. 182 и ул. “Иван 
Вазов” от о.т. 183 до о.т. 191, 
град Вълчи дол“ допринасят за 
решаването на проблема свързан с 
недостига на финансови средства 
за инвестиции в подобряване и 
поддържане на уличната мрежа в 
гр. Вълчи дол идентифициран в 
Плана за интегрирано развитие 
на Община Вълчи дол 2021-
2027 г. (ПИРО 2021-2027 г.). 
По-конкретно чрез дейностите 
в горецитирания проект ще се 
осигури сигурен финансов ресурс 
в общинския бюджет, който да 
бъде насочен към ключови проекти 
за развитие на териториите чрез 
благоустрояване на инфра-
структурата. Това пряко ще 
допринесе за решаването на един 
от основните идентифицирани 
проблеми в ПИРО 2021-2027 
год., а именно влошаващото се 
състояние на транспортната ин-
фраструктура, поради липса на 
средства за поддържане и ремонт. 
Освен това  дейностите в горе-
цитирания проект „Основен 
ремонт на ул. “Хр. Смирненски” 
от о.т. 227 до о.т.193, ул. “Черно 
море” от о.т. 230 до о.т. 182 и 
ул. “Иван Вазов” от о.т. 183 до 
о.т. 191, град Вълчи дол“, Етап 
I „Основен ремонт на ул. “Хр. 
Смирненски” от о.т. 227 до 
о.т.193, ул. “Черно море” от о.т. 
183 до о.т. 182 и ул. “Иван Вазов” 
от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи 
дол“, с който ще се кандидатства 
за финансиране към Стратегията 
за водено от общностите местно 
развитие за територията на 
“МИГ Възход - Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия”, процедура 
BG06RDNP001-19.550 по 
Мярка 7.2 „Инвестиции  в 
създаването, подобряването или 
разширяването на всички видо-
ве малка по мащаби инфра-
структура“ от Стратегията за 
водено от общностите местно 
развитие от Мярка 19 Водено 
от общностите местно развитие 
по Програмата за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г., 
съответстват на „Стратегическа 
цел 4: Постигане на балансирано 
инфраструктурно развитие на те-
риторията на община Вълчи дол“, 
„Приоритет 4.1.: Развитие и 
модернизиране на транспортната 
инфраструктура в Общината“, 
„Мярка 4.1.1. Развитие и 
модернизиране на уличната 
мрежа“, включваща дейности по 
реконструкция, рехабилитация, 
ремонт и изграждане за модер-
низиране на уличната мрежа от 
Плана за интегрирано развитие 

на Община Вълчи дол 2021-2027 
г.;
3.Задължава ВрИД Кмет на 
община Вълчи дол да предприеме 
необходимите действия в съот-
ветствие с изискванията на фи-
нансиращия орган. 

Р Е Ш Е Н И Е № 759
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и чл.41, 
ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.1, ал.3, т.1 
и т.4, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.62 
,ал.2 от Закона за енергетиката, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Дава предварително съгласие за 
учредяване на възмездно право на 
строеж на „ВЪЛЧИ ДОЛ СОЛАР 
1“ ЕООД, с ЕИК:206635567, със 
седалище и адрес на управление: 
гр. Пловдив, район „Северен“, 
бул.“Дунав“ №5, представлявано 
от Йорданка Кирилова Гълъбова, 
върху следните поземлени имоти:
1.1.Поземлен  имот 84022.14.
114, област Варна, община Вълчи 
дол, с. Щипско, м.-----------, вид 
собств. Общинска публична, вид 
територия Земеделска, категория 
10, НТП Пасище, площ 309892 
кв.м., стар номер 000032;
1.2.Поземлен имот  84022.11.203, 
област Варна, община Вълчи дол, 
с.Щипско, м. Старите лозя, вид 
собств. Общинска публична, вид 
територия Земеделска, категория 
10, НТП Пасище, площ 36049 
кв.м., стар номер 000040;
1.3.Поземлен имот  84022.20.
144, област Варна, община Вълчи 
дол, с. Щипско, м. Канарата, вид 
собств. Общинска публична, вид 
територия Земеделска, категория 
10, НТП Пасище, площ 218872 
кв.м., стар номер 000176;
1.4.Поземлен имот 84022.20.
145, област Варна, община Вълчи 
дол, с.Щипско, м. Канарата, вид 
собств. Общинска публична, вид 
територия Земеделска, категория 
10, НТП Пасище, площ 62313 
кв.м., стар номер 000148;
1.5.Поземлен  имот 84022.14.115, 
област Варна, община Вълчи 
дол, с. Щипско, м.--------, вид 
собств. Общинска публична, 
вид територия Земеделска, 
категория 10, НТП Друга селско-
стопанска територия, площ 
8090 кв. м., стар номер 000031 
за изграждане на техническата 
инфраструктура (Фотоволтаична 
електроцентрала) без търг или 
конкурс.
2.Дава предварително съгласие 
за промяна на предназначе-
нието на имотите, описани 
в т.1 и представляващи пуб-
лична и частна общинска соб-
ственост, за изграждане на 
фотоволтаична електроцентрала 
Предварителното съгласие важи 
за срок до 3 години, считано от 
влизане в сила на решението.
3.Дава предварително съгласие 
за преобразуване на имотите, 
описани в т.1, представляващи 
публична общинска собственост, 
в имоти - частна общинска 
собственост, при изпълнение 
на предвидените изисквания в 
Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи, 

Закона за опазване на земедел-
ските земи, Закона за общинската 
собственост и всички други при-
ложими нормативни актове.
4.Дава съгласие за изготвяне на 
ПУП за инженерно-техническата 
инфраструктура за имотите, опи-
сани в т.1.
5.Изработването на ПУП и 
промяната на предназначението 
да се финансира от „ВЪЛЧИ 
ДОЛ СОЛАР 1“ ЕООД, с ЕИК: 
206635567, със седалище и адрес 
на управление: гр. Пловдив, 
район „Северен“, бул.“Дунав“ 
№5.
6.Възлага на ВрИД Кмет на общи-
на Вълчи дол да упълномощи 
„ВЪЛЧИ ДОЛ СОЛАР 1“ 
ЕООД, с ЕИК: 206635567, със 
седалище и адрес на управление: 
гр.Пловдив, район „Северен“, 
бул.“Дунав“ №5, във връзка с 
процедурите, предвидени в ЗУТ, 
ЗОС, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, Закона 
за енергетиката и всички други 
приложими нормативни актове.
7.Дава съгласие за сключване на 
предварителен договор по чл.19, 
ал.3 от Закона за задълженията и 
договорите, във връзка с чл.62, 
ал.2 от Закона за енергетиката, 
чл.37, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗОС, 
по приложен проект, неразделна 
част от настоящото решение.
8.Одобрява проекта на предвари-
телния договор, неразделна част 
от настоящото решение.
9.Възлага на ВрИД Кмета на 
община Вълчи дол да подпише 
от името и за сметка на Община 
Вълчи дол предварителния до-
говор, както и да осъществи 
всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно 
изпълнение на взетите решения.

Р Е Ш Е Н И Е № 760
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА; чл.14, ал.7 от ЗОС, 
чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол: 
І.Дава съгласие за отдаване 
под наем  за срок от 5 (пет) 
години, след провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване, 
на 12 кв. м., представляващи 
част от имот с идентификатор 
12574.501.1312.3 по КККР 
на град Вълчи дол, публична 
общинска собственост, АОС № 
993/17.07.2009 г.. Наддаването 
да се извърши за 1 кв. м. площ 
при стартова първоначална 
месечна наемна цена - 60,00 лв. 
(шестдесет лева) с ДДС, опре-
делена съобразно Тарифата за 
определянето на базисните наем-
ни цени за отдаване под наем на 
имоти общинска собственост.
2.Размер на депозита - 50% от 
наемната цена
3.Стъпка на наддаване – 10%
4.Определя Даниела Маркова-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната документа-
ция.
6.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол:
-да организира подготовката и 
провеждането на публичния търг;
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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: по договаряне
Телефон за връзка:
0885/14 36 65

ПРОДАВАМ печка за твърдо 
гориво, стара изработка. Много 
здрава и тежка. Цена: по догова-
ряне. Телефон: 0885/14 36 65

-да сключи договор за наем с 
кандидата, спечелил публичния 
търг.

Р Е Ш Е Н И Е № 761
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА; чл.14, ал.7 от ЗОС, 
чл.13, ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол: 
І.Дава съгласие за отдаване под 
наем  за срок от 5 (пет) години 
след, провеждане на публичен 
търг с явно наддаване, на 5.2 
кв.м., представляващи част 
от улична регулация в имот с 
идентификатор 12574.501.1669 
по КККР на гр. Вълчи дол, за 
поставяне на преместваем обект 
за търговска дейност, съобразно 
схема за поставяне на временни 
съоръжения, по чл.56 от ЗУТ, 
одобрена от главния архитект 
на Общината. Наддаването да 
се извърши за 1 кв. м. площ 
при стартова първоначална 
месечна наемна цена - 20,80 
лв. (двадесетдесет лева и осем-
десет стотинки), с ДДС, опреде-
лена съобразно Тарифата за 
определянето на базисните наем-
ни цени за отдаване под наем на 
имоти общинска собственост.
2.Размер на депозита - 50% от 
наемната цена
3.Стъпка на наддаване – 10%
4.Определя Даниела Маркова-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната документа-
ция.
6.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол:
-да организира подготовката и 
провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за наем с 
кандидата, спечелил публичния 
търг.

Р Е Ш Е Н И Е № 762
На основание чл.21, ал.2, във 
връзка с ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и мест-
ната администрация (ЗМСМА), 
чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС), чл.45ж, ал.2 
от Правилника за прилагане 
на закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи 
(ППЗСПЗЗ) и в изпълнение на 
задължението си по §27, ал.2, т.2 
от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изме-
нение и допълнение на Закона 
за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ПРЗ на ЗИД 
на ЗСПЗЗ), Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Предоставя на разпореждане на 
Общинска служба по земеделие 
гр. Вълчи дол за възстановяване  
правото на собственост на наслед-
ниците на Георги Илиев Дончев, 
предадени на Община Вълчи дол 
с протоколно решение №2 от 
15.12.2008 г. следните имоти по 
чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, в размер 
на 30,722 дка:
-Поземлен имот с идентификатор 
06416.81.17, стар номер 081017, 
с площ от 2,193 дка, местност 
Край село, трета категория, 
НТП – нива, в землището на село 
Брестак, община Вълчи дол;
-Поземлен имот с идентификатор 
06416.84.5, стар номер 084005, 

с площ от 0,248 дка, местност 
Край село, четвърта категория, 
НТП – нива, в землището на село 
Брестак, община Вълчи дол;
-Поземлен имот с идентификатор 
06416.115.35, стар номер 
085035, с площ от 3,509 дка, 
местност Край село, шеста 
категория, НТП – нива, в земли-
щето на село Брестак, община 
Вълчи дол;
-Поземлен имот с идентификатор 
06416.83.41, стар номер 085041, 
с площ от 0,383 дка, местност 
Край село, четвърта категория, 
НТП – нива, в землището на село 
Брестак, община Вълчи дол;
-Поземлен имот с идентификатор 
06416.83.42, стар номер 085042, 
с площ от 1,611 дка, местност 
Край село, втора категория, 
НТП – нива, в землището на село 
Брестак, община Вълчи дол;
-Поземлен имот с идентификатор 
06416.83.43, стар номер 085043, 
с площ от 0,339 дка, местност 
Край село, втора категория, 
НТП – нива, в землището на село 
Брестак, община Вълчи дол;
-Поземлен имот с идентификатор 
06416.97.1, стар номер 097001 
с площ от 6,999 дка, местност 
Долашма, шеста категория, НТП 
– нива, в землището на село 
Брестак, община Вълчи дол;
-Поземлен имот с идентификатор 
06416.97.2, стар номер 097002, 
с площ от 6,000 дка, местност 
Долашма, шеста категория, НТП 
– нива, в землището на село 
Брестак, община Вълчи дол;
-Поземлен имот с идентификатор 
06416.97.3, стар номер 097003, 
с площ от 4,440 дка, местност 
Долашма, шеста категория, НТП 
– нива, в землището на село 
Брестак, община Вълчи дол;
-Поземлен имот с идентификатор 
06416.98.6, стар номер 098006, 
с площ от 5,000 дка, местност 
Кашлата, трета категория, НТП 
– нива, в землището на село 
Брестак, община Вълчи дол;
2.Възлага на ВрИД Кмета на 
община Вълчи дол осъщест-
вяването на всички действия, 
необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на 
решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 763
На основание чл.21, ал.1, т.12 и 
т.23 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за 
водите, ОбС Вълчи дол:
1.Определя представител на 
Община Вълчи дол в редовното 
Общо събрание на Асоциация по 
ВиК на обособената територия, 
обслужвана от «Водоснабдяване 
и канализация-Варна» ООД, нас-
рочено за 18.04.2022 год. от 
14,00 часа  г-жа Пепа Петрова 
Пенчева - ВрИД кмет на община 
Вълчи дол
2.Дава съгласие г-жа Пенчева-
ВрИД кмет на община Вълчи дол, 
като представител на Община 
Вълчи дол,  на предстоящото 
редовно Общо събрание на 
18.04.2022 година  от 14,00 часа 
в заседателната зала в сградата на 
Областна администрация Вар-
на да гласува „за” примане на 
предложените по дневния ред 

материали.
Р Е Ш Е Н И Е № 764

На основание чл.21, ал.1, т.15 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол определя за легитимен 
представител на Община Вълчи 
дол в Общото събрание на съ-
дружниците на „В и К” ООД гр. 
Варна в рамките на Мандат 2019-
2023 год. - г-жа Пепа Петрова 
Пенчева - ВрИД Кмет на община 
Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е № 765
На основание чл.21, ал.1, т.23 и 
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол декларира:
1.Общината приема 12-те прин-
ципа за дообро демократично 
управление на Съвета на Европа 
и се ангажира да ги прилага/
да продължи да ги прилага в 
дейността си.
2.Общински съвет дава съгласието 
си за участие в процедурата по 
присъждане на Европейския 
етикет за иновации и добро 
управление на местно ниво през 
2022 г. на общината.
3.Възлага на Кмета на общината да 
подготви и подаде необходимата 
документация за кандидатстване 
на Общината по процедурата 
за присъждане на Европейския 
етикет за иновации и добро 
управление на местно ниво през 
2022 г. на Общината.

Р Е Ш Е Н И Е № 766
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от 
ЗОС, чл.24, ал.4 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Предоставя на Полицейски 
участък – гр. Вълчи дол при 
Районно управление град Девня, 
безвъзмездно за управление след-
ните автомобили - общинска 
собственост:
-Лек автомобил ОПЕЛ ОМЕГА 
с рег.№ В 55-96 СС, за срок от 
5 (пет) години, считано от датата 
на влизане в сила на решението, с 
месечен лимит за гориво в размер 
на 20 л. бензин;
-Лек автомобил ОПЕЛ ВЕКТРА 
с рег.№ В 45-73 РВ, за срок до 
31.12.2022 г. , с месечен лимит 
за гориво в размер на 20л.бензин;
-Лек автомобил ДАЧИЯ ЛОГАН 
с рег.№ В 96-46 КН, за срок от 
5 (пет) години, считано от датата 
на влизане в сила на решението, с 
месечен лимит за гориво в размер 
на 20 л. бензин;
2.Задължава ВрИД Кмет на 
община Вълчи дол да издаде 
Заповед за предоставеното 
безвъзмездно управление на 
посочените в предходната точка 
първа автомобили, с указания в 
настоящото решение срок.
3.Разходите за поддръжка, ре-
монт, както и определения 
месечен лимит за горива на 
автомобилите са за сметка на 
общинския бюджет, в размер до 5 
500,00 (пет хиляди и петстотин) 
лева за всяка календарна година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
       /Д. ТОДОРОВ/

ПРОДАВАМ мотофреза, ремарке 
и колела за мотофрезата Цена: по 
договаряне. Телефон за връзка:
0882/865 655
ТЪРСЯ си другар в живота за 
сериозно и коректно познанство. 
62 годишен, православен, непу-
шач. Телефон за връзкс:
0877/22 76 12 /Иван Петков/

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 
От 15.03.2022 година официалната електронна поща на Община 
Вълчи дол е променена. Можете да изпращате вашите имейли на 
адрес:  oba@valchidol.bg . ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ МАТЕРИАЛИ, 

МНЕНИЯ, ИДЕИ И ПРЕПОРЪКИ НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ 
ПОЩА:  ekip_2000@abv.bg. 

БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ МОЖЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ НА 
ИМЕЙЛ:  ekip_2000@abv.bg. 

ИЛИ ДА СЪОБЩИТЕ НА ТЕЛЕФОН:05131/23-15 
/ВРЪЗКА С РЕДАКЦИЯТА НА ВЕСТНИКА/

По случай организираната за поредна година национална кампания 
„Походът на книгите“ 2022 учениците от СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи 
дол, обл. Варна  се включиха, като за целта беше организирана среща – 
разговор с Ванилин Гавраилов – известен местен писател. Инициативата 
се проведе на 14.04.2022 год. в училищната библиотека. Участие взеха 
ученици от различни възрастови групи. 
Г-н Гавраилов разказа на присъстващите за началото на неговия поетичен 
живот и интересни случки, свързани с него. Представи свои любими 
стихотворения и разказа тяхната творческа история. 
Част от учениците бяха подготвили презентации, в които представяха 
своите любими книги и герои. Г-жа Станчева предложи на учениците 
десет причини да четат. Срещата завърши с „Маратон на четенето“.

СУ “В. ЛЕВСКИ” - Вълчи дол



Екип 2000                община                              8

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за:
І.Продажба на имоти, частна общинска собственост.
1.Поземлен имот с идентификатор 53093.501.1, АОС № 4059/06.01.2021 г.,  по КККР на с. Оборище  с площ 4161 кв.м., 
с начин на трайно ползване: За обект, комплекс за образование в урбанизирана територия, ведно с построената в имота 
сграда с идентификатор 53093.501.1.2, със застроена площ 136 кв.м., складова база, склад, масивна, едноетажна сграда, 
построена през 1968г. Първоначална тръжна цена – 19 370,00 лв. от които за дворно място – 15 230,00, без ДДС и 4140,00 
лв. за сграда и прилежащ терен, без ДДС. Депозит - размер- 3874,00 лв.

ІІ.Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имоти, публична общинска собственост.
1.Част от ПИ с идентификатор 12574.501.1669 с площ 5,2 кв.м., целия с площ 5750 кв. м, НТП: За второстепенна улица 
по КККР на гр. Вълчи дол, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно схема за поставяне на 
временни съоръжения, по чл.56 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на Общината.  Начална тръжна цена за месечен 
наем – 17,33, без ДДС. Депозит - в размер на 103,98 лв.
2.Част от сграда с площ 12 кв.м., с идентификатор 12574.501.1312.3 цялата със застроена площ 77 кв.м., с предназначение: 
административна, делова сграда, разположена в ПИ с идентификатор 12574.501.1312 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС 
№993/17.07.2009 г.,  Начална тръжна цена за месечен наем – 50,00 лв., без ДДС. Депозит - в размер на 300,00 лв.

ІІІ.Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти, частна общинска собственост.
1.Помещение с площ от 16 кв.м., находящо се в сграда за култура и изкуство с идентификатор 14667.501.221.1 по КККР 
на с. Ген. Киселово, АОС №4292/23.03.2022 г.  Начална тръжна цена за месечен наем – 40,00 лв., без ДДС. Депозит - в 
размер на 240,00 лв.
2.Помещение с площ 28,84 кв.м. находящо се в административна сграда, комплекс с идентификатор 32860.501.417.1 по 
КККР на с. Искър, АОС №4293/23.03.2022 г. Начална тръжна цена за месечен наем – 66,09 лв. без ДДС. Депозит - в 
размер на 396,54 лв.

ІV. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти, частна общинска собственост, считано от стопанската 
2022/2023 година.
1.ПИ с идентификатор 11836.105.6 с площ 13920 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на 
с. Войводино, АОС №4279/24.02.2022 г.  Начална тръжна цена за годишен наем – 696,00 лв. Депозит - в размер на 
348,00 лв.
2.ПИ с идентификатор 11836.105.8 с площ 15421 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на с. Войводино, АОС 
№4280/24.02.2022 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 771,05 лв. Депозит - в размер на 385,53 лв.
3.ПИ с идентификатор 11836.92.150 с площ 5092 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на с. Войводино, АОС 
№4274/24.02.2022 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 254,60 лв. Депозит - в размер на 127,30 лв.
4.ПИ с идентификатор 11836.92.153 с площ 716 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на с. Войводино, АОС 
№4275/24.02.2022 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 35,80 лв. Депозит - в размер на 17,90 лв.
5.ПИ с идентификатор 11836.10.139 с площ 1002 кв.м., НТП: нива, ІV категория, м-ст “Срещу селото”по КККР на с. 
Войводино, АОС №3214/18.04.2016 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 40,08 лв. Депозит - в размер на 20,04 лв.
6. Част от ПИ с идентификатор 11836.10.74 с площ 3600 кв.м., целият с площ 4669 кв.м. НТП: нива, ІV категория, м-ст 
“Срещу селото” по КККР на с. Войводино, АОС №3200/13.04.2016 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 144,00 лв. 
Депозит - в размер на 72,00 лв.         
7.ПИ с идентификатор 11836.31.45 с площ 5902 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст “Хотола”по КККР на с. Войводино, 
АОС №2376/06.01.2015 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 295,10 лв. Депозит - в размер на 147,55 лв.
8.ПИ с идентификатор 11836.77.122 с площ 1850 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст “Срещу селото “по КККР на с. 
Войводино, АОС №3210/18.04.2016 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 92,50 лв. Депозит - в размер на 46,25 лв.      
9.ПИ с идентификатор 11836.77.123 с площ 1813 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст “Срещу селото “по КККР на с. 
Войводино, АОС №3206/13.04.2016 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 90,65 лв. Депозит - в размер на 45,33 лв.         
10.Част от ПИ с идентификатор 11836.77.126 с площ 1300 кв.м., целият с площ 1599 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст 
“Срещу селото “по КККР на с. Войводино, АОС №3211/18.04.2016 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 65,00 лв. 
Депозит - в размер на 32,50 лв.
11.ПИ с идентификатор 12574.3.58 с площ 9287 кв.м., НТП: нива, ІV категория, м-ст “Чолфа” по КККР на гр. Вълчи дол, 
АОС №1595/05.03.2014 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 371,48 лв. Депозит - в размер на 185,74 лв.             
12.ПИ с идентификатор 69170.49.9 с площ 14873 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на с. Ст. Караджа, АОС 
№2384/20.01.2015 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 743,65 лв. Депозит - в размер на 371,83 лв.
13. ПИ с идентификатор 69170.72.15 с площ 11150 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на 
с. Ст. Караджа, АОС №3852/19.11.2019г.  Начална тръжна цена за годишен наем – 557,50 лв. Депозит - в размер на 
278,75 лв.
14.ПИ с идентификатор 69170.49.11 с площ 30524 кв.м., НТП: нива, ІV категория по КККР на  с. Ст. Караджа, АОС 
№2510/19.02.2015 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 1220,96. Депозит - в размер на 610,48 лв.
15. ПИ с идентификатор 69170.49.7  с площ 20 668 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на  с. Ст. Караджа, АОС 
№4057/06.01.2021 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 1033,40 лв. Депозит - в размер на 516,70 лв.
16. ПИ с идентификатор 69170.42.1  с площ 19045 кв.м., НТП: нива, VІІ категория по КККР на  с. Ст. Караджа, АОС 
№3560/01.06.2017 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 666,58 лв. Депозит - в размер на 333,29 лв.         
17. ПИ с идентификатор 69170.13.27  с площ 18904 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на с. Ст .Караджа, АОС 
№3851/19.11.2019 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 945,20 лв. Депозит - в размер на 472,60 лв.     
18. ПИ с идентификатор 69170.12.201  с площ 40381 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на  с. Ст. Караджа, АОС 
№3765/30.01.2019 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 2019,05 лв. Депозит - в размер на 1009,53 лв.
19. ПИ с идентификатор 69170.42.7  с площ 20137 кв.м., НТП: нива, VІІ категория по КККР на  с. Ст. Караджа, АОС 
№2507/19.02.2015 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 704,80 лв. Депозит - в размер на 352,40 лв.
20. ПИ с идентификатор 80529.501.694  с площ 1276 кв.м., НТП: ниско застрояване в урбанизирана територия по КККР на 
с. Червенци, АОС №4288/11.03.2022 г.  Начална тръжна цена за годишен наем – 63,80 лв. Депозит - в размер на 31,90 лв.   
21. ПИ с идентификатор 80529.501.695  с площ 1220 кв.м., НТП: ниско застрояване в урбанизирана територия по КККР на 
с. Червенци, АОС №4287/11.03.2022 г. Начална тръжна цена за годишен наем – 61,00 лв. Депозит - в размер на 30,50 лв.    
V. Търгът да се проведе на 07.06.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. 
„Хр. Ботев” №1.
Цена на тръжната документация: 20.00 лв., без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща 
се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, Център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община 
Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на Общинска администрация - Вълчи дол, пл. “Христо 
Ботев” 1, ет. 2, ст. 211 от 17.05.2022 г. до 17:00 ч. на 03.06.2022 година.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 03.06.2022 година.

За справка и информация: Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ”ВАСИЛ 
ЛЕВСКИ” ЗАВЪРШИХА ПЪРВИ 
НА РАЙОННОТО СЪСТЕЗАНИЕ 

“МЛАД ОГНЕБОРЕЦ”

Поздравления за участниците в Районното състезание на младежките 
противопожарни отряди „Млад огнеборец”!
Учениците от СУ „Васил Левски”- град Вълчи дол и СУ „Никола Йонков 
Вапцаров” – град Суворово демонстрираха завидни умения, сръчност и 
бързина в дисциплините „Бойно разгръщане на състезателна пътека” и 
„400 метра щафетно бягане с препятствия”.
След оспорвана надпревара, отборът на СУ „Васил Левски” – град Вълчи 
дол зае комплексно първо място в състезанието и на 26 май взе участие 
на Областното състезание, което се проведе в град Суворово. 
Инспектор Ивайло Тодоров от РСПБЗН – Вълчи дол изказва благодарност 
на общините Вълчи дол и Суворово за осигуряването на материалната 
база и предоставянето на необходимите съоръжения за провеждане на 
състезанието по регламент.

ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ БЕ 
ДОМАКИН НА ОБЩИНСКИЯ 
ЕТАП НА СЪСТЕЗАНИЕТО 
“ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, 
АВАРИИ И ИЗВЪНРЕДНИ 

СИТУАЦИИ” 

Град Вълчи дол бе домакин на Общинския етап на ученическото 
състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.
В състезанието премериха сили отборите на СУ „Васил Левски” – град 
Вълчи дол и СУ „Никола Йонков Вапцаров” – град Суворово.
Отборите се състезаваха комплексно за време и правилно действие в 
различни ситуации.
Състезанието се състоеше от теоретическа и практическа част. 
За провеждането на практическата част в Спортен комплекс „Петко 
Сираков” бяха изградени 4 учебни центъра: „Защита при бедствия”,  
„Защита при промишлени аварии, радиоактивно заразяване, химическо 
замърсяване и биологични агенти или други извънредни ситуации и 
катастрофи”, „Пожарна безопасност” и „Първа помощ”.
След изключително емоционална надпревара, в която учениците се 
справиха отлично с преодоляването на задачите, на първо място се 
класира отборът на СУ „Никола Йонков Вапцаров” – град Суворово, на 
второ място – отборът на СУ „Васил Левски” – град Вълчи дол.
Желаем Ви успех, деца и на предстоящият Областен етап на състезанието, 
който ще се проведе на 31 май в град Вълчи дол.
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