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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.

ОЧАКВА СЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПЕТ 
ПРИОРИТЕТНИ ЗА ОБЩИНА 

ВЪЛЧИ ДОЛ ПРОЕКТА
В началото на месец юли 2022 г., във връзка с осъществяването на държавната политика 
по отношение на финансирането на капиталовите разходи с публични средства, Община 
Вълчи дол кандидатства пред Министерство на финансите за  финансиране на  обекти 
от социалната и техническата инфраструктура, подредени приоритетно по следния ред:
1. Строителство на: “Основен ремонт и реконструкция на площадно пространство - 
централна градска част в гр. Вълчи дол”, УПИ III “за обществено обслужване площад и 
пешеходна зона”, кв.34 /ПИ с идентификатор №12574.501.1420/ по плана на гр. Вълчи дол, 
на стойност 1 600 880.00 лв. 
Чрез реализиране на настоящото проектно предложение инфраструктурата ще се ремонтира, 
което ще допринесе за подобряване цялостния облик на града.;
2.Строителство на:  “Многофункционална спортна зала”, в УПИ I-23, кв.4 (ПИ с 
идентификатор № 12574.501.1317) по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна”, 
на стойност 1 989 929.00 лв. 
Стимулирането на спортните прояви и мероприятия по физическо развитие на младите хора 
е приоритетна задача за Община Вълчи дол. Изградената съвременна многофункционална 
спортна зала и традициите в спорта на територията на общината са условие за развитие на 
спорта най-вече сред деца и младежи.;
3.Строителство на: “Изграждане на рекреационна зона”  в УПИ I -парк, кв.465 (ПИ с 
идентификатор  №84022.501.471) по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, на 
стойност 613 120.00 лв. 
Чрез изпълнението на проекта ще се осигури една добра среда за провеждане на фестивали, 
концерти и различни видове събития. От друга страна, с изградената обществена зона за 
рекреация, ще се подобри облика на селото и общината, а това от своя страна ще стимулира 
туризма.
4.Строителство на: “Подобряване на образователната инфраструктура на Община 
Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на СУ “Васил Левски”, в УПИ IV, кв.34 по 
плана на гр. Вълчи дол”  - тяло “Б”, на стойност 616 486.00 лв. Реализацията на проектното 
предложение ще осигури по–добър достъп до образователни услуги.
Предвидените в проекта дейности ще мотивират и педагогическия персонал, заедно 
с родителите на учениците, да подобрят цялостната ги заобикаляща среда, а не само 
учебната, което от своя страна ще доведе до повишаване степента на социално включване и 
приобщаването на всички етноси.
5. „Текущ ремонт на покрив на тяло “А” в СУ “Васил Левски”, гр. Вълчи дол”, на 
стойност 214 928.00 лв. Реализацията на проектното предложение ще повлияе пряко на 
икономическото развитие и конкурентоспособността в община Вълчи дол, тъй като ще 
осигури по – добър достъп до образователни услуги. Ще се подобрят експлоатационните 
качества и външния вид, ще се осигури безопасна образователна среда. 

Уважаеми жители на град Вълчи дол,
на 4 септември се навършват 48 години от обявяването на Вълчи дол 
за град! 
От името на Общинската администрация - Вълчи дол, и лично от 
свое име, бих искала да се обърна към всички Вас и да Ви поздравя с 
празничната годишнина!
Много са хората, които са работили през изминалите 48 години, за 
да бъде градът ни такъв, какъвто е днес. Всеки, според силите си, е 
правил това, което е смятал за правилно, за да се развива общинският 
ни център. Днес наш дълг е да работим заедно за града, в който сме 
родени или сме избрали, за да създадем дом и да отглеждаме децата 
си... 
Благодаря на всички, които с работата и идеите си допринасят за 
неговото развитие и просперитет! 
Убедена съм, че само благодарение на съвместните ни усилия  - на 
Общината, Общинския съвет, институциите, бизнеса и на всички Вас, 
гражданите на Вълчи дол, ще постигнем по-добро бъдеще за нашите 
деца - цел, към която всички се стремим, а когато имаме обща цел и 
гледаме в една посока, вярвам, че ще постигнем желания резултат, 
защото съдбата на града ни е наша отговорност.
Специални благодарности бих искала да отправя към учителите, които 
образоват и възпитават бъдещето на града ни, към самодейците, които 
прославят името на Вълчи дол, навсякъде, където имат сценични 
изяви, към спортистите, които неведнъж са защитавали спортната 
слава на вълчидолци!
Нека не забравяме, че има с какво да се гордеем и, че от нас зависи да 
има с какво да се гордеят нашите деца! Нека продължаваме да пазим 
и да им предаваме традициите и изконните български ценности!
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На всички Вас, и на гостите на град Вълчи дол, пожелавам преди 
всичко здраве! Нека делата, които вършим ни носят удовлетворение 
и радост! Нека съумеем да постигнем всичко, към което се стремим!
Желая на всички щастлив празник и с най-голямо удоволствие Ви каня 
да присъствате на празничните събития, организирани от Общината.

С уважение: 
Пепа Пенчева
ВрИД Кмет на община Вълчи долСтилияна Иванова, Директор ИПХД
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
•Четиридесето редовно заседание на ОбС Вълчи дол, 

проведено на 28.06.2022 год.
РЕШЕНИЕ № 826

На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, Общин-
ски съвет Вълчи дол 
приема Информация за 
здравеопазване и здравно 
осигуряване в общината и 
Информация за дейността 
на здравните кабинети за 
2021 година.

РЕШЕНИЕ № 827
На основание чл.21, ал.1, 
т.24 и във връзка с чл.17, 
ал.1, т.10 от ЗМСМА, Об-
щински съвет Вълчи дол 
приема Отчет за дейността 
на спортните клубове, 
получаващи финансиране 
от общинския бюджет, съг-
ласно Приложение №1-7 
към настоящата Докладна 
записка.

РЕШЕНИЕ № 828
На основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи 
дол приема Информация 
за дейността на ДСП и 
разкритата трапезария към 
него (предоставяне на храна 
по проект «Топъл обяд в 
условията на пандемията 
от COVID-19 в Община 
Вълчи дол” по Оперативна 
програма за храни и/
или основно материално 
подпомагане, Фонд за 
Европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица 
и проект „Обществена тра-
пезария в Община Вълчи 
дол 2021”, финансиран от 
Фонд „Социална закрила”)
за 2021 година.

РЕШЕНИЕ № 829
На основание чл.21, 
ал.1, т.5 от ЗМСМА, в 
съответствие с разпоредбата 
на чл.5, ал.16 от ПМС 67 
от 14 април 2010 година 
за заплатите в бюджетните 
организации и дейности, 
Общински съвет Вълчи дол :
1.Определя индивидуалния 
размер на основните месеч-
ни възнаграждения на Кме-
та на Община Вълчи дол и 
кметовете на кметства, счи-
тано от 01.07.2022 година, 

както следва:

№

Наименование
на длъжността
и населеното

място

Основно
месечно

възнагра-
ждение 

към 
1.7.2022 г.

/лева/

1
Кмет на 
община 

Вълчи дол
2300.00

2 Кмет на село 
Брестак 1000.00

3
Кмет на 

село Стефан 
Караджа

1000.00

4 Кмет на село 
Червенци 1000.00

5
Кмет на 

село Генерал 
Киселово

1000.00

6 Кмет на село 
Михалич 1000.00

7 Кмет на село 
Радан войвода 950.00

8 Кмет на село 
Добротич 950.00

2.Допълнително възнаграж-
дение за придобит трудов 
стаж и професионален 
опит се определя 1% за 
всяка прослужена година, 
изчислен върху основната 
месечна заплата.
3.Решението влиза в сила, 
считано от 01.07.2022 го-
дина.
4.Възлага изпълнението на 
настоящото решение на 
ВрИД Кмет на община Въл-
чи дол. 

РЕШЕНИЕ № 830
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 от ЗМСМА и чл.111,б,в 
от Закона за задълженията 
и договорите, във връзка с 
чл.162, ал.4 и чл.173, ал.1 
от ДОПК, Общински съвет 
Вълчи дол дава съгласие за 
отписване от счетоводна 
сметка 4887-Вземания от 
други дебитори, сметка 
4110- Вземания от клиенти 
от страната и от баланса 
на Община Вълчи дол, 
на частни общински взе-
мания, за ползване на 
общински помещения и 
жилища, и възстановени 
разходи с изтекъл давностен 
тригодишен срок, в раз-
мер на 2 774,28 лв., съг-
ласно Приложение №1 
- неразделна част от насто-
ящото решение.

РЕШЕНИЕ №831
На основание чл.21, 

ал.1, т.23 от ЗМСМА и 
чл.132, ал.2 от Закона за 
концесиите, Общински 
съвет Вълчи дол приема 
Отчет за изпълнение на об-
щинските концесии и на 
концесионните договори за 
2021 година.
РЕШЕНИЕ № 832

На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 
от ЗОС, Общински съвет 
Вълчи дол:

1.Дава предварително 
съгласие поземлен 

имот с идентификатор 
12574.41.1/ 

с АОС №3775/28.03.2019 
г., частна общинска собстве-
ност с площ 31175 кв. м. в 
землището на гр. Вълчи дол 
да бъде разделена на два 
отделни имота, съгласно 
приложената скица проект 
за разделяне, а именно:
-поземлен имот с иденти-
фикатор 12574.41.26 с 
площ 20 675 кв.м.;
-поземлен имот с иденти-
фикатор 12574.41.27 с 
площ 10 500 кв.м.
2.Упълномощава ВрИД 
Кмет на Община Вълчи 
дол да предприеме всички 
правни и фактически дей-
ствия по изпълнение на 
решението по т.1.
РЕШЕНИЕ № 833

На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, 
чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 
от Закона за общинската 
собственост, чл.110, ал.1 от 
Закона за собствеността и 
чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, 
Общински съвет - Вълчи 
дол:
1.Дава съгласие имот с 
идентификатор 14667.35.-
103,  АОС №3635/
16.04.2018 г. с площ 32 
977 кв. м., частна общинска 
собственост в землището на 
с. Генерал Киселово, да бъде 
продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
2.Одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за 
имот с идентификатор 
14667.35.103, АОС 
№3635/16.04.2018 год. с 
площ 32 977 кв.м., частна 

общинска собственост в 
землището на с. Генерал 
Киселово в размер на 
64 995 лв. (шестдесет и 
четири хиляди деветстотин 
деветдесет и пет лева) 
за първоначална тръжна 
цена при провеждането на 
публичния търг.
3.Размер на депозита - 20 % 
от началната тръжна цена на 
имота.
4.Определя Преслав Пе-
тров - общински съветник, 
да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на 
търга.
5.Определя стъпка за 
наддаване  - 10 % от обявена-
та тръжна цена. 
6.Одобрява тръжната доку-
ментация.
7.Възлага на Кмета на 
Община Вълчи дол:
-да организира подготовката 
и провеждането на публич-
ния търг;
-да сключи договор за 
покупко-продажба с канди-
дата, спечелил публичния 
търг.
РЕШЕНИЕ № 834

На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и 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 взе следното решение:
1.Разрешава изработване 
на проект за: Подробен 
устройствен план - план 
за застрояване (ПУП-ПЗ) 
за ПИ с идентификатор 
№ 84022.20.144 и иден-
тификатор № 84022.20.145 
по кадастралната карта на 
землище с. Щипско, общ. 
Вълчи дол.
Окончателният проект да 
се съгласува със заинте-
ресуваните централни и 
териториални администра-
ции и специализираните 
контролни органи на осно-
вание чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Финансирането на проекта 
за ПУП-ПЗ ще е за сметка 
на Инвеститора -„ВЪЛЧИ 
ДОЛ СОЛАР 1” ЕООД.

2.Одобрява заданието по 
чл.125(1) от ЗУТ за въз-
лагане изработването на 
проект за ПУП-ПЗ /план за 
застрояване/ за обект: ПИ 
с идентификатор 84022.20.
144 и ПИ с идентификатор 
84022.20.145 по КК земли-
ще село Щипско, община 
Вълчи дол.
Съгласно чл.124б, ал.4 от 
ЗУТ, решенията по т.1 и 2 
не подлежат на оспорване.
РЕШЕНИЕ № 835

На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, 
ОбС дава съгласие на Йор-
дан Желязков Стоянов от 
с. Генерал Киселово да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
100,00 лева.
РЕШЕНИЕ № 836

На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, 
ОбС дава съгласие на Пет-
ра Тодорова Янакиева от 
село Генерал Киселово да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
100.00 лева.
РЕШЕНИЕ № 837

На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Мустафа 
Исуфов Ибрямов от с. 
Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна па-
рична помощ в размер на 
100,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 
838

На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Нурджеван 
Басриева Сюлейманова от 
с. Радан войвода да бъде 
отпусната еднократна па-
рична помощ в размер на 
100.00 лева.
РЕШЕНИЕ № 839

На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Сунай 
Рамадан Сали от с. Радан 
войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ 
в размер на 100.00 лева.
РЕШЕНИЕ № 840

На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от Закона на местното 
самоуправление и местната
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администрация, Общински 
съвет Вълчи дол дава съгласие 
да бъдат предоставени на 
поделенията на религи-
озните институции на тери-
торията на община Вълчи 
дол, общо 34 куб. м. дърва 
за огрев за отоплителен 
сезон на 2022-2023 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 
841

На основание чл.21, ал.2 
и във връзка с чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 
от ЗОС, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Дава съгласие да бъде 
бракувано по реда на 
Закона за счетоводството 
като негодно за употреба и 
предадено на скраб МПС, 
собственост на ДПЛУИ с. 
Оборище , както следва:
> Фолксваген „Транспор-
тер” с регистрационен 
номер №В3345ВТ 
и номер на рама 
WV2ZZZ7HZH062829, 
заведен под инвентарен 
номер №3186 в баланса на 
ДПЛУИ с. Оборище.
2.Дава съгласие да бъде 
закупен от делегирания 
бюджет на ДПЛУИ село 
Оборище нов автомобил 
за ефективно и ефикасно 
предоставяне на услугата 
към потребителите на ин-
ституцията.
3.Упълномощава Директора 
на ДПЛУИ село Оборище 
да извърши нормативно 
определени действия, в 
изпълнение на горното ре-
шение.

Р Е Ш Е Н И Е № 
842

На основание чл.21, 
ал.1, т.15 от ЗМСМА и 
чл.12, ал.1 от Наредба 
22 от 14.12.2015 год. за 
прилагане на подмярка 19.2 
«Прилагане на операции 
в рамките на стратегии 
за Водено от общностите 
местно развитие» на мярка 
19 «Водено от общностите 
развитие» от Програмата 
за развитие на селските 
райони за периода 2014-
2020 г., Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Определя Пепа Пенчева 
- ВрИД Кмет на Община 
Вълчи дол, съгл. Решение 
№573/16.06.2021 година 
на ОбС Вълчи дол за 
представител на Община 
Вълчи дол в общото събрание 

на ЮЛНЦ в обществена 
полза „Местна инициативна 
група Възход-Ветрино, Въл-
чи дол, Провадия”, ЕИК 
175853426.
2.Възлага на ВрИД Кмета 
на Община Вълчи дол да 
предприеме необходимите 
действия по изпълнението 
на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 843

На основание чл.21, ал.1, 
т.6 от ЗМСМА и във връзка 
с чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА и разпоредбите 
на чл.87 от Закона за 
държавния бюджет на Ре-
публика България за 2022
година, Общински съвет 
Вълчи дол дава съгласие Ин-
вестиционната програма 
на Община Вълчи дол за 
2022 година да бъде акту-
ализирана и допълнена, как-
то следва:
• Обекти, финансирани от 
Централния бюджет:

№ Обект Било Става

1

Основен 
ремонт на 
сградата 

на 
кметство 
с. Генерал 

Колево, 
общ. 

Вълчи дол

12
0 

00
0

-

2

Основен 
ремонт 

на улица, 
находяща 
се между 
ок.116 и 

ок.80, в с. 
Генерал 
Колево, 

общ. 
Вълчи дол

-

12
0 

00
0

РЕШЕНИЕ № 844
На основание чл.21, ал.1, 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.227б, ал.2 
от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната 
медицина, Общински съ-
вет Вълчи дол допълва 
свое Решение №767 от 
13.05.2022 год., Протокол 
№38, както следва:
4.Определя представител 
на Община Вълчи дол в 
Областната комисия за 
изработване на Областна 
аптечна карта г-жа Живка 
Иванова-заместник кмет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
Д. ТОДОРОВ

Община Вълчи дол продължава успешното изпълнение на проект „Обществена 
трапезария в Община Вълчи дол“, финансиран от  Фонд „Социална закрила“.
Договорът между Община Вълчи дол и фонд „Социална закрила” е сключен със срок от 
01.01.2022 г. до 31.12.2022 година. 
Дейностите по  изпълнението на социалната услуга включват предоставянето на храна за 
обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

До 29.07.2022 г. потребителите на социалната услуга на територията на общината, с 
натрупване, са  162 потребители, които отговарят на условията за целева група по проекта: 
Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за 
прилагане на Закона за социалното подпомагане; Лица с доказана липса на доходи и близки, 
които да се грижат за тях; Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 
пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии на инвалидност, наследствени 
пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; Скитащи и бездомни деца и лица; Лица 
от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от допълнителните 
разпоредби от Закона за убежището и бежанците; Лица, изпаднали в тежка ситуация, в 
следствие на епидемичната обстановка  - поставени под карантина, лица завърнали се от 
други държави, останали без работа и доход.

     Желаещите да ползват социалната услуга могат да заявят това с подаване на 
заявление, като същите ще се приемат през цялата 2022 година.

      Документите са налични и се подават всеки работен ден в сградата на Общинска 
администрация – гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1.

Стилияна Иванова,
Ръководител на проекта

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ОперацияBG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топълобяд в условиятанапандемиятаотCOVID -19”

След входирано искане от страна на ръководството на Община Вълчи дол, на 25.08.2022 г. е 
подписан анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0114-C08 
по проект„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”с 
управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с 
което се удължава срокът за предоставяне на социалната услуга до 30.09.2022 година.
Подписаният анекс урежда следните промени в договора:
- Срок за изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга  се удължава до 
30.09.2022 година.
- Общата стойност на проекта става 264 814,00 лв.
Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол“, финан-
сиран 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 е 
част от целенасочената социална политика, която Община Вълчи дол развива в подкрепа на хората, 
живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на проекта e подкрепа 
на уязвими граждани на община Вълчи дол, които не са в състояние сами да осигурят прехраната си 
в условията на извънредна епидемична обстановка, предизвикана от заболяването COVID-19.

Стилияна Иванова, Ръководител на проекта
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Уважаеми жители на община Вълчи дол,
В рубриката “Вие питате - ние отговаряме” можете да зададете своите 

въпроси към служителите на Общинска администрация - Вълчи дол, както 
и към ръководството на Общината. Вашите въпроси и нашите отговори ще 

намерят място на страниците на вестника! Можете да изпращате запитванията 
си на адрес: град Вълчи дол, 9280, област Варна, пл. “Христо Ботев” №1 за 
Редакцията на в. “Екип 2000”, да ги изпращате, посредством кметовете и 

кметските наместници на съответните населени места или на електронна поща: 
ekip_2000@abv.bg.  Молим да посочите имената си, както и населеното място.

Почитай баща си и майка си,  за да ти е добре и 
да живееш дълго на земята.

С петата заповед Господ Бог изисква от нас да почитаме нашите 
родители, за което ни обещава благополучен и дълъг живот.
 Да се почитат родителите означава: да ги обичаме, 
да ги почитаме, да не ги оскърбяваме с думи и дела, да им се 
подчиняваме, да им помагаме в трудовете им, да се грижим за тях, 
когато се намират в нужда, а особено по време на болест и старост, 
също да се молим за тях на Бога, както докато са живи, така и след 
смъртта им. 
 Грехът на неуважение към родителите е голям. В 
старозаветното време, който злословил баща си и майка си, бил 
наказван със смърт (Изх. 21:17, Марк 7:10).
 Наред с родителите си, ние сме длъжни да почитаме и 
тези, които в някои отношения заменят нашите родители. Към 
такива лица принадлежат: пастирите и духовните отци, грижещи 
се за нашето спасение, които ни учат на вярата и се молят за 
нас; гражданските началници, които се грижат за нашия мирен, 
спокоен живот и ни защитават от притеснения и грабители; 
възпитателите, учителите и благодетелите, които се стремят да ни 
научат и ни дават всичко добро и полезно, и въобще възрастните 
хора, които имат опит в живота и като такива могат да ни дадат 
добър съвет. Грешат тези, които не уважават старите хора и главно 
стариците;  които се отнасят с недоверие към тяхната опитност, 
и равнодушно, а понякога с насмешка се отнасят към техните 
забележки и наставления, считайки ги хора „уморени”, а техните 
познания и възгледи за „отживели”. Още в Стария Завет Господ 
казал на Моисей: „Пред побеляла глава ставай, почитай лицето на 
старец и бой се от Господа твоя Бог” (Левит 19:32).
 Но ако се случи, че родители или началници поискат от 
нас нещо противно на вярата и Божия Закон, тогава трябва да 
им кажем, както апостолите казали на иудейските началници: 
„Съдете, дали е справедливо пред Бога – вас да слушаме повече, 
нежели Бога” (Деян 4:19). И трябва да претърпим заради вярата и 
Божия Закон всичко, което би ни се случило. 

“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

ПЕТАТА 
БОЖИЯ ЗАПОВЕД

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ ЗА 
РЕМОНТ НА ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ 
“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - 
СЕЛО СТЕФАН КАРАДЖА

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

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 четвъртък Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил,  “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”
2 петък Вълчи дол, Войводино
5 понеделник Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
6 вторник Вълчи дол, Щипско
7 сряда Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, Изворник
8 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
9 петък Вълчи дол, Искър
12 понеделник Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил,  “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”
13 вторник Вълчи дол, Войводино
14 сряда Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
15 четвъртък Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, Изворник
16 петък Вълчи дол, Щипско
19 понеделник Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
20 вторник Вълчи дол, Искър
21 сряда Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил,  “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”
22 четвъртък Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, Изворник
23 петък Вълчи дол, Войводино
26 понеделник Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
27 вторник Вълчи дол, Щипско
28 сряда Червенци, Караманите, Метличина
29 четвъртък Брестак
30 петък Вълчи дол, Искър

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО 
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

На 7 юни 2022 година Община Вълчи дол кандидатства пред 
Министерство на образованието и науката за финансиране на 
обект „Ремонт на покривната конструкция на сградата на ОУ 
„Климент Охридски“, с. Стефан Караджа.
Част от покривната конструкция на сградата на училището е 
пропаднала, което създава опасност за живота и здравето на 
персонала и учениците. 
По спечеления проект се предвижда изграждане на нова 
покривна конструкция, полагане на хидроизолация, ремонт 
на комини, подмяна на улуци и водосточни тръби, изграждане 
на гръмоотвод и др.
Общата стойност на проекта е на стойност 230 115.36 лв. 

Стилияна Иванова, Директор ИПХД

ПРИЗИВ ЗА НАБАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА 
РЕМОНТ НА ХРАМ “СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”
Скъпи братя и сестри,
       През последните години в храм „Св. Архангел Михаил“ – град Вълчи дол, бяха извършени 
множество ремонти и подобрения. Като: обновлението в олтара на светия престол, дюшемето в 
храма, дограмата, входната врата, полюлеите, мебелите от къта за продаване на свещи; владишкият 
престол, новия свещник с аспирация, съда за съхранение на светена вода; храмът беше измазан и 
пребоядисан отвътре изцяло; беше прекарана газ и изградено локално парно отопление... По спечелен 
проект, с държавни средства, бяха укрепени основите на камбанарията, по молба на църковното 
настоятелство, Общинският съвет разреши да се изгради естакада към входа на храма... Сигурен 
съм, че всички, посетили храма преди и след промените са забелязали огромната разлика. Както 
повечето от Вас знаят, храмът ни е беден т.е. няма собствени имоти, от които да получава приходи, 
гореизброените благоустройства бяха осъществени с доброволните пожертвования на явни и тайни 
дарители, въпреки че за Бога всички са знайни. 
Последните две запланувани дейности по благоукрасяването на нашия молитвен дом са 
полагане на нова настилка от гранитогрес в притвора и сервизното помещение до входа, както 
и реставрация, консервация и допълване на някои части на иконостаса. Първата от тях можем 
да считаме за осъществена, тъй като плочките за настилката вече са закупени, очакваме да се 
освободи майсторът, който обеща да ги налепи с безвъзмезден труд. За да се изпълнят дейностите 
по реновирането на иконостаса обаче, е необходимо набавянето на парични средства в размер 
на 6300 лв /шест хиляди и триста лева/. 
Знаем, че времената са трудни, но въпреки това ще си позволим сърдечно да Ви помолим. 
Всеки, който има възможност, според силите си, да се включи в набавянето на необходимата 
сума. 

Можете да направите Вашето дарение по следните начини:
1.Като внесете или преведете сума по банковата сметка на храм „Св. Архангел Михаил“, град Вълчи 
дол: BG79STSA93000024477782 в банка ДСК ЕАД.
2.Като занесете сума в храма и я предадете на свещеника или продавача на свещи.
За направеното дарение, при желание от Ваша страна може да Ви бъде издаден документ за дарение, 
чрез който при подаване на годишната си данъчна декларация може да ползвате данъчно облекчение.
В Библията е написано, че всеки дарител дава заем на Господ, а Той като Вседържител не оставя 
задълженията си непогасени. Още на този свят Бог многократно се отплаща на дарителите, но 
най-важното е, че в отвъдния възнаграждава по божествен начин!

Божията милост и благословение да бъдат с всички вас! Амин.

От протойерей Станислав Друмев 
и църковното настоятелство 
при храм „Св. Архангел Михаил“ – град Вълчи дол.  
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ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СПЕЧЕЛЕНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
ЗА РЕМОНТ НА УЧИЛИЩЕТО В МИХАЛИЧ

Успешно продължават проектните дейности, заложени  по 
Проект „Ремонт на ОУ „Васил Левски“ – с. Михалич и на 
прилежащото външно пространство около него в УПИ  I, 
кв.1 по плана на с. Михалич, Община Вълчи дол - II етап“, 
финансиран от Проект „Красива България“ 2022, мярка М02 
– „Подобряване на социалната инфраструктура“.
Общата стойност на проекта е 229 139.00 лева, като Община 
Вълчи дол участва със съфиннасиране.
На 28.02.2022 г. е сключено споразумение №РД17-8 между 
Община Вълчи дол и МТСП с предмет финансиране на 
одобреното с Решение №1/2022 г. на Управителния съвет 
на Проект „Красива България“ проектно предложение 
на Община Вълчи дол по мярка М02 „Подобряване на 
социалната инфраструктура“, включващо дейности за 
извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на 
обект: „Ремонт на ОУ „Васил Левски“ – с. Михалич и на 
прилежащото външно пространство около него в УПИ  I, 
кв.1 по плана на с. Михалич, община Вълчи дол - II етап“
Целта на проекта е да се надгради постигнатото след 
успешно изпълнения първи етап на „Ремонт на обединено 
училище „Васил Левски” – с. Михалич и на прилежащото 
външно пространство около него” по Проект „Красива България” през 2019 година, чрез полагане на топлоизолационна система.
Изпълнението на проекта е в пълен унисон  целите на Проект „Красива България“ 2022.
Към момента ремонтът на източната фасада е завършен.

Стилияна Иванова, Директор ИПХД

ПОРЕДНИ ПРИЗНАНИЯ ЗА НАШИТЕ 
САМОДЕЙЦИ ЗА ОТЛИЧНИТЕ ИМ ИЗЯВИ

Отлично представяне на  Женска певческа група за автентичен фолклор 
„Иглика” при НЧ „ Никола Й. Вапцаров 1928” с. Есеница. На 23-

24.07.2022 г. самодейците взеха участие във ХХ фолклорен фестивал  
„Искри от миналото” град Априлци. 

Група „ Иглика” се представи отлично и бе наградена със златен медал, 
плакет, грамота, диплом за първо място раздел “Певческо изкуство”. 

Сдружение “Фолклорен извор” присъди грамота за отлично представяне 
в НФФ „Искри от миналото” за опазване и развитие на българския 

фолклор, парична премия от 100 лева, 
а на 24.07. 2022 г. журито ни присъди диплом и плакет.

Миланка Петкова, читалищен секретар

Женска фолклорна група “Теменуга” - при НЧ “Димитър Благоев-1907” 
- град Вълчи дол, с ръководител Катя Кръстева за поредна година 

продължава с отличните си изяви през творческия сезон: 
Заслужени два златни медала на XX фолклорен фестивал “Искри от 

миналото -Априлци 2022” - за групата и за дуета Стойка Димова и Катя 
Кръстева и поздравления към ръководителя за правилно подбраните 

автентични песни и автентична вълчидолска носия.
Трета награда и бронзов медал за отлично представяне на Женска 

фолклорна група “Теменуга” на Xll национален фолклорен фестивал 
“Кехлибарен грозд” - с. Лозен, общ. Любимец.

Грамота и плакет за отлично представяне на фестивал в
 местността “Св. Марина”!

Катя Кръстева, читалищен секретар

ЖПГ “Иглика”

ЖФГ “Теменуга”
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Доскоро, а и сега, все още, ние, 
българите, не знаем основни неща от 
нашето близко минало. Не знаем защо 
след големите победи в Балканските 
войни (1912-1913 година) България 
загуби почти всичко завоювано с 
цената на десетки хиляди убити 
и стотици хиляди ранени; защо 
Румъния ни удари в гръб през лятото 
на 1913 година; кое ни накара да 
влезем в Първата световна война на 
страната на централните сили; защо 
триумфите на българския войник 
бяха подценявани по идеологически 
съображения, а през 1915/1918 година 
армията ни, воювайки със сили на 22 
държави, печели сражения, които по 
мащаби и численост на участниците 
превъзхождат всички други в 
нашата история. Не знаем нищо за 
изключителния героизъм на гладния, 
босия, окъсания, но мислещ за своята 
родина войник, на която той, без да 
се замисля, отдаваше най-скъпото 
– живота си. Не знаем, защото 
идеологията ни налагаше това…
Едно красиво село във Вълчидолски 
район носи името на прославен 
генерал – село Генерал Киселово. 
Историческата наука е длъжница на 
Пантелей Киселов. За него малко 
е писано, пак по идеологически 
съображения. 
Генерал Киселов е значима фигура 
в българската история. Той заема 
командни длъжности в 4 войни. 
В Сръбско – българската – като 
командир на рота в Бдинския полк; в 
Балканската и Междусъюзническата 
– като командир на Осми пехотен 
Приморски полк; и в Първата световна 
война – като командващ обединените 
части в битката за Тутраканската 
крепост и началник на Четвърта 
пехотна Преславска дивизия. През 
всичките тези военни години генерал 
Киселов не заема длъжности в тила 
на армията, а винаги е бил на бойната 
линия и на горещите точки при водене 
на военните действия.
Той се ражда в 23-я топъл 
октомврийски ден на 1863 година в 
Свищов. Пантелей е третото дете на 
заможния търговец на зърно Георги 
Киселов и съпругата му Томаица 
Дюлгерова. Дядо му – бай Моньо – 
бил майстор строител, който винаги 
бил строг, намусен и навъсен и всички 
му викали „бай Моньо Киселия” – от 
там идва и името на цялата фамилия.
Георги Киселов много държал децата 
му да се изучат и подготвил синовете 
си да продължат с търговията. Най-
ученолюбив бил Пантелей – обичал 
науката и бил любимец на баща 
си. И когато на 28 юни 1877 година 
руски части освобождават Свищов, 
няколко руски офицери отсядат в 
дома на Киселови. Пантелей е силно 
впечатлен от тях и решава да се 
посвети на военното дело, и проявява 
подчертан интерес към чуждите 
езици, особено към френския. Когато 
войната свършва, в София се открива 
Военно училище, което ще подготвя 
бъдещи офицерски кадри за вече 
младата българска войска и Пантелей 
усилено се подготвя за предстоящия 
приемен изпит. В това време баща 
му губи 1-2 крупни сделки, разорява 
се, ляга болен и почива. Пантелей, 
при тези обстоятелства, заминава за 
София, издържал с отличен приемния 
изпит, и доволен се връща в Свищов, 
където брат му Ангел намира забравен 

от руските офицери пистолет и, без 
да иска, натиска спусъка. Раздава се 
изстрел и Пантелей пада окървавен на 
земята. За щастие куршумът, попаднал 
в коремната кухина, не е засегнал 
червата, но той трудно се възстановява 
след тази случка. Майката се разтичва 
и успява да уреди постъпването му 
във Военното училище, докато той 
напълно оздравее. Облякъл военния 
мундир, наредил се в строя, младият 
Киселов бързо се възстановява и 
настига другарите си както с уроците, 
така и с физическата и строева 
подготовка.
Завършил с отличие Военното 
училище, на 30 август 1883 година, 
младият офицер Пантелей Киселов 
получава офицерските си пагони и 
е назначен в Петнадесета пехотна 
Ломска дружина, разквартирувана в 
родния му град Свищов. Свищовлии 
посрещат първия български офицер в 
техния град. Мечтата му е изпълнена. 
Бойното си кръщение подп. Киселов 
получава при Сръбско-българската 
война, когато е назначен за командир 
на Трети пехотен Бдински полк и се 
отличава при защитата на Видинската 
крепост. На 24 март 1886 година е 
произведен в чин поручик и става 
ротен командир на Тринадесети 
пехотен Рилски полк. През 1896 
година той се жени за Марийка 
Пенева – дъщеря на виден свищовски 
търговец. Раждат им се три деца – 
Георги, Александър и Татяна. От 1899 
година той вече е майор и заминава 
за Варна, като командир на дружина 
в Осми пехотен Приморски полк, а 
след 5 години той вече е подполковник 
и заема длъжността помощник-
командир на полка.
През 1908 година Пантелей Киселов 
е изтеглен в София и е назначен за 
комендант, но само за няколко месеца 
остава на тази длъжност. Щабът 
на войската решава да изпраща 
бъдещи кандидати за командири 
на полкове за по 1 година на стаж 
в старите европейски държави, 
където има здрави военни традиции. 
Подполковник Киселов заминава за 
Франция в 82 пехотен полк в град 
Монжи, където след месец изтегля и 
цялото си семейство.
 В навечерието на Балканската война, 
той вече е командир на полка. Първият 
бой по време на Балканската война е 
при Селиолу на 9 октомври. От тук 
започва неговата бляскава кариера 
на военачалник, повел приморци 
по бойните полета на Тракия, за да 
изпълнят дълга си към България – за 
цялостно обединение на българското 
племе.
От 1914 година той е назначен за 
командир на Втора бригада от Четвърта 
пехотна Преславска дивизия и с нея се 
сражава през Първата световна война 
в състава на Трета българска армия 
през септември 1916 година. Когато 
започва освобождението на Добруджа, 
завладяна вероломно от Румъния през 
юли 1913 година.
Букурещкият мирен договор дава тази 
изконно българска земя на Румъния 
и тя решила на всяка цена да запази 
тази богата област. Решено било 
да се изгради „непревземаемата” 
Тутраканска крепост. Най-добрите 
френски и белгийски инженери 
проектират уникално, мощно и много 
модерно за времето си съоръжение 
за отбрана на Тутракан. Крепостта 
е строена 3 години. Около града са 

изградени 2 отбранителни линии с 
дълбок овраг между тях. На първия 
пояс, с формата на полукръг, са 
изградени 15 мощно укрепени форта 
с циментови укрития за оръдията. 
Между фортовете са опънати телени 
заграждения, широки над 10 метра 
и предхождани от „вълчи ями” с 
набити вътре колове. Подстъпите към 
крепостта в близката гора са осеяни 
с огромни ями, запълнени със смола 
и сухи клони, които е трябвало да 
бъдат запалени със снаряди, за да бъде 
изгорена жива българската войска, 
която се осмели да влезе в този 
район. Румънският гарнизон вътре в 
крепостта бил 40000 души.
В очите на военни експерти, тази 
така създадена крепост изглеждала 
непревземаема без продължителна 
обсада. Генерал Киселов решава да 
не си играе на обсада, а да атакува 
крепостта в движение. Главният 
удар трябва да се нанесе от Четвърта 
пехотна Преславска дивизия между 
фортовете с номера 5 и 6 на южния 
сектор; на Източния сектор – Първа 
пехотна Софийска дивизия; на 
Западния – демонстративни действия 
на германо-български отряд, начело 
с майор Хамерщайн. (Това не пречи 
на съюзниците ни по-късно да си 
приписват победата само на себе си!)
За начало на атаката е определена дата 
4 септември 1916 година, но поради 
недостатъчна готовност на някой 
части, настъплението започва на 5 
септември. В 6:30 часа всички батареи 
от ударната групировка откриват огън 
по своите обекти. Противниковата 
артилерия също открива огън, но без 
особен ефект. След 60-70 минутна 
артилерийска подготовка, около 
8:00 часа българската пехота полита 
напред. Румънската пехота оказва 
упорита съпротива, но българският 
устрем е неудържим. Редиците 
оредяват, полето се покрива с убити и 
ранени, но българските чудо-богатири 
(офицерите са най-напред) летят 
неудържимо напред – с огнени очи, с 
настръхнали коси, към загражденията 
на противника. Трупове покриват 
земята, но духът е неудържим – дори 
и ранените, вместо да охкат, викат 
„Ура!”. По-късно пленени румънски 
офицери казват: „За първи път сме на 
война и смятахме, че днес артилерията 
решава боевете – но като видяхме 
вашата пехота – изумени сме!”.
На 6 септември, още в 6:00 часа 

започва усилено настъпление. 
Противниковият огън постепенно 
губи своята сила и румънската войска 
започва паническо бягство към града. 
Към 17:00 часа румънски парла-
ментьор с бяло знаме, изпратен от 
генерал Марашеску, донася предложе-
нието за безусловна капитулация, но 
това предложение, докато стигне до 
генерал Киселов и се даде заповед 
за преустановяване на военните 
дейстивя – нашите войски вече с бой 
влизат в града. Генерал Тодореску – 
командващ румънските сили е избягал 
от Тутракан още на 5 септември.
Тутраканската епопея е един от 
върховете на българското военно 
изкуство и бойна слава. Една „непре-
вземаема” крепост е превзета в 
движение, без обсада от българските 
войски, за 33 часа. Това е резултат 
от героизма на българските войски 
и на генерал Киселов – героят при 
Тутракан, на неговия пълководчески 
гений и непреклонна воля. Като 
образец за щурмуване и овладяване 
на крепост, Тутракан може да бъде 
сравнена само с Одрин (1913 година) 
и Вердюн (1916 година). След 
Одрин, Тутраканската епопея издига 
българската армия в редиците на най-
боеспособните армии.
В тази епопея загубите на румънците 
са колосални – унищожени са 10 
румънски полка. В наши ръце се 
предават в плен 480 офицери, от 
които трима бригадни и 8 полкови 
командири, 28 000 войника, 151 
оръдия, 2 знамена, всичкото пехотно 
оръжие, муниции, боеприпаси, 
техника, каруци, коне и други. Броят 
на убитите и ранените от румънска 
страна са над 12 000, а от българска 
страна от строя излизат – 199 офицери 
и 7773 войници. Сега победители и 
победени лежат заедно във военното 
гробище при Тутракан.
На въпроса на генералитета от 
Европа: „Как е възможно това и къде 
се е чуло и видяло една крепост като 
Тутраканската да се атакува веднага 
и превземе за 33 часа?”, генерал 
Киселов отговаря: „Това го може 
само българския войник.”. Победата 
е шеметна. Тутракан е дело на 
генерал Киселов, който показва своя 
истински ръст на голям военачалник, 
непобеждаван от никого до този 
момент. И ако при Селиолу той окичва 
главата си с венеца на славата, то тук, 
при Тутракан, той я окичва с ореол.
Превземането на Тутракан е дело на 
генерал Киселов и неговата Четвърта 
пехотна Преславска дивизия. В на-
шата съвременна история неговото 
име остава малко в сянка. С малко 
думи, пак по идеологически причини, 
и от криворазбрана социалистическа 
солидарност „че трябваше да се бием 
срещу братя румънци”, в учебниците 
почти нищо не се пишеше.
В героичните сражения при Тут-
ракан намират смъртта си 59 души 
от вълчидолски район. 59 достойни 
българи, станали жертва в името 
на един идеал – обединението на 
родината!
След няколко дни пада и Силистра. 
Други български части превземат 
Добрич. Над румънската армия 
надвисва катастрофа. Вярна на 
съюзническия си дълг, Русия из-
праща цяла армия в подкрепа на 
Румъния. Българското командване се 
страхуваше,че войниците няма да се 
бият срещу освободители ни от 1877/78 

година. Опасенията се оказваха 
неоснователни. Различно бе само 
отношението към военнопленниците, 
където офицери и войници, канят 
равните по чин в землянките, хранят 
ги и ги поят, и разсъждават върху 
криволиците на съдбата, изправила ги 
един срещу друг.
Военният и пълководчески гений на 
генерал Киселов се проявява и при 
Кубадин. За 3 дни (17, 18 и 19 септември 
1916 година) при първата атака 
на Кубадинската позиция, нашите 
изстрелват общо 658000 патрона и 19 
165 снаряда. В тези тридневни боеве 
загиват 9 офицери и 267 войници и 
326 безследно изчезнали. При втората 
атака на Кубадин отново блясва 
изключително настойчивият характер 
и умения на генерала и показва, че 
добре камандвания български войник 
е напълно непобедим. Той може да 
извърши чудеса, несъвместими с 
военните доктрини в действията 
срещу Кубадин.
От вълчидолски район има общо 
167 души, загинали в Добруджа 
– за Добруджа. Близо стотина 
са имената, без да е посочено 
населеното място, където са 
оставили костите си, където са се 
пренесли в жертва пред олтара на 
скъпата ни родина. Нашият народ 
отдава своята почит, като им издига 
паметници. 17 селища в община 
Вълчи дол има издигнати войнишки 
паметници и паметни плочи, често 
направени с доброволни дарения на 
населението, като един благороден 
жест и преклонения пред тях.
За големите заслуги на генерал 
Киселов правителството и главно-
командващият го награждават с 
най-високия орден „За храброст”, 
а цар Фердинанд подписва указ за 
удостояването му с по-висше военно 
звание – генерал-лейтенант от 
пехотата. Тези 2 най-високи отличия са 
най-справедливата и достойна награда 
за освобождението на Добруджа.
Краят на войната заварва генерал 
Киселов на Македонския фронт. 
Покрусен и унижен от всичко, с 
наранена душа, той не може да 
проумее защо българската армия 
побеждава във всички сражения, а 
България е победена. Няколко дни 
след Ньойския договор, той, както 
и много други български генерали, 
е пенсиониран и изпратен в запаса в 
разцвета на силите си. 
С наранено самолюбие и достойнство, 
наложено от Великите сили, генералът 
довежда семейството си от Русе в 
София, но той не е вече оня енергичен 
и непознаващ умора човек. Налага го 
меланхолия, духовитостта и чувството 
за хумор са го напуснали, кръвното 
налягане постоянно расте нагоре. 
През нощта на 14 октомври 1927 
година, инфарктът го покосява и го 
изпраща във вечния му сън, с неговата 
постоянна мъка за онова, което 
сполетяло България и народа.

Погребан с всички военни почести, 
България изпраща подобаващо своя 
герой. 
Научила за смъртта му, цяла Добруджа, 
която той освободи през 1916 година, 
отново заграбена, оплаква своя осво-
бодител!

хаджи Йорданка Колимечкова
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
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/

ПОСЕТЕТЕ И ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОБЩИНАТА: www.valchidol.bg

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/

“Инжстройинженеринг” 
ЕООД - Варна търси да 

назначи работници в областта 
на пътното строителство.

Заплата: от 1300 лв - 1400 лв. 
Задължителни осигуровки.
Има осигурен транспорт от 

гр. Вълчи дол
За повече информация - тел. 

052 66 20 14

На един от най-големите християнски празници 
- Успение на Пресвета Богородица, в църквата 
“Св. св. Кирил и Методий” - село Щипско, по 

инициатива на Църковното настоятелство, отец 
Станислав Друмев отслужи водосвет за здраве и 

благополучие на всички миряни в селото.
По-рано през годината, със средства, събрани 
от населението и на дарители, с помощта на 

Стоянка Дойчева, бе извършен ремонт на покрива 
на храма и бяха отстранени течовете. Предстои 

боядисване и освежаване на светата обител, след 
което ще се направи обновление на храма.

Освен всичко друго, активната дейност 
на Църковоното настоятелство включва и 

организирането на  ежегодни поклоннически 
пътувания до българските манастири.

Църковно настоятелство при 
храм “Св. св. Кирил и Методий” - с. Щипско

Община  Вълчи дол, в качеството си на Доставчик на социалната 
услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за 
социалните услуги, продължава  приема на документи от 
кандидати за потребители и социални асистенти. “Асистент-
ската подкрепа“ е специализирана държавно делегирана социална 
услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна 
среда на:
•лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за само-
обслужване, които нямат определена по съответния ред степен на 
намалена работоспособност; 
•деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания 
с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, 
помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се 
получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
На лицата, подали заявления за включване и приложили 
необходимите документи, се изготвя предварителна оценка на 
потребностите, а в последствие и индивидуална оценка и инди-
видуален план за работа. 
С подалите заявления за социален асистент, Община Вълчи 
дол провежда събеседване.  За периода на последната година,  
допуснати на интервю на 11 юни 2021 г. са 7 кандидата. Следващото  
проведено е на 28 юли 2021 г. с 4 кандидата. На 28.09.2021 г. 
комисия одобрява още 12 лица. На 10.06.2022 г. е проведено 
заседание с утвърдени 26 кандидата за социални асистенти. 
На сключилите трудов договор социални асистенти, Общината 
предоставя дневник за ежедневни дейности, който се заверява в 
края на отчетния месец.
Към 31.08.2022 г. ползвателите на социалната услуга са 39, като 
двама от тях са с определена чужда помощ. Броят на  назначените 
социални асистенти  е 29. Чакащи потребители за включване в 
„Асистентска подкрепа” са 63, както и 43 асистента, отговарящи 
на изискванията.                                              Дирекция ИПХД

Указ № 232 на Президента на Република България за 
насрочване на частичен избор за кмет на община Вълчи дол, 

област Варна, на 9 октомври 2022 г. 
(обн., ДВ, бр. 67 от 19.08.2022 г.)

УКАЗ № 232
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република 
България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс

ПОСТАНОВЯВАМ: 
Насрочвам частичен избор за кмет на община Вълчи дол, 

област Варна, на 9 октомври 2022 г.
Издаден в София на 12 август 2022 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев 

Подпечатан с държавния печат. 
Министър на правосъдието: 

Крум Зарков
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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ,
На 4 септември Вълчи дол празнува 48 години от обявяването си за град.
По случай празника Община Вълчи дол е подготвила богата празнична програма, в която, надяваме се, всеки може да намери 
нещо, подходящо за вкуса му…
Тържествата започват на 3 септември, от 21:00 часа, когато DJ ROSSKO ще ни пренесе със своята „машина на времето” в 80-те, 
90-те и 2000-та години с най-големите музикални хитове от това време… Диджей партито ще се състои във Външен бар „Горска 
барака”.
Празничният 4 септември ще започне с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на д-р Златев и барелефа на Петко 
Сираков – почетни граждани на град Вълчи дол.
От 17:30 часа започва детското шоу за най-малките, което ще зарадва децата с много изненади и ще ги зареди с положителни 
емоции.
От 18:30 часа ансамбъл „Добруджа” ще разкрие пред всички красотата и магията на българското фолклорно изкуство.
За пръв път жителите на града и гостите на празника ще имат възможност да се насладят и на нестинарски танци. Тяхното начало 
е 20:10 часа.
От 20:30 започва празничният концерт, в който ще вземат участие рок-групата Б.Т.Р. и певицата Тони Дачева.
Мястото е Спортен комплекс „Петко Сираков” – град Вълчи дол!

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Общинска администрация – Вълчи дол

ПРЕДСТОЯТ ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ 
ПРАЗНИКА НА ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ
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