
    Брой 7 (190),          Септември, 2022 

Издание на 
Oбщинската 

администрация
разпространява 

се
безплатно

Мисъл на броя: Животът е като монета. Можете да го похарчите както пожелаете, 
                                         но го харчите само веднъж.                                                        Лилиан Диксън                                          

Община Вълчи дол Област Варна

 

95 ГОДИНИ 
ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО 

ГЕНЕРАЛ 
КИСЕЛОВО

РЕШЕНИЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЪЛЧИ ДОЛ

(стр. 2-3 и 7)

ISSN: 2603-5634

ОБРЪЩЕНИЕ 
НА ВРЕМЕННО 
ИЗПЪЛНЯВАЩ 
ДЛЪЖНОСТТА 

КМЕТ

“ДА ИЗЧИСТИМ 
БЪЛГАРИЯ 
ЗАЕДНО!”

ЧЕТИРИМА СА 
КАНДИДАТИТЕ 

ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА

(стр. 4) (стр. 6-7) (стр. 8) (стр.8 )

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

48 ГОДИНИ ГРАД 
ВЪЛЧИ ДОЛ

На 4 септември се навършиха 48 години от обявяването на Вълчи дол за град.
“УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  И  ГОСТИ  НА  ГРАД  ВЪЛЧИ  ДОЛ, УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА 
ОБЩИНА  ВЪЛЧИ  ДОЛ,  СКЪПИ  СЪГРАЖДАНИ, Днес имам удоволствието, като Председател 
на Общинския съвет, лично от свое име, и от името на колегите от Общински съвет и Общинската 
администрация, да Ви поздравя по случай 48-та годишнина от обявяването на Вълчи дол за град! 
48 години изминаха от 4 септември 1974 година, когато Ангел Тодоров Илчев получава символичния 
ключ на града и става пръв председател на Градския общински народен съвет. От тогава, до 
ден днешен, много са хората, които работят за развитието на общинският ни център, за да се 
превърне той в едно по-добро място за живот…  Бих искал да изкажа искрената си благодарност, 
почит и уважение към всички Вас, към хората, които носят любовта към града в сърцето си и 
правят всичко възможно, всеки според силите си, за да продължава да се развива Вълчи дол...
Благодаря на всички, които с работа, идеи, градивна критика и безценни съвети допринасят за 
това да има с какво да се гордеят и поколенията след нас, така, както ние сме горди с делата на 
нашите предшественици! Бих искал да Ви пожелая да бъдете здрави и никога да не губите вярата, 
надеждата  и оптимизма си!” - каза в словото си по случай празника на града Председателят на 
Общинския съвет - Димитър Тодоров.                                                        (Всичко за празника - на стр.5)

ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕН 
ЗВЪНЕЦ УДАРИ:
НА ДОБЪР ЧАС,

МИЛИ УЧЕНИЦИ!

15 септември е специална дата в българския календар - начало на 
новата учебна година, съпътствано с много вълнения и очаквания.
Учебната година бе открита тържествено във всички учебни заведения 
на територията на община Вълчи дол.  51 деца за пръв път прекрачиха 
училищния праг.
Председателят на Общински съвет  - Димитър Тодоров и Временно 
изпълняващият длъжността кмет на община Вълчи дол - Пепа Пенчева 
посетиха ОбУ “Васил Левски” - село Михалич, ОбУ “Св. Иван Рилски” - 
село Червенци, ОУ “Климент Охридски”и Професионалната гимназия по 
земеделие и горско стопанство в село Стефан Караджа, детските градини 
в селата Червенци, Михалич, Есеница, Стефан Караджа и Генерал 
Киселово и поздравиха учители и ученици с началото на учебната година: 
“В този празничен ден се обръщаме с признателност и уважение към 
Вас, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,  за да Ви благодарим за професионализма 
и всеотдайността, с които изпълнявате благородното си призвание - да 
образовате нашите деца, да ги превърнете в знаещи, можещи,  търсещи 
и откриващи личности! СКЪПИ УЧЕНИЦИ, на Вас бихме искали да 
пожелаем успешна учебна година, изпълнена с положителни емоции, 
много нови знания, открития, сбъднати мечти и верни приятелства! 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, бъдете горди с постиженията на Вашите 
деца, подкрепяйте ги по пътя им към знанието и бъдете за тях пример 
и вдъхновение! СПОКОЙНА, УСПЕШНА И ЩАСТЛИВА УЧЕБНА  
2022/2023 ГОДИНА НА ВСИЧКИ!”.
Заместник-кметът на общината - Живка Иванова бе гост на тържеството 
в СУ “Васил Левски” - град Вълчи дол. Пожелания за успешна учебна 
година тя отправи и към директора на ДГ “Здравец” в град Вълчи дол.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

•Четиридесет и първо редовно заседание на ОбС Вълчи дол, 
проведено на 26.07.2022 год.

РЕШЕНИЕ № 845
На основание чл.140, ал.1 
и 2 от Закона за публичните 
финанси, във връзка с чл.21, 
ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА; чл.34 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прог-
ноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, 
изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община 
Вълчи дол и чл.9, ал.1 от Закона 
за общинския дълг, ОбС Вълчи 
дол:
1.Приема уточнен план и отчета 
за изпълнение на бюджета на 
Община Вълчи дол за 2021 
година, както следва:
1.1.Уточнен план на всички 
приходи по бюджета в размер на 
16 302 784 лева, в т.ч.
•данъчни приходи в размер на 1 
224 745 лева 
•неданъчни приходи в размер на 
1 825 261 лева
•взаимоотношения с Централния 
бюджет в размер на 10 402 130 
лева 
•трансфери в размер на 1 511 
756 лева
•временни безлихвени заеми 
между бюджетни и извънбюд-
жетни сметки в размер на (-24 
552) лева
•операции с финансови активи в 
размер на 1 363 444 лева
• наличност по банкови сметки в 
началото на периода в размер на 
1 501 703 лева
1.2.Уточнен план на всички 
разходи по бюджета в размер 
на 16 302 784 лева, в т.ч. по 
функции:
1.2.1.Държавни дейности -9 991 
516 лева:
•Общи държавни служби - 1 311 
384 лева 
•Отбрана и сигурност - 139 062 
лева 
•Образование - 6 136 143 лева 
•Здравеопазване - 116 153 лева
•Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи - 2 031 569 лева 
•Почивно дело,култура и спорт - 
257 175 лева 
•Разходи за лихви - 30 лева
1.2.2.Местни дейности - 5 933 
794 лева :
•Общи държавни служби - 848 
714 лева 
•Отбрана и сигурност - 5 291 
лева 
•Образование - 153 685 лева 
•Здравеопазване - 287 700 лева
•Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи - 624 692 лева 
•БКС и опазване на околната 
среда - 2 800 315 лева 
•Почивно дело,култура и спорт - 
285 138 лева 
•Икономически дейности и 
услуги - 816 735 лева 
•Разходи за лихви - 21 524 лева
1.2.3.Дофинансиране на държав-
ните дейности - 377 474 лева:

•Общи държавни служби - 266 
620 лева
•Образование - 82 314 лева 
•Здравеопазване - 2 509 лева
•Социално осигуряване, под-
помагане и грижи - 19 486 лева
•Почивно дело, култура и спорт- 
6 545 лева 
1.3.Отчет на всички приходи по 
бюджета в размер на 14 465 938 
лева, в т.ч.:
•данъчни приходи в размер на 1 
224 746 лева 
•неданъчни приходи в размер на 
1 769 301 лева
•взаимоотношения с Централния 
бюджет в размер на 10 326 718 
лева 
•трансфери в размер на 1 410 
862 лева
•временни безлихвени заеми 
между бюджетни и извънбюд-
жетни сметки в размер на (-70 
317) лева
•операции с финансови активи в 
размер на (-195 372) лева
•наличност по банкови сметки в 
началото на периода в размер на 
1 501 703 лева
•наличност по банкови сметки в 
края на периода -/-1 570 115/
лева 
1.4.Отчет на всички разходи по 
бюджета в размер на 14 465 938 
лева, в т.ч. по функции:
1.4.1.Държавни дейности - 9 300 
643 лева:
•Общи държавни служби - 1 365 
168 лева 
•Отбрана и сигурност-118 315 
лева 
•Образование - 5 642 968 лева 
•Здравеопазване - 77 257 лева
•Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи - 1 839 752 лева 
•Почивно дело,култура и спорт - 
257 175 лева 
•Разходи за лихви - 8 лева
1.4.2.Местни дейности - 4 818 
780 лева:
•Общи държавни служби - 837 
199 лева 
•Отбрана и сигурност - 5 291 
лева 
•Образование - 155 254 лева 
•Здравеопазване - 32 272 лева
•Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи - 573 634 лева 
•БКС и опазване на околната 
среда - 2 656 040 лева 
•Почивно дело, култура и спорт 
-240 199 лева
•Икономически дейности и 
услуги - 297 337 лева 
•Разходи за лихви - 21 554 лева
1.4.3.Дофинансиране на дър-
жавните дейности - 346 515 лева:
•Общи държавни служби - 240 
661 лева 
•Образование - 77 314 лева 
•Здравеопазване - 2 509 лева
•Социално осигуряване, подпо-
магане и грижи - 19 486 лева
•Почивно дело, култура и спорт 
- 6 545 лева
2.Утвърждава уточнения план 

и изпълнението на собствените 
приходи на Общината, взаимо-
отношенията с Централния 
бюджет, получените и предоста-
вени трансфери, получените и 
предоставени заеми между бюд-
жетни и извънбюджетни смет-
ки и възстановените заеми по 
бюджетната сметка и погашенията 
по дългосрочни банкови заеми 
към 31 декември 2021 година, 
съгласно Приложение №1.
3.Утвърждава изпълнението на 
местните приходи и ги счита за 
актуализиран бюджет по при-
ходната част на бюджета на 
Общината към 31 декември 2021 
година, съгласно Приложение 
№2.
4.Утвърждава уточнения план 
по функции на разходната част 
на бюджета на Община Вълчи 
дол към 31 декември 2021 год., 
съгласно Приложение №3.
5.Утвърждава окончателния пои-
менен списък на капиталовите 
разходи за 2021година по уточ-
нен план и отчет, съгласно 
Приложение №4.
6.Утвърждава извънбюджетните 
сметки и фондове на Община 
Вълчи дол, съгласно Приложе-
ние№5.
7.Утвърждава отчета за поетия 
дългосрочен дълг на Община 
Вълчи дол за 2020 година и 
плащанията по дълга, съгласно 
Приложение № 6 (Приложение 
№15 от Ф0№1/18.01.2021 г. 
на МФ)
8.Утвърждава размера на разпла-
тените просрочени задължения 
на Общината през 2021 година, 
съгласно текста.

РЕШЕНИЕ № 846
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 
27, ал.6 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол приема отчета на 
председателя на Общинския съвет 
за дейността на съвета и неговите 
комисии за периода м. януари - м. 
юни 2022 година.

РЕШЕНИЕ № 847
На основание чл.21, ал.1, т.24 и в 
изпълнение на чл.44, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол приема Отчет за изпълнение 
на решенията на ОбС от ОбА 
за периода м. януари 2022 г. - 
м. юни 2022 г., включително, 
съгласно Приложение №1 към 
настоящата Докладна записка.

РЕШЕНИЕ № 848
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, чл.3, ал.1 и ал.2 
от ПМС №128 на МС от 
29.06.2017 г. за определяне 
на критерии за включване в 
Списъка на средищните дет-
ски градини и училища и във 
връзка с чл.53, ал.2, 3, 4 и 5 от 
Закона за предучилищното и 

училищното образование, ОбС 
Вълчи дол предлага на Мини-
стъра на образованието и науката 
училищата на територията на 
община Вълчи дол: СУ »Васил 
Левски» - гр. Вълчи дол; ОбУ 
«Свети Иван Рилски» - село 
Червенци; ОбУ «Васил Девски» 
- с. Михалич и ОУ »Климент 
Охридски» - с. Стефан Караджа 
да запазят статута си на средищни 
училища и през учебната 
2022/2023 година.

РЕШЕНИЕ № 849
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, чл.3, ал.1 и ал.2 
от ПМС №128 на МС от 
29.06.2017 г. за определяне 
на критерии за включване в 
Списъка на средищните детски 
градини и училища и във връзка 
с чл.53, ал.1, 4 и 5 от Закона за 
предучилищното и училищното 
образование, ОбС Вълчи дол 
предлага на Министъра на 
образованието и науката детските 
градини на територията на 
община Вълчи дол: ДГ»Здравец»-
гр.Вълчи дол, ДГ «Звездица» с. 
Стефан Караджа и ДГ »Надежда 
Крупская» - с. Генерал Киселово 
да бъдат включени в списъка на 
средищните детски градини за 
учебната 2022/2023 година.

РЕШЕНИЕ № 850
На основание чл.21, ал.1, т.23 
и ал.2 от ЗМСМА и във връзка 
с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и ал.8 от 
Наредбата за финансирането 
на институциите в системата на 
предучилищното и училищното 
образование, приета с ПМС 
№219/05.10.2017 г. в сила от 
01.01.2018 година, Общински 
съвет Вълчи дол дава съгласие 
да се провежда обучение в учи-
лищата с брой ученици, който е 
по-малък от минималния, както 
следва:
1.СУ «Васил Левски» - гр. Вълчи 
дол
VII A клас -12 ученика;
VII Б клас -15 ученика
X A клас, профил «Природни 
науки» - 15 ученика
X Б клас, специалност «Търговия 
на едро и дребно, профил «Тър-
говски представител»- 17 ученика
-XI А клас, специалност «Природ-
ни науки» -16 ученика
-XI Б клас, специалност «Търговия 
на едро и дребно» », профил 
«Търговски представител» -13 
ученика;
2.ОбУ «Свети Иван Рилски» - с. 
Червенци
-1 клас - 11 ученика 
II клас -12 ученика 
III клас -11 ученика 
IV клас - 14 ученика 
V клас - 9 ученика 
VI клас-11 ученика 
VII клас - 10 ученика 

IX клас - 10 ученика 
X клас - 10 ученика
З.ОбУ «Васил Левски» - село 
Михалич
I клас - 5 ученика
II клас - 11 ученика -1 слята 
паралелка I и II клас 16 ученика
III клас - 11 ученика
V клас -12 ученика
VI клас - 13 ученика
VII клас-14 ученика
IX клас -13 ученика
X клас - 10 ученика
4.ОУ «Климент Охридски» - село 
Стефан Караджа
-I клас и II клас (слята 
паралелка)-12 ученика
III клас - 10 ученика
IV клас - 9 ученика
V клас - 10 ученика
VI клас - 10 ученика
VII клас - 13 ученика
5.ПГЗГС - с. Стефан Караджа
-XII А клас - 12 ученика.

РЕШЕНИЕ № 851
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от 
Наредбата за командировките в 
страната, Общински съвет Въл-
чи дол одобрява извършените 
разходи за командировки на 
Пепа Пенчева - ВрИД Кмет на 
община Вълчи дол, съгл. Решение 
№573/16.06.2021 г., за периода 
01.04.2022 год. - 30.06.2022 
година в размер на 20,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 852
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и чл.44, ал.5 от ЗМСМА, ОбС 
Вълчи дол утвърждава предо-
ставените временно свободни 
средства от общинския бюджет 
към сметки и средства от Евро-
пейския съюз и национални про-
грами, в размер на 15 391,35 
лв. за периода 01.04.2022 г.- 
30.06.2022 година.

РЕШЕНИЕ № 853
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 
т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от 
ЗОС, ОбС приема изменение 
и допълнение на Програма за 
управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост в 
община Вълчи дол през 2022 г., 
както следва:
В. “Имоти, които Община Вълчи 
дол има намерение да продаде” се 
създава точка: 
Точка 15. Имот с идентификатор 
48524.70.76 по кадастралната 
карта на село Михалич, АОС 
№4312/ 13.06.2022 г. частна 
общинска собственост
Точка 16. Имот с идентификатор 
48524.70.85 по кадастралната 
карта на село Михалич, АОС 
№4313/ 13.06.2022 г. частна 
общинска собственост
Точка 17. Имот с идентификатор 
12574.501.1425.1 по кадастрал-
ната карта на гр. Вълчи дол, АОС 
№4263/ 26.01.2022 г. частна 
общинска собственост.
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РЕШЕНИЕ № 854

На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, 
чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.78а от 
ППЗСПЗЗ, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Обявява имот с идентификатор 
36302.57.7, актуван с АОС 
№2972/18.02.2016 г., в земли-
щето на с. Караманите от имот 
публична общинска собственост 
за имот частна общинска собст-
веност
2.Дава предварително съгласие 
да се промени начина на 
трайно ползване на поземлен 
имот с идентификатор 
36302.57.7, актуван с АОС 
№2972/18.02.2016 г., в земли-
щето на с. Караманите от пасище 
на нива.
3.Упълномощава ВрИД Кмета 
на Община Вълчи дол (или 
негов заместник) да предприеме 
последващи действия за промяна 
начина на трайно ползване на 
имота по т.1.

РЕШЕНИЕ №855
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.1 от ЗОС, чл.37, ал.1 
от НРПУРОИ, Общински съвет 
Вълчи дол:
I.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 48524.70.76 по КККР 
на с. Михалич, актуван с АОС 
№4312/ 13.06.2022 г. частна 
общинска собственост, с площ 15 
152 кв.м. да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
II.Дава съгласие имот с иденти-
фикатор 48524.70.85 по КККР 
на с. Михалич, актуван с АОС 
№4313/13.06.2022 год. частна 
общинска собственост, с площ 1 
485 кв.м. да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
III.Одобрява направената 
от инженер Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот
48524.70.76, актуван с АОС 
№4312/13.06.2022 г., частна 
общинска собственост по КККР 
на с. Михалич с площ 15 152 кв.м., 
в размер на 22 016 лв. (двадесет и 
две хиляди и шестнадесет лева), 
за първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.
IV. Одобрява н а п р а в е н а т а 
от инженер Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот
48524.70.85, актуван с АОС 
№4313/13.06.2022 г., частна 
общинска собственост по КККР 
на с. Михалич с площ 1 485 кв.м., 
в размер на 2 336 лв. (две хиляди 
триста тридесет и шест лева), за 
първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.
V. Размер на депозита - 20 % от 
началната тръжна цена на имота.
VI.Определя стъпка за наддаване 
- 10 % от първоначалната тръжна 
цена на имота.
VII.Определя Тихомир Трифо-
нов-общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
VIII.Одобрява тръжната доку-
ментация.
IX.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол:

-да организира подготовката и 
провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спечелил 
публичния търг.

РЕШЕНИЕ №856
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, Общинснки съвет 
Вълчи дол:
I.Дава съгласие имот с иденти-
фикатор 12574.501.1425.1 по 
КККР на гр. Вълчи дол, актуван 
с АОС №4263/ 26.01.2022 г. 
частна общинска собственост, с 
предназначение сграда за битови 
услуги със застроена площ 189 
кв.м., едноетажна масивна с изба, 
да бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
II.Одобрява направената от инж.
Йовка Атанасова пазарна оценка за 
имот 12574.501.1425.1, актуван 
с АОС №4263/26.01.2022 г., 
частна общинска собственост 
по КККР на гр. Вълчи дол със 
застроена площ 189 кв. м. в 
размер на 22 000 лв. (двадесет и 
две хиляди лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането 
на търга.
III.Размер на депозита - 20 % от 
стойността на имота.
IV.Определя стъпка за наддаване 
-10 % от началната тръжна цена 
на имота.
V.Определя Тихомир Трифонов-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
VI.Одобрява тръжната докумен-
тация.
VII.Възлага на ВрИД Кмет на 
Община Вълчи дол:
-да определи със заповед допъл-
нителните условия за провеждане 
на публичния търг 
-да организира подготовката и 
провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спечелил 
публичния търг.

РЕШЕНИЕ № 857
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.67 от Закона за 
собствеността, Общински съвет 
Вълчи дол отнема учреденото 
право на строеж върху имот с 
идентификатор 21717.501.306, 
АОС №502/06.02.2001г. 
по кадастралната карта на с. 
Добротич, номер по предходен 
план УПИ - 278, кв.З, поради 
това, че в 5 (пет) годишния срок, 
съгласно разпоредбите на чл.67, 
ал.1 от Закона за собствеността 
мероприятието не е реализирано.

РЕШЕНИЕ № 858
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол приема информация 
за изпълнение на Бюджета на 
Община Вълчи дол към 30 юни 
2022 година.

РЕШЕНИЕ № 859
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема 
отчет за изпълнение на дейностите 

заложени в Куртурния календар 
на Община Вълчи дол за периода 
01.01.2022 г. - 30.06.2022 г., 
съгласно Приложение №1 към 
настоящата Докладна записка.

РЕШЕНИЕ № 860
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема 
отчет за изпълнение на дей-
ностите, заложени в Спортния 
календар на Община Вълчи дол, 
финансирани от Общината за пе-
риода 01.01.2022г.-30.06.2022 г.

РЕШЕНИЕ № 861
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и 
т.11 от ЗМСМА, чл. 8 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.124 
б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - 
Вълчи дол
1.Разрешава изработване на про-
ект за: Подробен устройствен 
план - план за застрояване (ПУП-
ПЗ) за ПИ с идентификатор 
№84022.14.192, 
№ 84022.14.115 и 
№84022.11.203 по кадастрал-
ната карта на землище с. Щипско, 
общ. Вълчи дол.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересуваните 
централни и териториални адми-
нистрации и специализираните 
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 застрояване/ 
за обект: ПИ с идентификатор 
№84022.14.192, 
№84022.14.115 и 
№84022.11.203 по кадастрал-
ната карта на землище с. Щипско, 
общ. Вълчи дол.
Съгласно чл. 1246, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и 2 не подлежат 
на оспорване.

РЕШЕНИЕ № 862
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. 124 
б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Разрешава изработване на 
проект за: Подробен устройствен 
план - план за застрояване (ПУП-
ПЗ) за поземлени имоти с иден-
тификатори № 35506.1.274 и 
№ 35506.1.284 по кадастралната 
карта на землище с. Калоян, общ. 
Вълчи дол.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересуваните 
централни и териториални адми-
нистрации и специализираните 
контролни органи на основание 
чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Финансирането на проекта за 
ПУП-ПЗ ще е за сметка на Възло-
жителя -„БИОПРОДУКТИ- 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
2.Одобрява заданието по чл. 
125(1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект за 
ПУП-ПЗ /план за застрояване/ 
за обект: Поземлени имоти с 
идентификатори 
№35506.1.274 и № 35506.1.284 
по кадастралната карта на зем-
лище с. Калоян, общ. Вълчи дол.
Съгласно чл.1246, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и 2 не подлежат 
на оспорване.

РЕШЕНИЕ № 863
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. 124 
б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Разрешава изработване на 
проект за: Подробен устройствен 
план - план за застрояване (ПУП-
ПЗ) за ПИ с идентификатор № 
36302.53.30 по кадастралната 
карта на землище с. Караманите, 
общ. Вълчи дол.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересуваните 
централни и териториални адми-
нистрации и специализираните 
контролни органи на основание 
чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Финансирането на проекта за 
ПУП-ПЗ ще е за сметка на Възло-
жителя - „БИОПРОДУКТИ- 
БЪДГАРИЯ” ЕООД.
2.Одобрява заданието по чл. 
125 (1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект за 
ПУП-ПЗ /план за застрояване/ 
за обект: ПИ с идентификатор 
36302.53.30 по кадастралната 
карта на землище с. Караманите, 
общ. Вълчи дол.
Съгласно чл.1246, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и 2 не подлежат 
на оспорване.

РЕШЕНИЕ № 864
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 устройствен 
план - план за застрояване (ПУП-
ПЗ) за ПИ с идентификатори № 
53093.20.148, № 53093.20.149 
и № 53093.20.150 по кадастрал-
ната карта на землище с. Обо-
рище, общ. Вълчи дол.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересуваните 
централни и териториални адми-
нистрации и специализираните 
контролни органи на основание 
чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Финансирането на проекта за 
ПУП-ПЗ ще е за сметка на 
Инвеститора “ОМЕГА АГРО 
ИНВЕСТ” ЕООД.
2.Одобрява заданието по чл. 125 
(1) от ЗУТ за възлагане изра-
ботването на проект за ПУП- 
ПЗ /план за застрояване/ за 

обект: ПИ с идентификатори № 
53093.20.148, № 53093.20.149 
и № 53093.20.150 по кадастрал-
ната карта на землище с. Обо-
рище, общ. Вълчи дол.
Съгласно чл.1246, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и 2 не подлежат 
на оспорване.

РЕШЕНИЕ №865
На основание: чл.21, ал.1, т.10 и 
т. 24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона 
за местното самоуправление и 
местната администрация; чл.7 
и чл.28 от Наредба №1 от 
22.01.2016 г., за прилагане на 
подмярка 19.4 „Текущи разходи 
и популяризиране на стратегия 
за водено от общностите местно 
развитие” на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие” 
от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-
2020г. и Споразумение № РД50- 
49 от 13.06.2018 г. за изпълнение 
на стратегия за водено от 
общностите местно развитие по 
мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие” от Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. за Проект 
№ 19-19-2-02-18/31.08.2017 г., 
сключено между Управляващия 
орган на Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020г. и 
Сдружение „Местна инициативна 
група Възход - Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия”, седалище и ад-
рес на управление с. Ветрино, 
ул ”Г.С.Раковски” № 26, ЕИК 
по БУЛСТАТ 175853426, пред-
ставлявано от Димитър Колев 
Димитров, Общински съвет 
Вълчи дол
1.Упълномощава ВрИД Кмета 
на община Вълчи дол ПЕПА 
ПЕНЧЕВА да подпише За-
пис на заповед, без протест 
и без разноски, платима на 
предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” в размер на 16 
375,35 лв. (шестнадесет хиляди 
триста седемдесет и пет лева 
тридесет и пет стотинки) за 
обезпечаване на 100 % от заявения 
размер на авансово плащане 
по договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ № BG06RDNP001- 
19.280-0003-С01/30.03.2021 
г. по процедура за подбор на 
проектни предложения BG06RD-
NP001-19.280 по Мярка 22 
„Съхраняване, развитие и валори-
зиране на специфичните местни 
идентичности и местна култура” 
на СНЦ на „МИГ Възход-
Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, 
на СВОМР, финансирана по 
подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите мест-
но развитие” на мярка 19 
“Водено от общностите местно 
развитие” за проект „Развитие и 
популяризиране на фолклорното 
наследство във Вълчи дол”, 
сключен между НЧ ”Димитър 
Благоев-1907”- град Вълчи 
дол, „МИГ Възход - Ветрино, 
Вълчи дол, Провадия” и ДФ 
„Земеделие”.

(прод. на стр.7)



Екип 2000               на фокус                             4

В шестата заповед Господ Бог забранява убийството, т.е. отнемането на 
живота от други хора и самоубийството, по какъвто и да е начин. 
Животът е най- великият дар Божий; затова да лишиш себе си и другиго 
от живот е най- ужасният, тежък и голям грях. 
Самоубийството е най- страшният от всички грехове, извършени 
против шестата заповед, тъй като в самоубийството, освен към греха 
на убийството, се отнася и тежкия грях на отчаянието, ропота против 
Бога и дръзкото възставане против Божия промисъл. Освен това, 
самоубийството изключва възможността за покаяние.
Човек е виновен в убийство, дори ако е убил някого неумишлено, без 
умисъл; и такова убийство е тежък грях, защото в този случай убиецът е 
виновен за своето невнимание. 
Човек е виновен в убийство и тогава, когата не сам лично убива, но 
способства за убийство, дори и когато допуска другите до убийство.
Например:
1.Съдията, който осъжда подсъдимия, чиято невинност му е известна.
2.Всеки, който помага на други да извършат убийство по своя заповед, 
съвет, парична помощ (пари за убийство), чрез съгласие, или към нови 
убийства.
3.Всеки, който действително може, а не предпази ближния си от смърт. 
4.Всеки, който с тежък труд и жестоки наказания изнурява своите 
подчинени и с това ускорява смъртта им.
5.Всеки, който с невъздържание и с различни пороци съкратява 
собствения си живот.
Греши против шестата заповед и този, който желае смъртта на друг човек; 
който не оказва помощ на бедните и болните; който не живее с другите 
мирно и в съгласие, а напротив, изпитва към другите ненавист, завист и 
злоба, предизвиква кавги и сбиване с другите; когато ги огорчава. Грешат 
против шестата заповед всички зли и силни хора, които обиждат слабите, 
което често се случва и между децата. Евангелският Христов Закон 
говори: „Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец“ (1 Йоан 3:15). 
 Освен телесното убийство, съществува още по-страшно 
убийство, за което ще се търси сметка – това е духовното убийство. 
Разновидност на духовното убийство е съблазънта, т.е. когато някой 
отклони ближния си в неверие или в порочен път и с това го подхвърля 
на духовна смърт. 
 Спасителят е казал: „Който съблазни едного от тия малките, 
които вярват в Мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък 
на шията и да го хвърлят в морската дълбочина... горко на оногова човека, 
чрез когото съблазън дохожда“ (Мат. 18:6-7). 
 За да се избегне грехът против шестата заповед, за християнина 
е необходимо да помага на бедните, да служи на болните, да утешава 
печалните, да облекчава състоянието на нещастните, към всички да се 
отнася с кротост и любов, да се помирява с гневящите се, да прощава 
обиди, да прави добро на враговете си, и нито с дума, нито с дело да не 
дава гибелен пример на другите и особено децата. 
 Войната е голямо обществено зло, но в същото време войната е 
и голямо бедствие, допускано от Господа за изправление и вразумление 
на народа, както Той допуска епидемии, глад, пожари и други нещастия. 
Затова убийството на враг по време на война Църквата не разглежда като 
частен, личен грях на човека. Още повече, че всеки воин е готов, според 
Христовата заповед, „да положи душата си за своите приятели“, в защита 
на вярата и Отечеството. 
 Сред войниците има много светии, прославени с чудеса.
 И все пак, по време на война могат да се случат и престъпни 
убийства, когато например войник убива предаващия се противник, 
вдигнал ръце, или при извършване на зверства и т.н.
 Смъртното наказание на престъпника се отнася също към 
обществения вид зло, но е допустимо в изключителни случаи, когато 
се окаже единствено средство, според справедливостта, да се спрат 
многобройни убийства и престъпления.
 Но за правосъдието по изпълненото смъртно наказание, с 
всичката строгост пред Бога, отговарят управниците, определили това 
наказание.
 Смъртното наказание за закостенелия престъпник често е 
единственото средство за покаяние. А без Божията воля и косъм не пада 
от главата на човека.

Използвани материали: „Закон Божий“, 
протойерей Серафим Слободской. 

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

ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ

ШЕСТАТА 
БОЖИЯ ЗАПОВЕД

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

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

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

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

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

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

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

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

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО 
ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

НАВЪРШИХА СЕ 95 ГОДИНИ 
ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО 

В СЕЛО ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО

През 1959-1961 в село 
Генерал Киселово се 

построява читалище за 
нуждите на самодейците. 

Читалищено носи 
името на българскя 

учен-химик проф. Асен 
Златарев. Тази година се 
навършват 95 години от 

създаването му. 
Юбилеят бе отбелязан с 

богата празнична 
програма. 

Официално бе открита 
и  музейна сбирка към 

читалището, като всич-
ки експонатите са събра-

ни, благодарение на 

отзивчивостта и родолюбието 
на  жителите на селото. 
Гости на откриването и 

юбилея бяха директорът на 
Историческия музей в град 
Тутракан - Петър Бойчев и 

етнографа на музея - 
Величко Атанасов. 

В празничната програма 
участваха деца таланти, които 
са закърмени с традициите в 

читалището. 
Специални гости на празника 

бяха и самодейци от 
село Ведрина.
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ВЪЛЧИ ДОЛ ПРАЗНУВА 48 ГОДИНИ 
ОТ ОБЯВЯВАНЕТО СИ ЗА ГРАД

На 4 септември, с богата 
празнична програма, Вълчи дол 

отбеляза 48-та годишнина от 
обявяването си за град.

В навечерието на празника 
десетки жители и гости на 

град Вълчи дол бяха пренесени 
обратно в 80-те и 90-те години 
с „машината на времето” на 
DJ ROSSKO. Най-големите 

музикални хитове от това време 
звучаха специално за всички 
присъстващи и превърнаха 

вечерта на 3 септември в 
незабравимо музикално 

пътешествие.

Тържествата, на 4 септември, 
започнаха с поднасянето 

на венци и цветя, в знак на 
признателност, на барелефа 

на Петко Сираков – първият 
ни световен шампион по 
борба и паметната плоча 
на д-р Димитър Златев 
– основоположник на 

здравеопазването в града – 
почетни граждани на 

Вълчи дол.

Много емоции донесе на 
малчуганите детското шоу – с 

клоуни, фокуси и забавни игри.

От 18:30 започна фолклорният 
спектакъл на Професионален 

фолклорен ансамбъл 
„Добруджа” с главен 

художествен ръководител 
Стоян Господинов, музикален 
ръководител Живко Желев, 
хореограф Иван Иванов и 

репетитори Иванка Русева и 
Коста Костов. 

20:30 бе началният час на 
вечерният концерт, с участието 

на рок групата Б.Т.Р и 
певицата Тони Дачева, чиито 

изпълнения вдигнаха публиката 
на крака и завършиха с бурни 

аплодисменти.

Община Вълчи дол изказва 
искрената си благодарност 

към всички, които направиха 
този празник възможен – към 
водещата Снежана Георгиева,

 към участниците, 
спонсорите:

•“ВЪЛЧИ ДОЛ СОЛАР-1”
•”МАНДРА „КИСЕЛОВО”

•„ГАЛ-Г.Г.Г-1978” – 
ГАЛИН ГЕОРГИЕВ

•„ФЛИЙТ МЕНИДЖЪР” ЕООД
•”КАПРО-ПЕТРОВ” ЕООД

•„КОНСУЛТ СС” ЕООД
•„ИНЖСТРОЙИНЖЕ-

НЕРИНГ” ЕООД
•ЕТ „ИВОНА – 

ДИМИТЪР НЕНЧЕВ”
•“СВИНЕКОМПЛЕКС 

-БРЕСТАК” ЕАД
и всички присъстващи жители 

и гости на града!
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Уважаеми жители на община 
Вълчи дол,
Скъпи съграждани,
Изминаха година и три месеца, 
откакто заемам длъжността „Вре-
менно изпълняващ длъжността 
кмет на община”, благодарение 
на доверието, което ми гласува 
Общински съвет – Вълчи дол…
Приех длъжността с ясното 
съзнание за огромната отговорност, 
която носи със себе си. Но и с 
увереността, че ще я изпълня по 
най-добрия начин, благодарение 
както на дългогодишния ми опит 
като директор на училище и 
като заместник-кмет на Община 
Вълчи дол, така и на доверието, 
което имам в професионализма 
на служителите от Общинската 
администрация.
Поставих си за цел да осигуря 
спокойна работна среда, която 
да гарантира безпроблемната 
работа на служителите от адми-
нистрацията, за да осигурят 
максимално добро обслужване 
на гражданите и да изпълняват 
по най-добрия възможен начин 
служебните си задължения.
Бих искала, в края на мандата 
ми, като временно изпълняващ 
длъжността кмет на община 
Вълчи дол, да представя пред Вас 
накратко това, което направихме с 
колегите за развитието на града и 
общината.
С чиста съвест мога да заявя, че 
оставям Общината в стабилно 
финансово състояние, защото 
ефективното управление на пуб-
личния ресурс е от първостепенно 
значение за всеки градоначалник.
Съгласно законовите изисквания, 
всички субсидии за делегираните 
от държавата дейности, които 
се субсидират чрез общинския 
бюджет, се получават от второсте-
пенните разпоредители на бюджет-
ни кредити в срок до 7 работни дни 
от получаването им по сметката на 
Общината.
През отчетния период всички 
училища и детски градини, 
и ДПЛУИ – село Оборище, 
получават своите субсидии навре-
ме, без никакви забавяния.

Второстепенните разпоредители 
получават и субсидии, с които 
се дофинансират местните им 
дейности от местните приходи. Те 
също се получават своевременно – 
ежемесечно.
Чрез общинския бюджет всички 
читалища, разположени на те-
риторията на общината – 22 
субсидирани бройки, получават 
своите субсидии ежемесечно, 
разпределени в процентно съот-
ношение.
Всички целеви средства се израз-
ходват по предназначение за обек-
тите, за които са отпуснати
Ръководството на Община Вълчи 
дол, като цяло, има приоритетни 
плащания. На първо място това 
са заплатите и осигурителните 
плащания на Общинска админи-
страция и всички дейности към 
нея. Ежемесечно, до 30 число 
на съответния месец, всички 
служители на Община Вълчи дол 
получават своите възнаграждения. 
Успяхме и да повишим въз-
награжденията на служителите 
в Общинска администрация и 
дейностите към нея с до 10%.
Служителите на Общината по-
лучават и средства за работно 
облекло, а този месец дадохме 
на хората и допълнително мате-
риално стимулиране…
Не на последно място се разплащат 
текущите задължения към достав-
чици, като приоритет са ел. 
енергията, уличното осветление, 
телефони, капиталови разходи и 
всички останали разходи за текуща 
издръжка.
Община Вълчи дол обслужва 
дейности, които се финансират 
изцяло с постъпилите приходи 
от местни данъци и такси и 
неданъчни приходи. Това са ДСП, 
Озеленяване, БКС, религиозните 
храмове, клубове на пенсионера 
и инвалида, водоснабдяване и 
канализация, осветление на ули-
ци и площади, текущ ремонт и 
поддръжка на уличната мрежа, 
други дейности по икономиката. 
Тук се финансират заплати и оси-
гурителни плащания на заетите в 
тези дейности, текуща издръжка и 
капиталови разходи за годината на 
дейностите.
Около 2,5 млн. са годишните 
постъпления от данъчни и не-
данъчни приходи в общинския 
бюджет. Всички горепосочени 
дейности се финансират изцяло 
с тези средства. Това включва и 
обслужването на 22-те населени 
места в общината. 
150 000 лв. от тези средства отиват 
като допълнителни средства за 
местни дейности в училищата и 
детските градини, разположени на 
територията на община Вълчи дол, 
55 000 лв. е годишната субсидия за 
спортните сдружения и клубове, 

регистрирани на територията 
на общината. Допълнително за 
спортните дейности, Община Въл-
чи дол поема транспорта и не е 
фактурирала на никой транспортни 
разходи за участия в състезания и 
турнири.
С решение на ОбС, през месец 
юни 2022 година, бяха назначени 
5 щатни бройки за текуща под-
дръжка и ремонт на сгради и 
обекти, общинска собственост. 
Благодарение на тяхната съвестна 
работа бяха ремонтирани: кмет-
ства, читалища, детски градини, 
младежки клубове в селата Ге-
нерал Колево, Червенци, Стефан 
Караджа, Генерал Киселово – 
детска градина и кухнята към нея, 
Бояна – младежки дом, за което 
изказвам искрена благодарност на 
момчетата!
При приемане на бюджета на 
Общината за 2022 година за първи 
път през годините за всяко населено 
място бе утвърден бюджет – с тези 
средства ще разполагат кметовете 
на населеното място и ще ги 
използват основно за закупуване 
на строителни материали за под-
дръжка и благоустрояване на 
самото село.
Окончателно, през отчетния период 
приключиха плащанията по два 
големи проекта – за ремонт на 
Културния дом в гр. Вълчи дол 
и училището в с. Червенци – от 
Държавен фонд „Земеделие”. 
Временните безлихвени заеми, 
които получихме от държавния 
бюджет и окончателните плащания 
по проектите са с едни и същи 
суми, което означава че Фонда е 
утвърдил всички отчетени разходи 
по проектите от Община Вълчи 
дол.
Със собствени средства и собст-
вена работна ръка Общината 
направи кръпки по отсечки 
по уличната мрежа в ромската 
махала, пътя за село Войводино и 
от разклона за с. Генерал Киселово 
до с. Червенци. Предстои частичен 
ремонт на пътя Оборище – Бояна.
Със собствени средства извър-
шихме и ремонти на спирките 
в село Червенци (ползва се за 
нуждите на пенсионерите) и село 
Генерал Колево (за да има къде 
учениците да чакат училищния 
автобус).
Със средства от АПИ ремонти-
рахме отсечката от разклона на 
село Генерал Киселово до село 
Червенци.
Със собствени средства от-
странихме направените не-
регламентирани сметища по селата 
Брестак, Караманите, Червенци, 
Генерал Колево, Стефан Караджа, 
Калоян, Михалич, Есеница, Гене-
рал Киселово.
Във връзка с предстоящия зимен 
сезон, отново със собствени 

средства, почистихме пътища и 
канавки от храсти и клони в меж-
дуселищната пътна мрежа.
В инвестиционната програма 
за 2022 основно са заложени 
средства за ремонт на пътната 
инфраструктура в населените 
места:
•Основен ремонт на улица в село 
Стефан Караджа за 325 164 лева.
•Основен ремонт на улица в село 
Радан войвода за 185 160 лева.
•Основен ремонт на улица в село 
Генерал Колево за 171 384 лева.
•Ремонт на площада в село Карама-
ните за 73 683 лева.
•Закупуване и доставка на ком-
бинирани детски съоръжения за 
населените места за 19 000 лева.
Допълнително, от Държавния бюд-
жет за 2022 година, са отпуснати 
340 800 лева за капиталови 
разходи, които са разпределени с 
решение на Общинския съвет:
•Основен ремонт на зрителната 
зала в Културен дом - град Вълчи 
дол - 100 000 лева.
•Основен ремонт на улица в село 
Генерал Киселово - 110 974 лева.
•Основен ремонт на улица в село 
Есеница - 50 000 лева.
•20 000 лева за проектирането за 
ремонта на ДГ “Здравец” в град 
Вълчи дол.
•20 000 лева за закупуване на ком-
пютърни конфигурации за нуждите 
на Общинска администрация.
•Закупуване и доставка на комби-
нирани детски съоръжения за 
паркове и зелени площи в град 
Вълчи дол - 10 000 лева.
В края на месец май стартираха 
новите национални програми, 
финансирани чрез Бюрото по 
труда. Община Вълчи дол наема 
работници – трайно безработни 
лица, регистрирани в местното 
Бюро по труда, и които не са 
работили при същия работодател 
през последните 6 месеца. В 
община Вълчи дол, по данни на 
НСИ, има около 16,2 % безработица 
– за месец май – при стартиране 
на националните програми, а към 
настоящия момент е 13,49 %. 
По Регионалната програма има 
назначени 38 лица за срок от 6 
месеца – до началото на декември. 
По „Помощ за пенсиониране” – 2 
– за 2 години. По „Активиране на 
неактивни лица” – 2 за 2 години.
Всички получават възнагражде-
нията си – първо от Община Вълчи 
дол, за което трябва да разполагаме 
със свободни финансови средства, 
които се отчитат в дирекция 
„Бюро по труда” и след проверки 
се възстановяват по сметката на 
Общината.
Сред основните приоритети в 
работата ми, бе и активно из-
ползване на възможностите, 
които предлагат различните евро-
пейски проекти и програми за 

благоустрояване на населените 
места и подобряване качеството на 
живот на жителите на общината.
През отчетния период бяха разра-
ботени и подадени следните про-
ектни предложения:
• Проект „Основен ремонт на ул. 
„Хр. Смирненски“ от о.т. 227 до о.т. 
193, ул. „Черно море“ от о.т. 230 до 
о.т. 182 и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 
183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, по 
процедура BG06RDNP001-19.550 
– МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия. Стойността на 
подаденият проект е 219 496.12 лв. 
Към настоящия момент проектът е 
в процес на оценка.
•В началото на м. юли 2022 г., 
Община Вълчи дол кандидатства 
пред Министерство на финансите 
за  финансиране на  обекти от со-
циалната и техническата инфра-
структура, подредени приоритетно 
по следния ред:
1.Строителство на: “Основен ре-
монт и реконструкция на пло-
щадно пространство - централ-
на 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;
2.Строителство на:  “Многофун-
кционална 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”;
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.
4.Строителство на: “Подобряване 
на образователната инфраструк-
тура 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”
5.„Текущ ремонт на покрив на 
тяло “А” в СУ “Васил Левски”, гр. 
Вълчи дол”
Успоредно с разработването и 
подаването на нови проектни 
предложения, продължаваме ра-
бота и по следните проекти на 
Община Вълчи дол:
•Проект „Подобряване на образо-
вателната инфраструктура на 
община Вълчи дол – основен 
ремонт и реконструкция на СУ 
„Васил Левски“, гр. Вълчи дол на 
стойност 902 900.43 лв. За обекта 
предстои издаване на Акт 16. 
•Проект “Изграждане и обзавеж-
дане на център за изкуство и 
занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 
по плана на гр. Вълчи дол, общ. 
Вълчи дол” на стойност 60 423.90 
лв. Срок за изпълнение: 36 месеца. 
Процедура: МИГ Възход-Ветрино, 
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РЕШЕНИЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ВЪЛЧИ ДОЛ
2.Възлага на ВрИД Кмета на 
Община Вълчи дол да подготви 
необходимите документи за полу-
чаване на авансовото плащане 
по договор №BG06RDNP001-
19.280-0003-С01/30.03.2021 
г. и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие”.

РЕШЕНИЕ №866
На основание чл.21, ал.1, т.23 и 
ал.2 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.69, ал.2 от ЗСВ , ОбС Вълчи 
дол утвърждава следните лица от 
Община Вълчи дол за съдебни 
заседатели за Окръжен съд Варна 
за Мандат 2023 г. - 2026 г.:
1.Благовеста Павлинова Андреева
2.Наталия Иванова Христова
3.Маргарита Димитрова Дими-
трова.

РЕШЕНИЕ №867
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, 
чл.13, ал.1 и ал.З от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие да бъде отдаден 
под наем за срок от 5 (пет) 
години след провеждане на 
публичен търг с явно наддаване, 
на сграда с идентификатор 
69170.501.590.1, с площ 45 
кв.м., АОС № 4265/21.02.2022 
г., публична общинска собстве-
ност. Наддаването да се извърши 
за 45 кв.м. площ при стартова 
месечна наемна цена -112,50 
лв. (сто и дванадесет лева и 
петдесет стотинки) без ДДС, 
определена съобразно Тарифата 
за определянето на базисните 
наемни цени при отдаване 
под наем на имоти, общинска 
собственост.
2.Размер на депозита - 50% от 
наемната цена
3.Стъпка за наддаване - 10%
4.Определя Тихомир Трифонов-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната докумен-
тация.
6.Възлага на ВрИД Кмет на 
Община Вълчи дол:
-да организира подготовката и 

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

РЕШЕНИЕ № 868
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава 
съгласие на Веселина Андреева 
Атанасова от гр.Вълчи дол, ул. 
»Струма» №2 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 869
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, О6С дава 
съгласие на Росица Иванова 
Асенова от с. Добротич да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 870
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Едие Караниева Сали-
ева от с. Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 871
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Васил Ангелов Геор-
гиев от гр. Вълчи дол, ул. »М. Ф. 
Толбухин» №6 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 872
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Ганка Асенова Ми-
халева от с. Есеница да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 873
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Феня Йосифова Де-
мирова от с. Караманите да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
               Д. ТОДОРОВ

Вълчи дол, Провадия. Проектът 
предвижда да бъде изграден и 
обзаведен център за изкуство 
и занаяти. Към настоящият мо-
мент тече процедура за избор 
на изпълнител за строително-
монтажни работи по Закона за 
обществените поръчки.
•Проект „Ремонт на ОУ „Ва-
сил Левски“ – село Михалич и 
на прилежащото външно про-
странство 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 одобреното 
проектно предложение е 229 
139 лв., като Община Вълчи дол 
участва със съфинансиране. 
Целта на проекта е да се надгради 
постигнатото след успешно изпъл-
нения първи етап по Проект 
„Красива България” през 2019 г. 
чрез полагане на топлоизолационна 
система. Към настоящата дата в 
срок се изпълняват дейностите по 
проекта. Договорът е в процес на 
изпълнение.
•Проект „Чисти, разделни и еколо-
гични“, по Оперативна програма  
„Околна среда“ 2014-2020 година. 
Общата стойност на Договора за 
безвъзмездна финансова помощ е 
355 556, 08 лв. Основната му цел 
е да се стимулира опазването на 
околната среда чрез намаляване на 
количеството депонирани отпадъци 
и съответно увеличаването на дела 
на рециклираните. Планувано и 
заложено е с европейски средства 
да се закупят специализирано 
транспортно средство и инвен-
тар за транспортиране на компост. 
•В град Вълчи дол през 2021 г. се 
изпълни проект „Обособяване 
на детски кът сред природата“ 
на стойност  15 643,14 лв., в 
т.ч. 9 915,60 лв. от ПУДООС а 
останалите средства дофинансира 
Община Вълчи дол. Проектът е 
финансиран в рамките на Нацио-
налната кампания „За чиста 
околна среда” 2021, на тема  „Оби-
чам природата и аз участвам” 
на Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на 
околната среда /ПУДООС/. Този 
детски кът   се обособи в Спортен 
комплекс „Петко Сираков“ гр. 
Вълчи дол
•Финансирани в рамките на 
Националната кампания „За 
чиста околна среда” 2021, на 
тема  „Обичам природата и аз 
участвам” на Предприятие за 
управление на дейностите по 
опазване на околната среда /
ПУДООС/ са още няколко проекта 
на Община Вълчи дол: в с. Бояна, 
се изгради кът за отдих и детска 
площадка по одобрения проект 
„Слънчева Бояна“ на стойност 9 

974,00 лева; В с. Стефан Караджа 
- в Професионалната гимназия по 
земеделие и горско стопанство се 
изпълни проект „Зона за отдих и 
фитнес на открито“ на стойност 4 
970,00 лв.; в СУ „Васил Левски“, 
гр. Вълчи дол се изпълни  проект 
„Ние сред природата – спорт 
и отдих в училищния двор“ на 
стойност 5 000,00 лева.
Продължава и изпълнението на 
проектите със социална насоче-
ност, като: 
•„Топъл обяд в условията на 
пандемията от Covid-19  в Общи-
на Вълчи дол“,  „Обществена 
трапезария в Община Вълчи 
дол“, „Патронажна грижа + в 
Община Вълчи дол“. Успешно 
изпълнихме и проект „Пълноценна 
социализация на ученици в общи-
на Вълчи дол“, към Център за 
образователна интеграция на деца-
та и учениците от етническите 
малцинства.
Продължава изпълнението на 
Проект „Подкрепи ме, за да успея” 
по ОП „Развитие на човешките 
ресурси” 2014 - 2020. Общата 
цел на проекта е подобряване 
качеството на живот на децата 
в риск и техните семейства на 
територията на община Вълчи дол 
•През 2022 г. Община Вълчи дол 
кандидатства за разширение 
на канализационната и рекон-
струкция на водопровод-
ната мрежа на гр. Вълчи дол, 
което включва разширение на 
канализационната и рекон-
струкция на водопроводната 
мрежа на ул. „Росица“  и 
ул. „Алеко Константинов“ в 
гр. Вълчи дол. На 29.07.2022 
година публично бе оповестен 
Списък на обекти за линейна 
техническа инфраструктура 
– общинска пътна и улична 
мрежа и ВиК инфраструктура от 
компетентността на Министерство 
на регионалното развитие и бла-
гоустройството. Одобрената стой-
ност на проектното предложение 
е 581 341.00 лв. Към настоящият 
момент Общината все още не е 
подписала споразумение за финан-
сиране с МРРБ.
•На 07.06. 2022 г. Община Вълчи дол 
кандидатства пред Министерство 
на образованието и науката за 
финансиране на обект „Ремонт 
на покривната конструкция на 
сградата на ОУ „Климент Ох-
ридски“, село Стефан Караджа. 
Част от покривната конструкция 
на сградата на училището е 
пропаднала, което създава опас-
ност за живота и здравето на 
персонала и учениците. В края 
на м. юли 2022 г. подаденото 
проектно предложение получи 
одобрение. В изпълнение на  ПМС 
№214/29.07.2022 г. за одобряване на 
допълнителни разходи по бюджета 

на Министерство образованието 
и науката за 2022 г. за ремонтни 
дейности в институции в системата 
на предучилищното и училищното 
образование, са получени 230 
115.36 лв. за ремонта на обекта.
•Община Вълчи дол е доставчик на 
социалната услуга „Асистентска 
подкрепа”, в изпълнение на Закона 
за социалните услуги и доставчик 
на лична помощ /по Закона за 
личната помощ/. 
Един от основните приоритети 
в дейността на Общинска ад-
министрация – Вълчи дол е 
осигуряването на оптимална 
система на здравеопазване на 
населението, като основна цел 
е всички граждани да имат рав-
ноправен и лесен достъп до 
качествено здравеопазване.
Отчитайки потребностите на 
населението, Община Вълчи дол 
сключи договор №539/16.12.2021 
година със СМДЛ „Статус” 
за откриването на съвместна 
лаборатория, която да задоволи 
нуждите на пациентите от 
високоспециализирани и качест-
вени изследвания, включително и 
такива, свързани с пандемията от 
COVID-19.
Образованието винаги е било 
сред основните приоритети на 
Общината. През месец септември 
миналата година получихме от 
Министерство на образованието 
и науката още един автобус за 
превоз на ученици от населеното 
място, в което живеят до учебното 
им заведение. През лятната 
ваканция ученици от всички 
училища имаха възможност 
да посещават, по график и без-
платно, откритият басейн и 
фитнес залата в град Вълчи дол. 
Общината осигури транспорт за 
учениците, които живеят извън 
общинския център.
Уважаеми съграждани,
Накратко изложих пред Вас 
свършената работа от Общинска 
администрация – Вълчи дол, 
по време на периода, в който 
изпълнявам длъжността ВрИД 
Кмет на община. Разбира се 
не мога да изброя тук всички 
аспекти на ежедневната работа 
на колегите от администрацията 
по предоставянето на админи-
стративни услуги на гражданите..
Бих искала да благодаря на 
Общински съвет Вълчи дол и на 
Общинската администрация за 
активното взаимодействие, отлич-
ната комуникация, професио-
нализма и свършената работа в 
полза на жителите на общината!
Вярвам, че когато всички работим 
заедно и сме обединени от общата 
кауза за доброто на общината ни, ще 
постигнем така желаното положи-
телно развитие! П. ПЕНЧЕВА

ВрИД Кмет на община
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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

“ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

За поредна година Община Вълчи дол се включи в кампанията на “БиТиВи Медия Груп” - 
“Да изчистим България заедно!”.
На 17 септември служители на Общинската администрация, заедно със служители на 
Дирекция “Бюро по труда” и деца от скаутския отряд към Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предприеха акция по 
почистване в района на град Вълчи дол - площад “Христо Ботев”, бул. “Васил Левски”, два 
парка в града и стадион “Петко Сираков”.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ СЕДМИЦАТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
В периода от 12 до 19 септември 2022 година в цялата страна се проведе традиционната 
Седмица на пожарната безопасност, а на 14 септември се чества професионалния празник 
на служителите от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към 
Министерство на вътрешните работи.
Председателят на Общински съвет - Димитър Тодоров посети служителите на РСПБЗН - Вълчи 
дол, за да ги поздрави с професионалния им празник и да им благодари за професионализма 
и всеотдайността, с които изпълняват служебните си задължения.
“УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И 
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ВЪЛЧИ ДОЛ, В седмицата на пожарната безопасност, 
приемете нашите най-искрени поздравления по случай Вашия професионален празник - 14 
септември! “Пожарникар” е много повече от професия - това е призвание за цял живот, 
защото малцина са хората, готови да пожертват собствения си живот и здраве, за да 
спасят нечий друг живот... Благодарим Ви за проявения висок професионализъм, доблест, 
мъжество, кураж, отдаденост и самоотверженост при изпълнението на служебния Ви 
дълг и осигуряване на пожарната безопасност на населението. Благодарим Ви и за усилията, 
които полагате, за да бъдем спокойни и сигурни, всички ние, жителите на община Вълчи 
дол! Убедени сме, че и занапред ще продължи добрата работа и взаимодействие между 
органите на пожарната безопасност и местната власт! Пожелаваме на Вас и Вашите 
семейства здраве и лично щастие!” - гласи поздравителния адрес от Председателя на ОбС и 
ВрИД кмет на община - Пепа Пенчева.

ЧЕТИРИМА СА 
КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ 
НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
На 9 октомври предстоят частнични местни избори за кмет 
на община Вълчи дол.
Четирима са регистрираните кандидати за предстоящия вот:
Преслав Петров - издигнат от партия “Свобода”;
Георги Тронков - кандидат на партия ГЕРБ;
Николай Христов - номиниран от партия “Възраждане”;
Георги Георгиев - издигнат от Инициативен комитет.
Указът на държавния глава, с който вотът бе насрочен за 9 
октомври, бе обнародван в “Държавен вестник” на 12 август 
тази година.
Според предварителните списъци, публикувани в сайта на 
Централната избирателна комисия, броят на гласопода-
вателите на частичните избори е 7342 души.

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО 
ПРОЕКТ “ТОПЪЛ ОБЯД В 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”
Община Вълчи дол кандидатства за финансиране на проектно 
предложение „Топъл обяд в Община Вълчи дол“, по Програма 
за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от 
Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 
– „Топъл обяд“
Допустимо е дейностите по реализацията му да започнат от 
01.10.2022г. и в тази връзка Община Вълчи дол обявява прием на 
заявления от нуждаещи се лица.
Желаещите да ползват услугата могат да заявят това на 
телефон 0897969955, e-mail: iphd_v.dol@abv.bg, чрез кмета на 
съответното населено място или на място в сградата на Общинска 
администрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, с попълване 
на заявление-декларация /Приложение №1/ и декларация за 
съгласие за разкриване на данъчна информация /Приложение №6/.
Приложенията може да намерите на официалния сайт на Община 
Вълчи дол - www.valchidol.bg.

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.
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