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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.

                ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

        На основание  чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, 
както и чл.34, ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
Община Вълчи дол, Община Вълчи дол отправя покана към местната 
общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за 
изпълнението на бюджета за 2021 година. 
Очакваме становищата на граждани, представители на неправителствени 
организации, местния бизнес, общински съветници, кметове, кметски 
наместници на населени места и ръководители на бюджетни звена.
Материалите за обсъждане са  публикувани на официалния сайт на 

Община Вълчи дол.
Обсъждането ще се проведе на  15.07.2022 г. в заседателната зала, 

в сградата на Общинска администрация - гр. Вълчи дол, 
от 10:00 часа. 

На електронен адрес: 
oba_valchidol.fsd@mail.bg 

до 13.07.2022 г. се приемат мнения, предложения и становища, които 
ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ КАНДИДАТСТВА 
С ПРОЕКТ ЗА ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА 
ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА СУ „ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ“ - ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ
На 23.06.2022 г. Община 
Вълчи дол кандидатства 

за финансиране с  
проектно предложение 
пред Министерство на 

образованието и науката 
по Годишна програма 

за поддържане, ремонт, 
реконструкция, цялостно 
обновяване или създаване 
на нови спортни обекти и/
или спортни съоръжения 

в държавните и общински 
училища за вътрешен ремонт 

на физкултурен салон в 
СУ „Васил Левски“ - 

град Вълчи дол. 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

 КЪМ ЦОИДЕУМ

(на стр.6)

Целта на програмата е подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата, 
чрез предприемане на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на 
спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо 
възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и за дейности 
извън учебния план.
Дейностите, за които може да се кандидатства, са групирани в 3 модула, както следва: Модул 1: 
„Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“, Модул 2: „Ремонт на съществуващи 
физкултурни салони“ и Модул 3: „Изграждане и ремонт на открити спортни площадки“.
В тази връзка Община Вълчи дол подготви и входира проектно предложение по Модул 2 
„Ремонт на съществуващи физкултурни салони“ за ремонт на физкултурен салон в СУ 
„Васил Левски“, гр. Вълчи дол, включващо подмяна на съществуващата спортна настилка, 
подмяна на врати, измазване и боядисване на стени и тавани, монтаж на защитни решетки за 
осветителните тела, разчертаване за два вида спорт, оборудване и обзавеждане на физкултурния 
салон, вкл. монтаж на баскетболни табла с рингове и мрежи, монтаж на четири броя шведска 
стена, доставка на петнадесет броя гимнастически дюшеци, доставка на 5 м. греда, доставка 
на два броя велоергометър, доставка на тенис на маса.
Общата стойност на подаденото проектно предложение е 96 160,16 лв., с вкл. ДДС.

Подаденото проектно предложение е в пълен унисон със Стратегическа цел №3 „Повишаване 
качеството на живот – доразвитие и повишаване на качеството  на социалната, здравната и 
образователната инфраструктура“ от Плана за интегрирано развитие на Община Вълчи дол 2021-
2027 година. 

Стилияна Иванова
Главен експерт ИПХД
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

•Тридесет и девето редовно заседание на ОбС Вълчи дол, 
проведено на 31.05.2022 год.

РЕШЕНИЕ № 767
На основание чл.21, ал.1, т.23 
и ал.2 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.29, ал.4 от Закона за 
лечебните заведения, Общин-
ски съвет Вълчи дол:
1.Отменя свое Решение 
№911/14.12.2017 година, 
Протокол №33.
2.Определя представител на 
Община Вълчи дол в областната 
комисия за изработване на 
областна здравна карта г-жа 
Живка Иванова - заместник 
кмет.
3.Възлага на Общинска адми-
нистрация Вълчи дол да 
изпрати настоящото Реше-
ние в срок до 20 май 2022 
година, заедно със Заповед 
на Кмета на Община Вълчи 
дол в Министерство на здра-
веопазването, дирекция „Ле-
чебни дейности”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)
                    /Д. ТОДОPОВ/

•Тридесет и 
осмо извънредно 
заседание на ОбС 

Вълчи дол, 
проведено на 

13.05.2022 год.

РЕШЕНИЕ № 768
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол приема информа-
ция за дейността на Клубовете 
на пенсионера и Сдружение 
на инвалидите „Надежда” 
през 2021 година.

РЕШЕНИЕ № 769
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол приема информа-
ция за дейността на ДПЛУИ 
с. Оборище за 2021 година.

РЕШЕНИЕ № 770
На основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.2 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол допълва структурата 
на Общинска администрация 
Вълчи дол, приета с Решение 
№708 от 21.12.2021 година, 
Протокол №33, като увели-
чава утвърдената обща числе-
ност - от 176 на 181, както 
следва:
-Допълва към «Местни дей-
ности», «Дейност «Битово и 
комунално стопанство» - с 5 щ. 
бр. за периода 01.06.2022 г.-
30.09.2022 г. или утвърждава 
обща численост за дейността 
за посочения период - 33 щ. 
бр.»

РЕШЕНИЕ №771
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА , Общински 
съвет Вълчи дол актуализира 
стойността на млечна кухня 
в размер на 2,00 лева, пре-
доставяна като услуга в ДГ 
”Здравец”, гр. Вълчи дол.

РЕШЕНИЕ № 772
На основание чл.21, ал.1, т.23 
и ал.2 от ЗМСМА и във връзка 
с чл.17, ал.1, т.З от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи дол 
дава съгласие за провеждането 
на лятно участие на ученици 
от училищата на територията 
на община Вълчи дол, както 
следва:
-ОбУ »Васил Левски» - село 
Михалич  - 2 групи - 1 група 
«Фитнес» и 1 група «Плуване» 
-ОУ »Климент Охридски» -  
село Стефан Караджа -2 групи 
-1 група «Фитнес» и 1 група 
«Плуване»
-СУ »Васил Левски» - град 
Вълчи дол - 2 групи -1 група 
«Фитнес» и 1 група «Плуване» 
-ОбУ »Св. Иван Рилски» - 
село Червенци - 2 групи - 1 
група «Фитнес» и 1 група 
«Плуване».

РЕШЕНИЕ № 773
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 управ-
ление и разпореждане с имоти 
общинска собственост в об-
щина Вълчи дол през 2022 г., 
като в:
В. “Имоти, които Община 
Вълчи дол има намерение да 
продаде” се създава:
Точка14. Имот с идентифи-
катор 32442.501.182, АОС 
№4301/29.03.2022 год., в 
едно с построената в имота 
сграда с идентификатор 
32442.501.182.1, частна об-
щинска собственост по КККР 
на с. Изворник.

РЕШЕНИЕ № 774
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от 
ЗОС и чл.13, ал.1 от НРПУ-
РОИ, Общински съвет Вълчи 
дол:
1.Дава съгласие да бъде отдаден 
под наем част от недвижим 
имот с Акт за публична 
общинска собственост 
№2536/28.07.2015 година, 
представляващ „Аптека” с 
площ 95,35 кв.м., находяща 
се на първи етаж в сграда 
Поликлиника, с идентифика-

тор 12574.501.1679.1, с 
предназначение: Здравно 
заведение, за срок от 5 (пет) 
години, след провеждане на 
публичен търг с явно над-
даване. 
Наддаването да се извърши 
при стартова първоначална 
месечна наемна цена - 4,00 
(четири) лева за кв. м. с 
ДДС, определена съобразно 
Тарифата за определянето на 
базисните наемни цени при 
отдаване под наем на имоти, 
общинска собственост.
2.Дава съгласие да бъдат от-
дадени под наем за срок от 5 
(пет) години, на движимите 
вещи, находящи се в описания 
по-горе в точка първа имот, 
съгласно приложен опис, за 
първоначална цена за месечен 
наем в размер на 200,00 
(двеста) лева.
3.Размер на депозита - 20 % от 
наемната цена.
4.Определя Гюлшен Акифова-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната доку-
ментация.
6.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол:
-да организира подготовката 
и провеждането на публичния 
търг;
-да сключи договор за наем 
с кандидата, спечелил пуб-
личния търг.

РЕШЕНИЕ № 775
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от 
ЗОС, Общински съвет - Вълчи 
дол: 
1.Обявява имот с иденти-
фикатор 48524.501.400.1, 
АОС №1450/12.02.2013 г. 
по КККР на с.Михалич-сграда-
читалище, двуетажна масивна, 
от имот частна общинска 
собственост за имот публична 
общинска собственост.
2.Упълномощава Кмета на об-
щина Вълчи дол да предприеме 
всички необходими действия 
по съставянето на акт за пуб-
лична общинска собственост 
на имота по т.1.

РЕШЕНИЕ № 776
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, 
ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, 
чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, 
Общински съвет - Вълчи дол:
1.Дава съгласие имот с иденти-
фикатор 32442.501.182, 
АОС №4301/29.03.2022 г., 
частна общинска собственост 

по КККР на село Изворник, 
с площ 2788 кв.м., ведно с 
построената в имота сграда с 
идентификатор 32442.501.
182.1 със застроена площ 76 
кв.м., масивна едноетажна, 
изба с площ 37.77 кв. м. да 
бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
2.Одобрява направената от 
инж.Йовка Атанасова пазарна 
оценка  за  имот с идентифика-
тор 32442.501.182, 
АОС №4301/29.03.2022 
година, частна общинска 
собственост по КККР на 
село Изворник, с площ 2788 
кв. м., ведно с построената 
в имота сграда с идентифи-
катор 32442.501.182.1 със 
застроена площ 76 кв. м., 
масивна едноетажна, изба с 
площ 37.77 кв.м в размер на 26 
262 лв. (двадесет и шест хиляди 
двеста шестдесет и два лева), 
без ДДС, за първоначална 
цена при провеждането на 
публичния търг.
3.Размер на депозита - 20 % от 
стойността на имота.
4.Стъпка за наддаване - 10 %
5.Определя Гюлшен Акифова-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
б.Одобрява тръжната доку-
ментация.
7.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол:
-да организира подготовката 
и провеждането на публичния 
търг;
-да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спече-
лил публичния търг.
Р Е Ш Е Н И Е № 777

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Райна Богомилова 
Иванова от с. Бояна да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 200,00 
лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 778

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Златина Стефа-
нова Стефанова от с. Есеница 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 779

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава 
съгласие на Незихат Мустафов 
Сюлейманов от село Стефан 
Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 780
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Веска Асенова 
Стефанова от гр. Вълчи дол, 
ул. »Струма» №24 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 781
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Юсреф Османов 
Бейтулов от село Генерал 
Киселово да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 100,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 782

На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Ваньо Стоянов 
Андреев от гр. Вълчи дол, ул. 
»Г. Раковски» №15 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.

РЕШЕНИЕ № 783
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Анифе Кадир 
Мехмед от с. Радан войвода 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 784
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Радка Петрова 
Радева от град Вълчи дол, ул. 
»Аврам Гачев» №3 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.
Р Е Ш Е Н И Е № 785

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Бойка Руменова 
Атанасова от гр. Вълчи дол, 
ул. »Аврам Гачев» №3 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00 лв.

РЕШЕНИЕ № 786
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Минка Димитрова 
Георгиева от с. Генерал Колево 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 787

На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Марийка 
Николова Петрова от с. Вой-
водино да бъде отпусната ед-
нократна парична помощ в 
размер на 200,00 лева, които 
да се получат от Кметски на-
местник на с. Войводино.

Р Е Ш Е Н И Е № 788
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
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т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава
съгласие на Ибрям Юмеров 
Ибрямов от с. Караманите да 
бъде отпусната еднократна па-
рична помощ.

РЕШЕНИЕ № 789
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Юсню Сали Сали 
от с. Генерал Колево да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 790
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Емине Салиева 
Караюсеинова от село Радан 
войвода да бъде отпусната ед-
нократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 791

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Иванка Стоянова 
Василева от гр. Вълчи дол, ул. 
»Г. Раковски» №12 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 792

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Ивелина Станчева 
Георгиева от с. Бояна да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 793
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Станка Георгиева 
Чернева от гр. Вълчи дол, ул. 
»Ал. Стамболийски» №44 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 794
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Ани Минкова Асе-
нова от с. Михалич да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 795
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Юлияна Каменова 
Йосифова от с. Радан войвода 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 796
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Юлка Стоянова 
Стоянова от село Михалич 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 797

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Сафиназ Адилова 
Александрова от село Генерал 
Колево да бъде отпусната ед-
нократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 798
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, О6С 
дава съгласие на Перихан 
Бейсимова Хрюстемова от с. 
Оборище да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 799

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Севда Демирова 
Симеонова от село Михалич 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 800
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Рушуд Халимов 
Рушудов от с. Изворник да 
бъде отпусната еднократна па-
рична помощ.

РЕШЕНИЕ № 801
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Илияна Божанова 
Енчева от гр. Вълчи дол, ул. 
»Г. Раковски» №13 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 802

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Стела Райчева 
Маринова от село Генерал 
Колево да бъде отпусната ед-
нократна парична помощ в 
размер на 150,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 803

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Душко Христов 
Иванов от гр. Вълчи дол, ул. 
»Оборище» №29 да бъде от-
пусната еднократна парична 
помощ в размер на 200,00 
лева.

РЕШЕНИЕ № 804
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Бойка Руменова 
Демирова от село Караманите 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 805
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Румяна Стоянова 
Стефанова от град Вълчи 
дол, ул. »Струма» №14 да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
158,00 лева, които да бъдат 
прехвърлени директно по 
параграф за покриване на 
разходи за погребението на 
Желязко Василев Стефанов, 
починал на 12.01.2022 год.

РЕШЕНИЕ № 806
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Емине Февзи 

Осман от село Караманите 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 807

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Галина Стоянова 
Петрова от гр. Вълчи дол, ул. 
»Хр. Смирненски» №15а да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 808

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 162,00 лева, които 
да бъдат прехвърлени директно 
по параграф за покриване на 
разходи за погребението на 
Пенка Петрова Червенкова 
от с. Войводино, починала на 
19.03.2022 год.

РЕШЕНИЕ № 809
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Незиха Юсуфова 
Алиева от с. Стефан Караджа 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 810
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Румяна Златева 
Хаджиева от село Стефан 
Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 150,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 811
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Весиле Акифова 
Исмаилова от село Стефан 
Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 150,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 812
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Димитричка 
Петкова Великова от с. Стефан 
Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 100,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 813
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Станка Йорданова 
Георгиева от с. Бояна да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 814
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, О6С 
дава съгласие на Нефизе Али 
Сюлейман от с. Радан войвода 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 815
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 

съгласие на Стефан Маринов 
Георгиев от гр. Вълчи дол, ул. 
»Д. Благоев» №13 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 816
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Несрин Исмаил 
Рафет от гр. Вълчи дол, ул. 
»Г. Мамарчев» №4-2-2-20 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
200,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 817
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на наследници на 
Мариана Асенова Марчева 
от гр. Вълчи дол, ул. »Ст.
Димитров-Марек» №8 да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
164,00 лева, които да бъдат 
прехвърлени директно по 
параграф за покриване на 
разходи за погребението на 
Мариана Асенова Марчева, 
починала на 15.05.2022 год.

РЕШЕНИЕ № 818
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Атче Кемалова 
Мустафова от с. Радан войвода 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 819
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Милка Иванова 
Стефанова от с. Брестак, ул. 
”Л. Каравелов” №12 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00 
лева.

РЕШЕНИЕ № 820
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Василка Колева 
Желязкова от гр. Вълчи дол, 
ул. »Странджа» №1 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00 
лева.

РЕШЕНИЕ № 821
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Красимир 
Неделчев Петров от гр. Вълчи 
дол, ул.»Асен Златаров» №12 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
150,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 822

На основание чл.21, ал.2 в 
изпълнение на правомощията 
си по чл.21, ал.1, т.8 и т.19 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол дава съгласие в ПИ 
с идентификатор 32860.501.
417 по КККР на село Искър, 
община Вълчи дол, област 
Варна (УПИ VIII-208, кв.32 по 
кадастралния и регулационен 

план на селото), общинска 
собственост съгласно АЧОС 
№4293/23.03.2022 год. да 
бъде поставен Паметник на 
участниците и загиналите през 
войните за освобождението на 
Родината.
Р Е Ш Е Н И Е № 823

На основание чл.21, ал.1, т. 
11 от ЗМСМА, чл.18 от Закон 
за опазване на земеделските 
земи; 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 изработване на 
проект за: Подробен уст-
ройствен план - план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 
с идентификатор 11836.91.1 
по КК землище с. Войводино, 
община Вълчи дол.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересуваните 
централни и териториални 
администрации и специализи-
раните контролни органи на 
основание чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Финансирането на проекта за 
ПУП-ПЗ ще е за сметка на 
Инвеститора -„ВЪЛЧИ ДОЛ 
СОЛАР 1” ЕООД.
2.Одобрява заданието по чл. 
125(1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект за 
ПУП-ПЗ /план за застр-
ояване/ за обект: ПИ с иден-
тификатор 11836.91.1 по 
КК землище село Войводино, 
община Вълчи дол.
Съгласно чл.124б, ал.4 от 
ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не 
подлежат на оспорване.

РЕШЕНИЕ № 824
На основание чл.21, ал.1, т.11 
от ЗМСМА, чл.18 от Закон 
за опазване на земеделските 
земи; 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 изработване на 
проект за: Подробен уст-
ройствен план - план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 
с идентификатор 11836.44.33 
по КК землище с. Войводино, 
община Вълчи дол.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересуваните 
централни и териториални 
администрации и специали-
зираните контролни органи 
на основание чл.128, ал.6 от 
ЗУТ.
Финансирането на проекта за 
ПУП-ПЗ ще е за сметка на 
Инвеститора -„ВЪЛЧИ ДОЛ 
СОЛАР 1” ЕООД.
2.Одобрява заданието по 
чл.125(1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на 



Екип 2000               на фокус                             4

Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи 
и върши в тях всичките си работи; а седмият ден е 

събота на Господа, Твоя Бог.

	 С	четвъртата	заповед	Господ	Бог	заповядва	шест	дни	да	работим	
и	 да	 се	 занимаваме	 със	 своите	 дела,	 всеки	 към	 каквото	 е	 призван,	 а	
седмия	ден	да	посвещаваме	в	служба	на	Бога,	на	светите	и	угодни	Нему	
дела.	Свети	и	угодни	Богу	дела	представляват:	грижата	за	спасение	на	
своята	 душа,	 молитвата	 в	 Божия	 дом	 и	 вкъщи,	 изучаването	 на	 Божия	
закон,	 просвещаването	 на	 ума	 и	 сърцето	 с	 полезни	 знания,	 четенето	
на	 Свещеното	 Писание	 и	 други	 душеполезни	 книги,	 благочестивите	
разговори,	помагането	на	бедните,	посещаване	на	болни	и	затворници,	
утешаване	на	опечалени	и	други	добри	дела.	
В	Стария	Завет	се	празнувал	седмия	ден	от	седмицата	–	събота	(„шабат“	
на	древно-еврейски	означава	„покой”)	–	във	възпоменание	на	сътворения	
от	Господ	Бог	свят	„И	в	седмия	ден	Си	почина	от	всички	Свои	дела,	що	
извърши”	(Изход	2:2)
В	 Новия	 Завет	 пък,	 от	 времето	 на	 светите	 апостоли,	 започнал	 да	 се	
празнува	първият	ден	на	седмицата	–	неделя	–	денят	на	Възкресението,	
във	възпоменание	на	Христовото	Възкресение.
Под	 израза	 „седми	 ден”	 трябва	 да	 се	 подразбира	 не	 само	 неделният	
ден,	но	и	другите	празници	и	пости,	 установени	от	Църквата,	 както	и	
в	Стария	Завет	под	думата	 „събота”	 се	разбирали	и	другите	празници	
(празник	Пасха,	Петдесетница,	Шатри	и	други).
Най-големият	 християнски	 празник	 е	 „празникът	 на	 празниците	 и	
тържеството	 на	 тържествата”	 –	 Светлото	 Христово	 Възкресение	
наречено	Пасха,	която	се	празнува	в	първия	неделен	ден	след	пролетното	
пълнолуние,	в	периода	от	22	март	до	25	април.	

След това следват великите 12 празници, установени в чест и слава 
на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос и на Пречистата Му 
Майка Дева Мария: 
1.Рождество	на	Пресвета	Богородица	-	8	септември.
2.Въвеждане	 в	 Иерусалимския	 храм	 на	 Пресвета	 Боогородица	 –	 21	
ноември.
3.Благовещение	на	Пресвета	Богородица	–	25	март.
4.Рождество	Христово	–	25	декември.
5.Сретение	Господне	–	2	февруари.
6.Кръщение	Господне	(Богоявление)	–	6	януари.
7.Преображение	Господне	–	6	август.
8.Вход	 Господен	 в	 Иерусалим	 (Връбница,	 Цветница)	 –	 неделния	 ден	
преди	Пасха.
9.Възнесение	Господне	–	в	четиридесетия	ден	след	Пасха.
10.Слизането	на	Светия	Дух	над	апостолите	(Петдесетница),	или	денят	
на	Света	Троица	–	в	петдесетия	ден	след	Пасха.
11.Въздвижение	на	честния	Кръст	Господен	–	14	септември.
12.Успение	на	Божията	Майка	–	15	август.
Има	и	много	други	по-малки	празници	на	особено	почитани	светии.	

Постите, установени от Църквата са: 
1.Великият	 пост	 или	 св.	 Четиридесетница	 преди	 Пасха	 (Великден).	
Продължава	обаче	седем	седмици,	защото	включва	и	Страстната	седми-
ца	 –	 за	 възпоменание	 страданията	 на	 Христа	 Спасителя	 („страст“	 е	
старобългарска	дума	и	означава	„болка,	страдание“).
2.Рождественският	 пост	 преди	 Рождество	 Христово	 (неправилно	
наричан	Коледа).
3.Богородичен	 пост	 преди	 Успение	 на	 Божията	 Майка	 („успение“	 е	
старобългарска	дума,	означава	„заспиване“,	защото	вярваме,	че	човеш-
ката	душа	не	умира).
4.Апостолски	 или	Петров	 пост	 –	 преди	 празника	 на	 светите	 апостоли	
Петър	и	Павел.	Има	и	еднодневни	пости,	например	Бъдни	вечер,	денят	
преди	Богоявление,	денят	на	Отсичане	главата	на	Йоан	Предтеча	и	други.
По	време	на	поста	трябва	особено	решително	да	се	откажем	от	всички	
лоши	навици	и	страсти:	гняв,	ненавист,	вражда.	Трябва	да	се	отдалечим	от	
разсеяния,	весел	живот,	от	игрите,	зрелищата,	танците;	не	трябва	да	ядем	
месо,	яйца,	мляко,	а	да	се	ограничаваме	с	постна	храна,	и	то	умерено.	
След	многодневен	 пост	 следва	 да	 се	 изповядваме	 и	 причастяваме	 със	
Светите	Тайни.
Четвъртата	 заповед	 нарушават	 тези,	 които	 са	 лениви	 и	 в	 делничните	
шест	дни	не	работят.	Нарушават	я	и	тези,	които	работят	в	празничен	ден.

“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

ЧЕТВЪРТАТА 
БОЖИЯ ЗАПОВЕД

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

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 петък Вълчи	дол,	Войводино

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

5 вторник Вълчи	дол,	Щипско
6 сряда Червенци,	Караманите,	Метличина,	Брестак
7 четвъртък Радан	войвода,	Генерал	Колево,	Стефан	Караджа,	Изворник
8 петък Вълчи	дол,	Искър
11 понеделник Есеница,	Калоян,	Добротич,	Михалич,	Кракра
12 вторник Вълчи	дол,	Войводино

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

14 четвъртък Червенци,	Караманите,	Метличина,	Брестак
15 петък Вълчи	дол,	Щипско
18 понеделник Радан	войвода,	Генерал	Колево,	Стефан	Караджа,	Изворник
19 вторник Вълчи	дол,	Искър
20 сряда Есеница,	Калоян,	Добротич,	Михалич,	Кракра

21 четвъртък Бояна,	Оборище,	Генерал	Киселово,	Звънец,	Страхил,	“Булгаргаз”,	
“Свинекомплекс”

22 петък Вълчи	дол,	Войводино
25 понеделник Радан	войвода,	Генерал	Колево,	Стефан	Караджа,	Изворник
26 вторник Вълчи	дол,	Щипско
27 сряда Есеница,	Калоян,	Добротич,	Михалич,	Кракра
28 четвъртък Червенци,	Караманите,	Метличина,	Брестак
29 петък Вълчи	дол,	Искър

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО 
ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 ГОДИНА

29 Юни- Ден на безопасността 
на движението по пътищата

В	своя	последен	час	на	класа	учениците	от	7-11	клас,	заедно	със	своите	класни	ръководители	и	комисията	по	
БДП	при	СУ“	Васил	Левски“	отбелязаха	Деня	на		безопасността	на	движението	под	мотото:	„На	пътя	животът	
е	с	предимство“.		Децата	изгледаха	няколко	клипа	по	едни	от	най-наболелите	и	важни	теми:	“Пешеходците-	
най-уязвимите	участници	в	движението”,	“Преди	да	тръгнеш:	Постави	колана!”,	“Не	карай	пил,	човече!“,
“Скоростта	убива!“	и	„Пиши,	когато	стигнеш!“.	Участваха	във	викторина	и	проведоха	интересна	дискусия.	
По-големите	ученици	споделиха	случки	от	своя	собствен	житейски	опит.
Целта	 на	 комисията	 по	Безопасност	 на	 движението	по	пътищата	 в	СУ	 „Васил	Левски“	 е	 в	 училище	да	 се	
изградят	умения	за	прилагане	на	правилата	и	нормите	на	поведение	в	конкретни	ситуации	при	условията	на	
съвременното	пътно	движение,	да	се	вземат	правилни	решения	за	действие,	с	оглед	физическата	защита	на	
учениците	в	движението.
Животът	и	здравето	на	децата	ни	са	наша	отговорност!
Призоваваме	всички	възрастни	да	дават	личен	пример	като	спазват	правилата	за	движение	по	пътищата!

СУ “Васил Левски” - гр. Вълчи дол
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Всяка година през месец юни в 
град Китен, под патронажа на 
д-р Димитър Германов - кмет на 
община Приморско, се провежда 
международен фолклорен фест-
ивал “Атлиманска огърлица “ .
Това е форум за популяризиране, 
съхранение и развитие на българ-
ските и международни фолклорни 
традиции, националната ни 
идентичност и културата на 
народите от цял свят, откритие 
на млади фолклорни таланти.
Основател и директор на форума 
е странджанската народна певи-
ца Златка Ставрева.

Тази година на 18 и 19 юни в най-
екзотичното място на южното ни 
Черноморие, в красивия залив 
Атлиман, преживяхме заедно 
фолклорното вдъхновение.
С усмивка и песен, женската 
певческа група “Авлиги” - село 
Брестак при пенсионерски клуб 
“Щастливеца”, с художествен 
ръководител Гиргина Стоянова 
взеха участие във форума. 
Беше приятна гледка да видиш 
на сцената красотата и багрите в 
носиите на всички изпълнители.
Чиста случайност, или може би 
предвещание за награда, беше 
възторжения камбанен звън от 
близкия църковен храм, който 
случайно акомпанира изпъл-
нението на песните на ЖПГ 
“Авлиги” и соловото изпълнение 
на Гиргина Стоянова – “славеят на 
селото”, както я наричат нейните 
съселяни.
Не беше чиста случайност, а 
напълно бяха заслужени награ-
дите, с които участничките ни си 

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
САМОДЕЙКИТЕ ОТ СЕЛО БРЕСТАК 

НА МЕЖДУНАРОДЕН 
ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

тръгнаха:
С Приз и Лауреат първа степен 
за перфектен професионализъм и 
заслуги в съхранение и разпрос-
транение на фолклорните тради-
ции -  на Гергина Стоянова и Лауреaт 
първа степен на женска певческа 
група “Авлиги” - с. Брестак при 
пенсионерски клуб “Щастливеца” 
за отлично представяне и високо 
художествено-творческо изпъл-
нение. Златен медал, статуетка и 
ръчен часовник бяха наградите, 
които Марин Маринов от “Сънрайс 
Маринов” връчи на нашите изпъл-
нителки.

Още виждам задоволството и 
радостта в очите на самодейките 
ни от оценките на журито. Много 
са снимките, които си направихме 
за спомен, включително и с част от 
журито: проф. Венцислав Димов, 
Николай Чапански и Денислав 
Кехайов.

Благодарихме на организаторите 
на форума и персонала на хотел 
“Лотос” за топлото посрещане и 
незабравимото ни пребиваване 
там.

Тръгнахме си от приветливия и 
слънчев Китен, като си обещахме 
отново да го посетим….. на 
следващия фестивал.

Изпълнихме душата си с емоции 
от преживяното и докато пъту-
вахме обратно към родния ни 
край съчиних набързо ето това 
стихотворение в чест на само-
дейките:

Славей ми пее в градина,
това е певицата Гиргина.

Пее по фестивали, сборове
и в автентични хорове.

С усмивка и народна песен
прави живота си лесен.

В самодейния й фолклорен клуб
песните се изучават на куп.

Певческата група “Авлиги”
са сладкопойни чучулиги.

Пеят стари тракийски песни,
пазят обичаите ни чудесни.

Песните им с емоция зареждат,
на първо място ги подреждат.

От форуми и от фестивали
връщат се с призове, медали.

С благодарност към всяка от вас,
че пазите традициите за нас.
Така ще се съхрани, пребъде,

българската песен навек ще бъде.

20.06.2022 г.
Автор: Станка Р. Митева

За пръв път в гр. Вълчи дол, на 31.05. 2022 г., в спортен комплекс „Петко 
Сираков“ се проведе Областно състезание „Защита при бедствия, пожари 
и извънредни ситуации“, на което участваха три отбора, класирали се 
на общинските състезания, а именно ОУ „Христо Смирненски“ - гр. 
Провадия, СУ „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Суворово и СУ „Васил 
Левски“ – гр. Девня. 
Практическата част на състезанието се състои от различни учебни 
центрове, които имат за цел да обучат децата как да действат при 
различните бедствия – земетресение, наводнение, защита при 
промишлени аварии, радиоактивно заразяване, химическо замърсяване 
и биологични агенти или други извънредни ситуации и катастрофи. 
Част от практическата част е и оказване на първа помощ на пострадал – 
кръвоспираща превръзка и обездвижване на крайник с крамерови шини. 
РСПБЗН – Вълчи дол направиха съоръжения и елементи – къщичка, 
която инициира земетресение, стойки - като имитация на удавник, врати, 
прозорци, спортни препятствия и други елементи, нужни за състезанието, 
с подкрепата на общините Вълчи дол и Суворово. За учениците бяха 
осигурени награди от Община Вълчи дол и Регионална дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна. Специални 
благодарности на инспектор Ивайло Тодоров от РСПБЗН – Вълчи дол и 
инспектор Павел Пачев от РДПБЗН – Варна за идеите и организацията. 
Съвместната работа, свързана с деца за тези дейности между Община 
Вълчи дол и Районната служба ще продължи..

ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ БЕ 
ДОМАКИН НА ОБЛАСТНО 
СЪСТЕЗАНИЕ “ЗАЩИТА 

ПРИ БЕДСТВИЯ, 
ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ 

СИТУАЦИИ”

По случай Международния ден на детето Община Вълчи 
дол зарадва всички 494 деца от детските градини на 

територията на общината и ученици от първи до четвърти 
клас, като подготви индивидуален подарък за всяко дете с 

пожеланията за щастливо и безгрижно детство.
Председателят на ОбС - Вълчи дол - Димитър Тодоров и 

заместник-кметът - Живка Иванова бяха гости на спортния 
празник на децата от ДГ “Здравец” - град Вълчи дол.
Песните, танците и спортните предизвикателства 

предизвикаха много положителни емоции и подариха усмивка 
на лицата на  всички присъстващи.
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проект за ПУП-ПЗ /план за 
застрояване/ за обект: ПИ с 
идентификатор 11836.44.33 
по КК землище с. Войводино, 
община Вълчи дол.
Съгласно чл.124б, ал.4 от 
ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не 
подлежат на оспорване.

РЕШЕНИЕ № 825
На основание чл.21, ал.1,т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, Общински 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ 
СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

съвет Вълчи дол дава съгласие 
Искане от Цветомила Василева 
относно финансиране на клуб 
по народни танци с хореограф 
Десислава Проданова в ДГ 
»Здравец» - гр. Вълчи дол да се 
разгледа през месец септември 
2022 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)
                    /Д. ТОДОPОВ/

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

          ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО    
                           ПОДПОМАГАНЕ 

Община Вълчи дол продължава социалната услуга 
предоставяне на „топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в 
условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи 
дол”. Традиционно от 01.01.2021 г. ежедневно, в работни 
дни, топъл обяд се предоставя на 200 лица. 
На 15.02.2022 г. се сключи анекс към ДБФП, като дневния 

оклад за един потребител, считано от 01.03.2022 г. от 2,70 лв. за един 
потребител се увеличи на  2,90 лв.
Успоредно с това продължава и приема на заявления от нуждаещи и 
желаещи да се включат в проекта.
От датата на стартирането на проекта общо с натрупване 268 лица са 
сключили договор и получавали топъл обяд.
На потребители се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж 
седмично - десерт.
Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, 
приготвена при отчитане на хранителните потребности на потребителите 
и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните 
актове по прилагането. Храната се приготвя по специализиран 
рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и 
съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията 
за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните 
изисквания.
След анексирането, финансирането е в размер на 223 982.00 лв.със срок 
до 30.06.2022 година.
Към настоящият момент Община Вълчи дол е входирала искане за 
удължаване на срокът на административния договор до 09.09.2022 
година.

Стилияна Иванова
Ръководител на проекта

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-

2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на 
последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

ПРОДАВАМ стара къща в село 
Войводино. Дворно място - 3 декара.
Цена: по договаряне.  0899 067 658 
ПРОДАВАМ варел за гориво /
нафта/ с вместимост около 500 литра. 
Много здрава изработка. С кранче за 
източване и метална стойка. Цена: по 
договаряне. 0885/14 36 65

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

ПРОДАВАМ мотофреза, ремарке 
и колела за мотофрезата Цена: по 
договаряне. 0882/865 655

ТЪРСЯ си другар в живота за 
сериозно и коректно познанство. 62 
годишен, православен, непушач. 
0877/22 76 12 /Иван Петков/

БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ

ТЪРСЯ СПЕШНО проходилка за 
болен човек.
0877/22 76 12 /Иван Петков/

На 27 май в детска градина 
“Здравец” - град Вълчи дол 

се проведоха безплатни 
профилактични прегледи 
за децата, извършени от 
д-р Златев - специалист 
УНГ и д-р Братованов 
- хирург. Всички деца, 

чиито родители бяха дали 
съгласие и бяха взели 

направление от личния 
лекар, бяха прегледани на 

място в учебното заведение 
по благотворителна 

инициатива на двамата 
лекари, с цел превенция на 

детското здраве.
Профилактични прегледи 

се извършиха и в 
останалите детски градини 

от общината.
Безплатните прегледи ще 

продължат с посещение на 
специалист офталмолог.

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

В края на месец юни 2022 г. Община Вълчи дол приключи работата си по проект Пълноценна социализация 
на ученици в Община Вълчи дол“,  финансиран по Конкурсна процедура 33.20-2021, приоритет 3 „Реализиране 
на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите 
малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност на ученици, учители и родители“ на Център за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.
За цялото време на проекта  се изпълняваха следните дейности: „Организация и управление“ и „Информираност 
и публичност“.
За срок от 6 месеца се изпълни дейността „Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване 
на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование“.
В изпълнение на дейност „Съвместна екскурзия с учебна цел на ученици от етническите малцинства в Двора 
на кирилицата гр. Плиска“ посетиха Двора на кирилицата в гр. Плиска.
В рамките на 7 месеца бе заложена за изпълнение дейността „Индивидуална и групова работа с деца и ученици 
за изграждане на отношения на приемане и толерантност в рамките на обучителния процес. Организиране на 
клуб по интереси “Да на толерантността”.
Осъществиха се  конференции, обучения, семинари и  кръгли маси.
Последната заложена за изпълнение по проекта и успешно изпълнена дейност бе „Зелено училище“. Двадесет 
ученици и техните родители посетиха Международен детски лагер „Морски дюни“ в с. Шкорпиловци.
Проектните дейности се изпълниха за срок от 9 месеца .
Основната цел на проекта бе постигане на устойчива пълноценна социализация на ученици.
Стратегическите цели на проекта бяха  следните:
1.Да се възпитават учениците в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към ценностите на 
другите.
2.Да се формира чувството на принадлежност и гордост към определена етническа група, която е част от 
българската нация.
3.Да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователния процес и училищния живот.
4.Да се осигури ангажираност на родителите към училищния живот.
5.Да се подобри комуникацията ученик – родител – учител – общинско ръководство.
Всички цели и задачи по изпълнението на дейностите от проекта бяха успешно изпълнени. Учениците, 
целева група по проекта, с изключителен интерес участваха в заложените дейности по проекта.

Стилияна Иванова, Ръководител на проекта

„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 площад „Възраждане” в град 
Плевен се издига величествен 
паметник на Девета Плевенска 
дивизия, който увековечава силата 
на българския дух и храбростта 
на нашите деди. Мемориалът 
представлява художествена компо-
зиция от пет скулптури – горе 
на пиедестала е фигурата на ген. 
Владимир Вазов, загледан на запад, 
към Македония, а долу – на четирима 
негови войници. Хиляди наши 
герои от войните за освобождение 
и обединение през миналия век 
останаха в безкръстни гробове в 
Македония, Тракия, Добруджа и 
Поморавието...
Кой е Владимир Вазов?
Владимир Минчов Вазов е роден 
на 14 май 1868 година в град Сопот 
и е осмото дете на Минчо Вазов и 
Съба Хаджиниколова. Негови братя 
са писателят Иван Вазов, генералът 
Георги Вазов, политикът Борис 
Вазов, лекарят Кирил Вазов.
По време на Руско-турската война 
1877/1878 година, след временното 
оттегляне на Предния отряд, в Сопот 
нахлуват редовни и нередовни 
войски и опожаряват града. Сред 
местното население, което напуска 
града е и 9 годишния Владимир, 
който заедно със семейството си 
търси спасение в Балкана. Поради 
тежкото здравословно състояние на 
баща му, което затруднява бързото 
предвижване на семейството, Вазови 
са застигнати от башибозуци, които 
се нахвърлят върху баща му и го 
съсичат пред очите на близките му. 
Семейството отива в Пловдив, но 
от там са заточени в Араповския 
манастир, близо до Асеновград. 
Доктор Кирил Вазов случайно 
научава къде са и ги прибира при 
себе си в Стара Загора, където 
Владимир завършва трети, а след 
това – в Пловдив – 5 и 6 клас. 
Едва 17 годишен, когато е 
обявена мобилизация за Сръбско-
българската война, той се явява 
пред наборна комисия с желание 
да бъде записан войник, но му 
отказват, защото е малолетен, а и 
защото негови четирима братя вече 
са включени в армията. Независимо 
от това, Владимир взема коня на 
брат си – поручик Георги Вазов 
в  инженерните войски и настига 
българската армия при Драгоман. 
След спечелването на битката при 
Сливница, той решава да посвети 
живота си на военната служба. 
Още същата година постъпва като 
юнкер във Военното училище и след 
завършването му той е четвърти по 
успех сред 156 мъже от випуска, 
получава чин подпоручик и постъпва 
на работа в артилерията в Шумен.
Владимир Вазов продължава да 
се обучава и да трупа знания и 
при покупката на нови оръжия 
от Германия, и в Артилерийската 
школа в Царское село в Русия, и 
в краткия курс по стрелба в град 
Поатие, Франция. Преди да замине 
за Франция, в 1904 година, той 
се сгодява за Мария Горанова от 
Тетевен, а след завръщането си от 
там – встъпва в брак с нея. 
По време на Балканската война, 
полковник Владимир Вазов, заедно 
с Първа софийска дивизия, води 
сражения при Гечкенли, Бунархисар, 

Люлебургас и Чаталджа и е 
награден с висше отличие орден „За 
храброст”, III степен.
През 1915 година полк. Владимир 
Вазов става командир на Пета 
дунавска дивизия и заминава на 
Македонския фронт. Тук срещу 
френската артилерия застава 
някогашния нейн ученик – тогава 
майор Владимир Вазов, който 
разбира, че французите използват, 
т.н. куршуми „дум-дум”, които 
причиняват неизличими рани, 
с каквито той е ранен в дясното 
рамо. Неизлекуван, той се връща на 
фронта, и макар, че се разболява от 
малария и инфлуенца – той отказва 
отпуск по болест и заминава, 
заедно с щаба си, при завоя на река 
Черна. След 4-дневна атака, врагът 
е отблъснат, а на полк. Вазов е 
поверено командването на Девета 
Плевенска дивизия.
Опитният и талантлив военачалник 
Вазов хвърля 35-те хиляди бойци 
и офицери в денонощен труд, за да 
укрепи Дойранските възвишения. 
За броени месеци са построени 
5 паралелни позиции с окопи, 
съобщителни входове, галерии и … 
бетонни укрития за всички бойци и 
офицери. Той издейства почти 200 
оръдия, които прострелват всяка 
точка пред позициите, близо 400 
картечници и 300 минохвъргачки. 
В непосредствения тил са уредени 
6 полеви болници, складове за 
боеприпаси и дори фронтови театър. 
Построени са пътища, настлани с 
чакъл.

През 1917 година войнишкият пор-
цион пада до 800 грама клисав, 
бракуван царевичен хляб на ден, а в 
това време английската армия е добре 
снабдявана с храна и провизии.
За три дни, от 21 до 24 април, 
1917 година, 160 вражески оръдия 
изстрелват около 100 000 снаряда 
срещу нашите позиции. Окопите 
са сринати, телените заграждения 
– унищожени, но нашата артилерия 
мълчи и пести снарядите, а 
войниците са укрити в бетонните 
бункери и само трима са ранени. 
На 24 април вечерта английското 
командване сметнало, че е унищо-
жило половината българи, а другата 
половина – охкат ранени и чакат да 
се предадат, и англичаните тръгват 
прави с развети знамена. На 200 
метра от българските окопи, те са 
посрещнати от внезапно оживялата 
българска артилерия. Почти 200 дула 
забълват шрапнели срещу гъстите 
английски маси. На 100 метра 
заговорват и нашите картечници. 
Около 3300 англичани достигат 
предната позиция, отбраняваща се 
от 34-ти Троянски полк, който ги 
изненадва с атака „на нож” – чист 
български патент. Общите загуби 
на врага са 11 000 убити бойци и 

офицери, докато нашите дават 835 
жертви, 998 ранени и 1210 безследно 
изчезнали. Така Дойран става ад за 
англичаните.
Отбраната на Дойранската позиция 
покрива Девета Плевенска дивизия 
и командващият я, генерал-майор 
Владимир Вазов, с неувяхваща 
слава и показва как българската 
армия показва чудеса от храброст 
в защита на отечеството, а генерал-
лейтенант Вазов е награден с орден 
„За храброст” II степен и Немски 
железен кръст, I клас.
Дълги години в учебниците 
по история само с един ред се 
споменаваше, че имало битка при 
Дойран, а за името на генерал 
Владимир Вазов – изобщо нито 
дума… Дълго подценявани по 
идеологически причини български 
победи по време на Първата 
световна война са в сражения, които 
превъзхождат по мащаби всички 
други сражения в 14-вековната ни 
история. През 1915/1918 година, 
българската армия се справя с 
войски от 22 нации и не една от тези 
„забравени” победи и до днес се 
изучава във военните академии по 
света.
Близо 20 години по-късно англий-
ските ветерани канят генерал 
Владимир Вазов, в качеството му на 
дългогодишен председател на Съюза 
на запасните офицери у нас, на 
Конгрес на ветераните от Британския 
легион, честващ победата на импер-
ската армия през Първата световна 
война. На гара „Виктория” в Лондон 
българинът е посрещнат с големи 
почести от кмета на града и е 
настанен в замъка на лорд Харболи, 
където е отсядал Наполеон. Когато 
минава пред почетния легион със 
знамената, генерал Хамилтън, 
който придружава генерал Вазов, 
командва: „За почест, мирно!”. На 
парада участват 3000 военни и 200 
бойни знамена. Когато се явява 
нашата делегация, фелдмаршал 
лорд Милн заповядва: „Свалете 
знамената! Минава генерал Вазов 
– победителят от Дойран!”. 
Председателят на Британския 
легион – майор Готлей го представя 
с думите: „Ще дам думата на 
българския генерал Вазов. Той е от 
малцината чужди генерали, чието 
име фигурира в официалната ни 
история”.
При цялото уважение, демонстри-
рано към него по време на конгреса, 
той запазва своята вродена скром-
ност.
След демобилизацията през 1918 
година, генерал-лейтенант Влади-

мир Вазов, ненавършил още 52 
години преминава в запаса. Десет 
години е председател на Съюза 
на запасните офицери. В 1926 
година е избран за кмет на София 
и в продължение на 6 години 
прави много за преобразяването на 
столицата, която постепенно приема 
вид на европейска столица.
След 9 септември 1944 година, 
семейство Вазови (не е ли то най-
великото българско семейство??) 
пряко или косвено попада под 
ударите на „народната власт”.
Народният поет Иван Вазов 
получава „званието – шувенист” 
и творчеството му е охулено, а 
ножиците на цензурата го режат 
жестоко.
Владимир Вазов – обявен за „слуга 
на фашисткия режим” на цар Борис 

III (къде останаха неговите подвизи 
по бранните поля в името на 
България?).
Брат му – Георги Вазов – герой от 
Балканската война не е пощаден от 
подобни обвинения.
Иван – синът на брат му Кирил 
Вазов – участник в спасяването на 
българските евреи през Втората 
световна война е разстрелян от 
„Народния съд”, защото бил 8 
месеца министър на търговията в 
правителството на Добри Божилов.
Синът на генерал Владимир Вазов 
– Георги – химик – е хвърлен без 
присъда в концлагера Бобовдол – в 
мините. Оцелял, с избити зъби, се 
завръща след няколко години при 
семейството си.
Най-малкият син на генерал 
Владимир Вазов, който носи името 
на баща си Владимир – поручик, 
награден с орден „За храброст” в 

Отечествената война е осъден през 
1945 година от „Народния съд” в 
скалъпен процес с 10 лъжесвидетели 
на 10 години затвор, глоба и 
конфискация на имуществото му, 
като „шпионин”, защото работил 
като преводач на английски език в 
Съюзническата контролна комисия. 
Освободен в края на 1950 година, 
но присъдата му и до днес не е 
отменена.
Генерал-лейтенант Владимир 
Вазов прекарва последните години 
от живота си в ловешкото село 
Рибарица. Заедно с жена си – 
Мария Горанова и сина им Иван се 
приселват там, в малка дървена вила. 
Поради влошеното му здравословно 
състояние, те се преместват по 
покана на сем. Семкови в Тетевен. 
Достъпът до него за външни лица 
е бил като до човек, намиращ се в 
режим на изолация. Независимо от 
здравословните си проблеми, до 
последно той винаги е бил гладко 
избръснат. Дни преди 20 май, той 
лежал в стаята си, с лице към южния 
прозорец, устремен към нови битки 
и победи, към Македония.
Агонията му продължила няколко 
дни и прекъсва живота на този горд 
орел на 20 май 1945 година, на 77 
годишна възраст, без да му бъде 
оказана съответната на болестта му 
медицинска помощ.
Погребението му е било в 
Тетевен, като на някой, намиращ 
се в полулегалност. На гроба му 
поставили обикновен дървен кръст 
с името му – Владимир Вазов – без 
генерал!
По-късно, когато гробището е 
ликвидирано, за да се построи 
почивната станция на Централния 
съвет на профсъюзите, костите на 
генерала са били изхвърлени за 
унищожение. Главният архитект на 
Тетевен тогава – Цветан Пиперков 
успял да ги събере в чувал и ги 
предал на близките му в София 
за препогребение в Централните 
софийски гробища, като запазил 
няколко костици, като свят спомен за 
генерала.
Преживял всички най-динамични 
периоди от родната ни история, 
генерал-лейтенант Владимир Вазов, 
посветил живота си на отечеството, 
завинаги ще остане в сърцата ни като 
един незабравим герой, като един 
всеотдаен пълководец и най-вече 
като ПОБЕДИТЕЛЯТ ОТ ДОЙРАН!

хаджи 
Йорданка Колимечкова

Полковник Владимир Вазов 
(вторият отляво) при Фурка, 

20 февруари 1917 г.

Джобният часовник „Зенит“ 
и табакерата на ген. Владимир 
Вазов, Национален исторически 

музей, София.
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Веднага след края на последния 
мач от футболния сезон потърс-
ихме за интервю Марин Маринов 
- треньор на футболния отбор. 
Марин е част от ФК “Вихър-2016” 
от самото му основаване. През 
всички тези години, въпреки 
трудностите, той се опитва да 
запази футбола във Вълчи дол. Той 
е активен футболист и треньор 
както на двата мъжки, така и 
на детския отбор. Ето какво каза 
след края на сезона: 
-Загубихте днешния последен 
мач от сезона. Как ти се стори 
срещата? 
Труден мач, както и всички 
останали през сезона. Днес 
липсваха доста основни футбо-
листи и това определено наклони 
везните в полза на противника, 
като това доведе и до днешната 
загуба. 
-Как оценяваш представянето 
на отбора през сезона? 
Направихме няколко добри мача, 
като спечелихме точки срещу 
силни противници, но не успях-
ме да се представим добре и на 

ниво срещу отбори от нашата 
черга. До голяма степен, както 
и в днешната среща, фактор за 
колебанията и лакатушенията ни 
е периодичната липса на основни 
състезатели. Като пример само 
ще дам Иван Шабанаков, който 
беше твърд титуляр на вратата, 
а тази година, поради контузия, 
пропусна целия сезон. Добре, че 
поне е Даниел Златинов, който 
въпреки отговорната и натоварена 
работа в системата на МВР, успява 
периодично да идва и да помага 
на отбора. Димитър Димитров 
пропусна целия втори полусезон 
вследствие на контузия. Светослав 
Сяров успя да се включи едва в 
края на втория полусезон, защото 
имаше проблем с адукторите. 
Христо Янчев пропусна няколко 
мача. Синан Мехмед пропусна 
няколко мача. Аз самият пропуснах 
няколко срещи и всичко това 
поради различни контузии. 
-Като основна движеща сила 

на футбола във Вълчи дол, кои 
са най-големите трудности, с 
които се сблъскваш при орга-
низацията и провеждането на 

ТРЕНЬОРЪТ МАРИН МАРИНОВ: КОГАТО РАБОТИШ СЪС 
СЪРЦЕ И ДУША ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФУТБОЛА В ОБЩИНАТА

Мъжкият отбор на ФК “Вихър-2016” - град Вълчи дол, състезаващ се в “Б” окръжна група

Детският отбор на ФК “Вихър-2016” - град Вълчи дол

Мъжкият отбор на ФК “Вихър-2016” - град Вълчи дол, състезаващ се в “А” окръжна група

срещите? 
- (смее се) Трудности да искаш 
в аматьорския футбол, но няма 
смисъл да се оплакваме. Чисто 
организационно за провеждане на 
срещите, първенството и всичко 
останало се занимавам аз. Като 
най-големите трудности, с които 
лично аз се сблъсквам, са на първо 
място демографията в общината. 
В момента в мъжкия отбор, 
състезаващ се в “А” окръжна 
група, има само двама футболисти 
от Вълчи дол - Габриел Маринов и 
Тодор Тодоров. Не мисля, че това 
е нормално. Аз лично винаги съм 
искал в мъжкия отбор на Вълчи 
дол да има възможно най-много 
футболисти от града, но на този 
етап това е невъзможно. Това ме 
принуди да създам втори мъжки 
отбор с момчета, изцяло от Вълчи 
дол и общината. Умишлено не 
казвам “мъже”, защото всички те 
са на по 17, 18, 19 години. Отборът 
се състезава в “Б” окръжна група 

(силно казано състезава, защото 
в тази група за есенен и пролетен 
полусезон сме изиграли общо 
6-7 мача, което в никакъв случай 

не е достатъчно за развиването 
на тези млади момчета). Докато 
в мъжките отбори, ако имаме 
финансова възможност, можем 
да привлечем футболисти и от 

други населени места, то при 
децата нещата не стоят по този 
начин. Тук вече демографията 
е огромен фактор и ни кара да 
бъдем неконкурентоспособни 
на останалите отбори. Детският 
отбор на Вълчи дол в момента 
играе първенство “Футбол 9”, т.е 
за провеждането на дадена среща 
ни трябват поне осем полеви и 
един вратар. Има дни, в които 
тръгваме за мач и ми се налага 
да ходя да ги търся по домовете 
им, само и само да се съберем 9 
състезатели и да можем да вземем 
участие в срещата. Разбира се 
това не винаги е така, има го и 
другия вариант, при който идват 
близо двайсетина деца. Тук голям 
фактор според мен трябва да бъдат 
и родителите. Ангажираността 
и заинтересоваността им към 
спортните прояви на децата е почти 
нулева, което е тъжно. Оказва 
се, че голяма част от родителите 
на децата от конкурентните 
отбори присъстват на мачовете на 
децата и ги окуражават, а нашият 
сектор почти винаги е празен. 
Представете си да сте дете на 10-
12 години, да имате футболен мач 
и освен треньора да няма никой 

друг на стадиона, който да ви 
каже: “Браво, ти се справи добре”, 
а в отсрещната страна да виждате 
как родителите на опонента ви, в 
т.ч. майки, бащи, баби, дядовци, са 
на стадиона и поздравяват децата 
си, без значение от развоя на 
срещата. Спирам да коментирам 
тази тема, за да не се почувства 
някой засегнат. 
-Добре, в такъв случай  преми-
навам към следващия въпрос.
Кои са били най-лошите и най-
хубавите моменти, свързани с 
клуба и имало ли е моменти, в 
които си бил готов да се откажеш 
и какво те кара да продължаваш 
напред?
-Както лошите, така и хубавите 
моменти са много. За лошите 
не бих казал, че са лоши, а по-
скоро трудни, като цяло свързани 
с организацията. Хубавите са, 
когато знаеш, че си направил 
всичко възможно и зависещо от 
теб нещата да се случат и видиш 
някакъв резултат насреща, било 
то добра игра на отбора, добро 
отиграване. Ето това ме кара да 
продължавам да го правя, а за 
отказване съм мислел след всеки 
негативен резултат, но хубавото 
във футбола е, че следващият 
мач идва бързо и не ти дава 
възможност да мислиш прекалено 
много за отминалия.
-Как би обобщил накратко със-
тоянието на българския футбол 
в момента? 
-Както знаете проблемите в 
българския футбол са изключител-
но много - терени, бази, треньори, 
екипировка, хранене, медицинско 
обезпечаване и ред други неща, 
които в съвременния футбол са на 
съвсем различно ниво от нашето, 
но аз съм оптимистично настроен 
и вярвам, че нещата могат да се 
променят в положителна посока. 

Ние от “Екип 2000” също вярваме, 
че нещата могат да се променят 
в положителен план. 
Благодарим на треньора по 
футбол на Вълчи дол за това 
интервю и пожелаваме много 
успехи на отборите!
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