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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.

ГЕОРГИ ТРОНКОВ ПОЛОЖИ КЛЕТВА 
КАТО КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

На четиридесет и четвъртото извънредно заседание на Общински съвет – Вълчи дол, което 
се проведе на 19.10.2022 година, новоизбраният кмет на община Вълчи дол – 

Георги Тронков положи клетва и подписа клетвена декларация, 
с което встъпи официално в длъжност.

Георги Тронков благодари за доверието, гласувано му от жителите на общината и заяви, 
че ще работи усилено, за да изпълни всички ангажименти, поети по време на 

предизборната кампания: 

„Уважаеми съграждани, уважаеми общински съветници, искам да благодаря на всички, 
които повярваха в мен, за да продължим това, което започнахме в началото на мандата. 

Благодаря на семейството си!... Да си пожелаем успех до края на мандата, през който 
имаме много работа да вършим… Трябва да продължим да вървим напред като община, 

да се развиваме, за да могат хората да живеят на едно по-добро място, където 
наистина заслужават!”.

Той благодари и на временно изпълняващия длъжността 
кмет – Пепа Пенчева за работата й през последните месеци.

Георги Тронков за трети път получава доверието на 
жителите на община Вълчи дол – на частичните местни 

избори за кмет на община, които се проведоха на
 9 октомври, той събра 54,40% от гласовете на своите 

съграждани и още на първи тур бе избран за 
градоначалник на общината.

Георги Георгиев, издигнат от Инициативен комитет, 
събра 17.70% от гласовете.

Преслав Петров, кандидат на партия “Свобода” - 13.58%.
Николай Христов от партия “Възраждане” - 2,74%.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

•Четиридесет и второ редовно заседание на ОбС Вълчи дол, 
проведено на 30.08.2022 год.

РЕШЕНИЕ № 874
На основание чл.21, ал.1, т.23 
и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи 
дол отменя свое Решение 
№854, взето на 26.07.2022 
година, Протокол №41.

РЕШЕНИЕ №875
На основание чл.17, ал.1, 
т.З и 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:
I.Общински съвет Вълчи дол 
разрешава формирането на 
самостоятелни маломерни 
паралелки през учебната 
2022/2023 година, както 
следва:
1.ОбУ «Свети Иван Рилски» - 
с. Червенци
-VIII клас - 10 ученика
Приложение: Докладна запис-
ка от Директора на ОбУ «Све-
ти Иван Рилски»- с.Червенци
2.ОбУ «Васил Левски» - село 
Михалич - VIII клас - 12 
ученика
Приложение: 
Доклад от Директора на ОбУ 
«Васил Левски» - с. Михалич
II.Дофинансира самостоя-
телните маломерни паралелки 
съгласно чл.68 от Наредбата за 
финансиране на институциите 
в системата на предучилищното 
и училищното образование.
III.Възлага на ВрИД Кмета 
на Община Вълчи дол да из-
готви мотивирано искане до 
Началника на Регионалното 
управление на образованието-
Варна във връзка с т.1 от нас-
тоящото решение.

РЕШЕНИЕ № 876
На основание чл.17, ал.1, т.3 
и 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 и чл.69, 
ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата 
за финансирането на инсти-
туциите в системата на пред-
училищното и училищното 
образование, приета с ПМС 
№219/05.10.2017 г., в сила 
от 01.01.2018 година:
I.Общински съвет Вълчи дол 
разрешава формирането на 
самостоятелни маломерни па-
ралелки с по-малко от ученици 
през учебната 2022/2023 
година, както следва:
1.ОбУ «Свети Иван Рилски» - 
с. Червенци
-V клас - 9 ученика

Приложение: Мотивирано 
искане от Директора на ОбУ 
«Свети Иван Рилски» - село 
Червенци, придружено със 
становище от РУО-Варна
2.ОУ «Климент Охридски» - 
с. Стефан Караджа
-IV клас - 9 ученика
Приложение: Мотивирано 
искане от Директора на ОУ 
«Климент Охридски» - село 
Стефан Караджа, придружено 
със становище от РУО-Варна
II.Дофинансира самостоятел-
ните маломерни паралелки 
съгласно чл.68 и чл.69 от 
Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на 
предучилищното и училищ-
ното образование.
III.Възлага на ВрИД Кмета 
на Община Вълчи дол да 
изготви мотивирано искане до 
Началника на Регионалното 
управление на образованието-
Варна във връзка с т.1 от нас-
тоящото решение.

РЕШЕНИЕ № 877
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 РБ за 2022 година, ОбС 
Вълчи дол дава съгласие:
I.Инвестиционната програма 
на Община Вълчи дол за 2022 
година да бъде актуализирана 
и допълнена както следва:
•Обекти, финансирани от 
Централния бюджет:

№ Обект Било Става

1

Основен ремонт на 
улица, находяща 

се между ок.116 и 
ок.80 в с.Генерал 

Колево, 
общ. Вълчи дол

12
0 

00
0

0

2

Основен ремонт на 
улица, находяща се 
между ок.76- ок.77-
ок.78-ок.79-ок.80-

ок.81 и ок.112 в 
с. Генерал Колево, 

общ. Вълчи дол

0

17
1 

38
4

3
Основен ремонт на 

площад в 
с. Караманите 70

 0
00

73
 6

83

4

Основен ремонт 
на улица в с. Радан 
войвода, находяща 
се между ок.71 и 

ок.55

18
4 

00
0

0

5

Основен ремонт 
на улица в с.Радан 
Войвода, находяща 
се между ок.75 и 

ок.55

0

18
51

60

6

Основен ремонт на 
улица в с.Стефан 

Караджа, находяща 
се между ок.33 и 

ок.136

38
1 

39
1

0

7

Основен ремонт на 
улици находящи се 
между ок.75 и ок.69 

и между ок.81-
ок.80-ок.154-ок.79-
ок.77-ок.76- ок.75-

южно платно по 
плана на с.Стефан 

Караджа

0

32
51

64

ОБЩО:

75
5 

39
1

75
5 

39
1

РЕШЕНИЕ № 878
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 РБ за 2022 година, ОбС 
Вълчи дол дава съгласие:
I.Инвестиционната програма 
на Община Вълчи дол за 2022 
година да бъде актуализирана
и допълнена както следва:
•Обекти, финансирани от 
Централния бюджет:

№ Обект Било Става

1

Закупуване на 
помпа за помпена 

станция за 
„Ски влек”, 

гр. Вълчи дол

0

15
 0

00

2

Основен ремонт 
на Зрителна зала в 

Културен дом, 
гр. Вълчи дол

0

10
0 

00
0

3

Закупуване на 
компютърни 

конфигурации, 
МФУ и 

консумативи 
за нуждите 

на Общинска 
администрация 

Вълчи дол

0

20
 0

00

4

Закупуване на 
софтуер за нуждите 

на Общинска 
администрация 

Вълчи дол

0

1 
00

0

5

Доставка 
на метална 

конструкция-рампа 
за осигуряване 

на достъпна 
среда в обект 

„Подобряване на 
образователната 

инфраструктура на 
община Вълчи дол-
основен ремонт и 
реконструкция на 

СУ ”Васил 
Левски”- гр. Вълчи 

дол

0

13
 8

26

6

Закупуване и 
доставка на 

комбинирани 
детски съоръжения 
за паркове и зелени 

площи в 
гр. Вълчи дол

0

10
 0

00

7
Основен ремонт на 

ДГ “Здравец”, 
гр. Вълчи дол

0

20
 0

00

8

Основен ремонт на 
улица в с. Генерал 
Киселово, община 

Вълчи дол

0

10
5 

97
4

9
Основен ремонт на 
улица в с. Есеница, 
община Вълчи дол

0

50
 0

00

10

Автоматичен робот 
за почистване на 

басейн за нуждите 
на спортен 
комплекс 

„Петко Сираков”,
 гр. Вълчи дол

0

5 
00

0

ОБЩО: 0

34
0 

80
0

РЕШЕНИЕ № 879
На основание чл.21, ал.1, т.23 
и чл.34, ал.1 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие:
I.Променя възнаграждението 
на общинските съветници, 
както следва:
-за участие в заседание на ОбС- 
от 150,00 лв. на 190,00лв., 
считано от 01.08.2022 год.
•за участие в заседание на пос-
тоянна комисия:
-председател на ПК от 110,00 
лв на 150,00 лв, считано от 
01.08.2022 г.
-член на ПК - от 100,00 лв. 
на 140,00 лв., считано от 
01.08.2022 г.
-за участие във временна коми-
сия 100,00 лв. на 140,00 лв., 
считано от 01.08.2022 г.
-за участие в изнесена приемна 
или търг - 60,00 лв., на 80,00 
лв., считано от 01.08.2022 г.

РЕШЕНИЕ № 880
Общински съвет Вълчи дол, 
на основание чл.21, ал.1, 
т.15 и т.23 и чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА определя начин на 
гласуване на определеният 
легитимен представител на 
Община Вълчи дол в Общото 
Събрание на акционерите на 
МБАЛ “Света Анна - Варна” 
АД за мандат 2019 г. - 2023 
г. г-жа Гюлшен Арунова 
Акифова- общински съветник, 
насрочено за 20 септември 
2022 година, както следва:
- По първа точка от проекта 
за дневен ред: да гласува “за” 
следния проект за Решение: 
„Общото събрание на акци-
онерите приема доклада на 
Съвета на директорите за дей-
ността на дружеството през 
2021 година”
-По втора точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за” 
следния проект за Решение: 
„Общото събрание на акцио-
нерите одобрява годишния 
финансов отчет на дру-
жеството за 2021 година, заве-
рен от регистрирания оди-
тор”.
-По трета точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за” 
следния проект за Решение: 

„Общото събрание на акцио-
нерите приема консоли-
дирания доклад за дейността 
за 2021 година”.
По четвърта точка от про-
екта за дневен ред: да гласу-
ва „за” следния проект за 
Решение: „Общото съб-
рание на акционерите приема 
консолидирания годишен фи-
нансов отчет за 2021 година, 
заверен от регистрирания оди-
тор”.
-По пета точка от проекта за 
дневен ред: да гласува „за” 
следния проект за Решение: 
„Общото събрание на акци-
онерите освобождава от отго-
ворност членовете на съвета на 
директорите за дейността им 
през 2021 година”.
-По шеста точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за” 
следния проект за Реше-
ние: „Общото събрание на 
акционерите избира и назна-
чава предложения регистриран 
одитор за 2022 година”.
-По седма точка от проекта 
за дневен ред: да гласува 
„за” следния проект за Ре-
шение: „Общото събрание 
на акционерите одобрява 
Решението на Съвета на ди-
ректорите на МБАЛ „Света 
Анна - Варна” АД, прието 
на заседанието му по т.1 от 
дневния ред по Протокол 
№19/05.08.2022 година 
за сключването на договор 
за кредит с „ЦЕНТРАЛНА 
КООПЕРАТИВНА БАНКА” 
АД, ЕИК-831447150”.
По осма точка от проекта за 
дневен ред: да гласува „за” 
/ако се наложи вземане на ре-
шение по т.8- Разни/.
При липса на кворум Реше-
нието да се зачита и за насро-
ченото за 06.10.2022 г. ОС.

РЕШЕНИЕ № 881
На основание чл.21, ал.2 и 
във връзка с чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА и т.15 от Насоки 
за кандидатстване по покана 
за подбор на проектни пред-
ложения за Малката грантова 
схема „Създаване на работни 
места”,ОбС Вълчи дол:
1. Дава съгласие за участието 
на Община Вълчи дол като 
Партньор в изпълнението 
на проектно предложение с 
наименование „Иновативно 
сътрудничество за развитието 
на бизнеса и заетостта в 
община Вълчи дол” по проце-
дура BGLD-1.007 Малка 
грантова схема „Създаване 
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на работни места” по ОП 
Местно развитие, намаляване 
на бедността и подобрено 
включване на уязвимите групи
2.Дава съгласие за осигуряване 
на необходимите оборотни 
средства за точното и нав-
ременно изпълнение на плани-
раните по проекта дейности, 
за които Община Вълчи дол 
отговаря в качеството си на 
Партньор.
3.Дава съгласие изпълнението 
на проекта, в случай на него-
вото одобрение да бъде в 
партньорство с Кандидата 

-АГЕНДА ООД с ЕИК 
103597447, като за целта 
се подпишат необходимите 
документи за партньорство 
по проекта - Споразумение за 
партньорство за изпълнение на 
проект по процедура BGLD-
1.007 Малка грантова схема 
„Създаване на работни места” 
по ОПДУ (по образец).
4.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол да извърши всич-
ки необходими правни и 
фактически действия по 
т.1, т.2 и т.3 от настоящото 
решение с цел участието 

като партньор в проектно 
предложение „Иновативно 
сътрудничество за развитието 
на бизнеса и заетостта в 
община Вълчи дол”.
5.Упълномощава Кмета на 
Община Вълчи дол да подпише 
необходимите документи на 
етап подаване на проектното 
предложение - Споразумение 
за партньорство, Декларация 
за нормативно съответствие 
на партньор (за публични 
органи), Декларация за тре-
тиране на ДДС, Декларация 
за минимални/държавни по-

мощи.
РЕШЕНИЕ № 882

На основание чл.21, ал.2, 
във връзка с чл.21, ал.1, т.2 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол дава съгласие да 
бъде удължен периода на 
работещите по допълнението 
към «Местни дейности», 
Дейност «Битово и кому-
нално стопанство» - 5 щ. бр. 
за периода 01.06.2022 г.- 
30.09.2022 г., като краен срок 
на периода бъде 31.12.2022 
година.

РЕШЕНИЕ № 883
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Николинка 
Желева Атанасова от гр. Вълчи 
дол, ул. »Урожай» 018 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 1 310,00 
лева, които да се изплатят 
лично на лицето или на негов 
родственик по права или 
съребрена линия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                  Д. ТОДОРОВ

(прод. на стр.6)

•Четиридесет и трето редовно заседание на ОбС Вълчи дол, 
проведено на 20.09.2022 год.

РЕШЕНИЕ № 884
На основание чл.21, ал.1, 
т.23, чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. 
от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол: 
1.Oдобрява Споразумение за 
сътрудничество с партньор на 
Oбщина Вълчи дол по проекта 
на Сдружение „Форум граж-
данско общество” за из-
пълнение на проект „Развитие 
на заетостта в община Вълчи 
дол чрез ИНОВАТИВЕН 
ПОДХОД”, с разпределение 
на разходите за Бенефициент 
и Партньор както следва:
1.Община Вълчи дол, Бене-
фициент по проекта - 373 
357,07 лв.;
2.Сдружение „Форум граж-
данско общество”, Партньор 
- 17 800 лв.
2.Упълномощава ВрИД Кмет 
на Община Вълчи дол да 
подписва всички документи, 
свързани с изпълнение на 
проект „Развитие на заетостта 
в община Вълчи дол чрез 
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД”.

РЕШЕНИЕ № 885
На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, Общин-
ски съвет Вълчи дол приема 
информациите на Дирек-
торите на СУ „Васил Левски”-
гр. Вълчи дол; ОбУ „Васил 
Левски”-  с.  Михалич; ОбУ „Св.
Иван Рилски” - с. Червенци; 
ОУ „Климент Охридски”- с. 
Стефан Караджа; ПГЗГС - с. 
Стефан Караджа; ДГ ”Здра-
вец” - гр. Вълчи дол; ДГ 
„Н. Крупская” - с. Генерал 
Киселово; ДГ „Слънце” - 
с. Михалич с филиал в с. 
Есеница и ДГ „Звездица” - с. 
Стефан Караджа с филиал в с. 
Червенци за готовността им за 
учебната 2022/2023 година.

РЕШЕНИЕ №886
На основание чл.52, ал.1 и 
чл.21, ал.1, т.6, във връзка с 
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; 
чл.82, ал.2 и ал.3 от ЗПФ, 
във връзка с разпоредбите 
на ЗДБРБ за 2022 година 

и чл.16 от Наредбата за ус-
ловията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза 
за местните дейности за 
следващите три години и за 
съставяне, приемане и отчитане 
на общинския бюджет, ОбС 
Вълчи дол одобрява промените 
в тригодишната бюджетна 
прогноза на Община Вълчи 
дол в частта за местните 
дейности за периода 2023-
2025г., съгласно Приложение 
№8.

РЕШЕНИЕ № 887
На основание чл.21, ал.1, т.12 
от ЗМСМА, във връзка с чл.10, 
ал.1 от Закон за енергията 
от възобновяеми източници, 
Общински съвет Вълчи дол 
приема Актуализация на 
Дългосрочна програма за 
насърчаване използването 
на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на 
Община Вълчи дол 2022-2032 
година.

РЕШЕНИЕ № 888
На основание чл.21, ал.1, т.12 
от ЗМСМА, във връзка с чл.10, 
ал.1 от Закон за енергията 
от възобновяеми източници, 
Общински съвет Вълчи дол 
приема Актуализация на 
Краткосрочна програма за 
насърчаване използването 
на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на 
Община Вълчи дол 2022-2024 
година.

РЕШЕНИЕ № 889
На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА и във 
връзка с Решение на ЕК за 
УОИИ/20.12.2011година 
Общински съвет Вълчи дол :
1.Възлага на Дирекция «Ин-
вестиционна политика и 
хуманитарни дейности» към 
Община Вълчи дол изпъл-
нението на дейностите по 
предоставяне на услугата 
«Патронажна грижа» по 
Направление 1 като услуга от 
общ икономически интерес 

по проект «Патронажна 
грижа + в община Вълчи 
дол», финансиран по ОП 
«Развитие на човешките 
ресурси» 2014-2020, по 
процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9ОP001-6.002 
„Патронажна грижа +” във 
връзка с удължаване на Договор 
за безвъзмездна финансова 
помощ № BG05M9ОP001-
6.002-0193-C01 с 6 (шест) 
месеца.
2.Общински съвет Вълчи дол 
упълномощава ВрИД Кмет на 
Община Вълчи дол да извърши 
всички последващи правни и 
фактически действия за из-
пълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 890
На основание чл.21, ал.1, т.23 
и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи 
дол:
1.Дава съгласие за опреде-
лянето на дейността по 
предоставяне на топъл обяд 
като местна дейност по смисъла 
на Закона за публичните 
финанси, във връзка с 
изпълнение на процедура 
на директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ BG05SFPR003-1.001- 
„Топъл обяд” по Програма за 
храни и основно материално 
подпомагане 2021-2027 г.
2.Дава съгласие за разработ-
ване и кандидатстване за 
финансиране по процедура 
на директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ BG05SFPR003-1.001-
„Toпъл обяд” по Програма за 
храни и основно материално 
подпомагане 2021-2027 г., с 
проект „Топъл обяд в Община 
Вълчи дол”.
3.Упълномощава ВрИД Кмет 
на Община Вълчи дол да пред-
приеме изискуемите действия 
за изпълнение на проект 
„Топъл обяд в Община Вълчи 
дол”.

РЕШЕНИЕ № 891
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 18. Имот с иденти-
фикатор 12574.41.27 с площ 
10500 кв.м., актуван с АОС 
№4335/13.09.2022 година 
по кадастралната карта на гр. 
Вълчи дол, частна общинска 
собственост
Точка 19. Имот с идентифи-
катор 06416.501.673 с площ 
10260 кв. м., актуван с АОС 
№3783/16.05.2019 година 
по кадастралната карта на село 
Брестак, частна общинска соб-
ственост.

РЕШЕНИЕ № 892
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от 
ЗОС и чл.13, ал.1 от НРПУ-
РОИ, ОбС Вълчи дол:
1.Дава съгласие да бъде отда-
дено под наем за срок от 5 (пет) 
години след провеждане на 
публичен търг с явно наддаване 
помещение (сладкарница) с 
площ от 42 кв. м. на втори 
етаж в сграда, находяща се 
в имот с идентификатор 
11836.501.156.2 по КККР 
на с. Войводино, АОС № 
4295/23.03.2022 година, 
при стартова първоначална 
месечна наемна цена - 87,50 
лв. (осемдесет и седем лева 
и петдесет стотинки) без 
ДДС, определена съобразно 
Тарифата за определянето 
на базисните наемни цени за 
отдаване под наем на имоти 
общинска собственост.
2.Размер на депозита - 50% от 
първоначалната годишна на-
емна цена.
3.Стъпка за наддаване - 10%.

4.Определя Айлин Алиев-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната доку-
ментация.
6.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол:
-да определи със заповед 
допълнителните условия за 
провеждане на публичния 
търг;
-да организира подготовката 
и провеждането на публичния 
търг;
-да сключи договор за наем с 
кандидата, спечелил публич-
ния търг.

РЕШЕНИЕ № 893
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 Наредбата за реда за 
придобиване, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество, ОбС Вълчи дол:
I.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 12574.41.27, с 
площ 10500 кв. м., актуван с 
АОС № 4335/13.09.2022 
г. по КККР на гр. Вълчи дол, 
частна общинска собственост, 
да бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.
II.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 06416.501.673, с 
площ 10260 кв.м., актуван с 
АОС № 3783/16.05.2019 г. 
по КККР на с. Брестак, частна 
общинска собственост, да бъде 
продаден чрез публичен търг с 
явно наддаване.
III.Не одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с 
идентификатор 12574.41.27, 
актуван с АОС №4335/13.09.
2022 година, частна общинска 
собственост по КККР на град 
Вълчи дол, с площ 10 500 
кв.м., в размер на 12 075 лв. 
(дванадесет хиляди седемдесет 
и пет лева), за първоначална 
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“НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВАЙ!”

Със седмата заповед Господ Бог забранява прелюбодеянието, 
т.е. нарушението на съпружеската вярност и всяка незаконна и 
нечиста любов. 
На мъжа и жената Бог забранява да нарушават взаимната си 
вярност и любов. На неженените пък Бог заповядва да запазват 
в чистота мислите и желанията си – да бъдат целомъдрени в 
делата, думите, мислите и желанията си.
За това е нужно да се избягва всичко, което може да възбуди 
в сърцето нечисти чувства: сквернословия, безсрамни песни, 
танци, игри, съблазнителни зрелища и картини, четене на 
безнравствени книги, пиянството и т.н. 
Яденето не е грях, но когато се яде с ред и не се преяжда. И пиенето 
не е грешно, но когато се пие умерено и не се злоупотребява с 
него – до степен да променя мисленето, да принизява моралните 
и нравствени достоинства на човека. Също и плътските заложби 
не са грях, но когато човек не злоупотребява с тях, а ги изживява 
в законните рамки на брака.
Словото Божие ни заповядва да пазим нашите тела в чистота, 
защото нашите тела са Христови членове и храмове на Светия 
Дух. Блудниците грешат против собственото си тяло, подхвърлят 
го на болести и повреждат дори душевните си способности, в 
частност – въображението и паметта си.
За блудния грях смело можем да кажем, че той не само отчуждава 
от Бога, но върши нещо още по-страшно – убива постепенно 
вярата в Него. Когато вярващият човек се подхлъзне и извърши 
първия си голям блуден грях, отначало след опомнянето си 
изпада в ужас, мисли, че гръм ще го трясне, чака Господ 
мигновено да го накаже! Но Господ не всякога наказва на часа 
престъпващият Неговата воля. Той не наказва и блудника, защото 
„не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът 
от пътя си и да бъде жив“ (Иез. 33:11). Но блудникът, вместо 
да се възползува от Божието дълготърпение, за да се покае, се 
успокоява с течение на времето и се насърчава да съгреши и 
втори и трети път. Настървен на грях, той не знае вече предел 
на блудната си похот и все повече и повече греши, все повече и 
повече се омрачава, все повече и повече се отчуждава от Бога. 
Сърцето му става съвсем безчувствено за Божиите заповеди. 
Струните на неговата огрубяла душа не звучат вече, когато 
Господ ги докосва. 
Блудникът умира духом. Той живее вече само с тялото си 
и за тялото си. Добродетел, човещина, подвиг, жертвеност, 
себеотречение – нищо от тия високи християнски повели не 
го вълнува вече. Той има само една цел в живота – да яде, за 
да блудствува. Неговият начин на мислене вече се е коренно 
променил. Той е станал скотоподобен. Грешенето му го затъпява 
нравствено. Той не чувства своя Създател. Той не може да Го 
почувства. Мъртвият чувства ли? – Не! А той е мъртъв духом, 
убит от смъртния грях на блуда. 
Не напразно Иисус Христос заявява: „Блажени чистите по 
сърце, защото те ще видят Бога“ (Мат. 5:8).
Възлюбени, ако и нашата вяра често се колебае, нека се замислим, 
дали блудни мисли или дела не са замърсили прозорците на 
душите ни, та не можем през тях да видим величието Божие. 
За съмняващия се от тоя род има един цяр: да омие душата си 
във водите на покаянието и тогава ще прогледне в истината за 
Божието съществуване! Много право е казал великият френски 
мислител Блез Паскал: „Искаш ли да се увериш във вечните 
истини, не трупай толкова доказателства, колкото обуздавай 
своите страсти!“. 

Използвани материали: „Закон Божий“, протойерей Серафим 
Слободской; „Нашата любов“, архимандрит д-р Серафим 
(Алексиев)

“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

СЕДМАТА БОЖИЯ
ЗАПОВЕД

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

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 вторник Вълчи дол, Войводино

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

3 четвъртък Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
4 петък Вълчи дол, Щипско
7 понеделник Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, Изворник
8 вторник Вълчи дол, Искър
9 сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

10 четвъртък Оборище, Генерал Киселово, “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”
11 петък Вълчи дол
14 понеделник Червенци, Брестак
15 вторник Вълчи дол
16 сряда Стефан Караджа
17 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич
18 петък Вълчи дол

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

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

•Забележка: От месец ноември 2022 година до месец февруари 2023 година, включително, в селата Караманите, 
Генерал Колево, Метличина, Радан войвода, Изворник, Искър, Войводино, Щипско, Бояна, Страхил, Звънец и 
Кракра сметоизвозването ще се извършва два пъти в месеца.

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО 
ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

BG05M90PO001-2.004 „Услуги за ранно детско 
развитие“ 

Проект «Подкрепи ме, за да успея»
BG05M90PO001-2.004-0002

В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР - ГРАД ВЪЛЧИ 
ДОЛ СЕ ПРОВЕДЕ ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

Проект „Подкрепи ме, за да успея“ включва в себе си един интегриран подход при решаване на социални 
проблеми за деца и семейства. В него се обхващат както образователната, така и здравната система, 
здравното обслужване и грижата за децата и най-вече социалната подкрепа на семействата в риск и техните 
деца. Основната идея на проекта е да се предостави комплексен вид услуги в общността за деца от 0 до 
7 г. и е насочен към уязвимите групи в община Вълчи дол, чрез мобилна работа на мултидисциплинарни 
екипи и непрекъсната специализирана работа и подкрепа на родители. Практически Общностния 
център съчетава междусекторни услуги - здравни, образователни и социални, за подкрепа на децата и 
техните семейства. С реализацията му се дава равен шанс на децата от целевите групи да посрещнат 
предизвикателствата в образователната системата и да бъдат активни участници в социалния живот 
на страната. Дава се приоритет на пряката работа с родителите на децата от уязвимите групи. Част от 
функциите на Общностния център са свързани прилагане на нови подходи при съобщаване на родителите 
за увреждане на деца и насърчаване отглеждането им в семейна среда.
От 15 юни 2022 година в Общностен център град Вълчи дол за шеста година отвори врати лятното 
училище, във връзка с изпълнение на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване 
на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по проекта. Целта беше да се увеличи 
готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при 
постъпването им в първи клас. Услугата е насочена към деца от уязвими семейства от затворени 
общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас. През летните месеци имаше 
две групи деца от общността за подготовка за първи клас в Общностния център. Това е един много добър 
модел за въвеждане на децата в образователната система. Посещавайки лятното училище, децата имаха 
възможността да доразвият и да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят 
в училище. 
На 31.08. 2022 година в Общностен център град Вълчи дол приключи лятното училище, във връзка с 
изпълнение на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност 
на децата за равен старт в училище“ по проекта. 30 деца посетиха лятното училище.  
В лятното училище образователните елементи се комбинираха с игри и дейности, обогатяващи познанията 
на децата за обкръжаващия свят. Бяха предостави дейности за подобряване на предучилищната подготовка 
на децата от целевата група по проекта.

Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз



Екип 2000               на фокус                              5
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за:
І.Продажба на имоти, частна общинска собственост:   
1.Имот с идентификатор 48524.70.76, с площ 15152 кв.м., НТП: друг вид нива, VІІ категория по 
КККР на с. Михалич, АОС № 4312/13.06.2022 г. Начална тръжна цена– 22 016,00 лв.
Депозитът е в размер на 4403,20 лв.
2.Имот с идентификатор 48524.70.85 с площ 1485 кв.м., НТП: друг вид нива, ІІІ категория по КККР 
на с. Михалич, общ. Вълчи дол, АОС №4313/13.06.2022 г. Начална тръжна цена – 2336,00 лв.
Депозитът е в размер на – 467,20 лв.
3.Сграда с идентификатор 12574.501.1425.1 със застроена площ 189 кв.м., с предназначение: сграда 
за битови услуги, едноетажна, масивна с изба, построена през 1965 г., разположена в поземлен 
имот с идентификатор 12574.501.1425, с адрес: ул. “Ал. Стамболийски” №13-Б, гр. Вълчи дол, обл. 
Варна. АОС №4263/26.01.2022 г. Начална тръжна цена – 22 000,00 лв. 
Депозитът е в размер- 4400,00 лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 12574.41.27, с площ 10500 кв.м., НТП: изоставена орна земя, ІІ 
категория, по КККР на гр. Вълчи дол, актуван с АОС №4335/13.09.2022 г. Начална тръжна цена – 
18 900,00 лв. Депозитът е в размер на 3780,00 лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 06416.501.673 с площ 10260 кв.м., НТП: за друг вид застрояване 
по КККР на с. Брестак, актуван с АОС №3783/16.05.2019 г. Начална тръжна цена – 46 500,00 лв. 
без ДДС. Депозитът е в размер на - 9300,00 лв.
ІІ.Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, публична общинска собственост
1.Сграда с идентификатор 69170.501.590.1 с площ 45 кв.м., с предназначение: друг вид обществена 
сграда, масивна, едноетажна с изба, построена през 1969 г., разположена в ПИ с идентификатор 
69170.501.590 по КККР на с. Стефан Караджа, АОС №4265/21.02.2022 г. Начална месечена наемна 
цена- 112,50 лв. без ДДС. Депозитът е в размер на 675,00 лв.   
2.Помещение с площ 42 кв.м., съставляващо втори етаж от сграда с идентификатор 11836.501.156.2 
с НТП: друг вид обществена сграда, разположена в ПИ с идентификатор 11836.501.156 по КККР 
на с. Войводино, актуван с АОС №4295/23.03.2022 г. Начална месечна наемна цена – 87,50 лв., без 
ДДС. Депозитът е в размер на 525,00 лв.
ІІІ.Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост, 
считано от стопанската 2022/2023 година.
1.Поземлен имот с идентификатор 14667.31.4 с площ 13237 кв.м., НТП: нива, ІV категория, по 
КККР на с. Генерал Киселово, актуван с АОС №4056/06.01.2021 г. Начална годишна наемна цена – 
529,48 лв. Депозитът е в размер на 264,74 лв.
Търгът ще се проведе на 16.11.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол– гр. 
Вълчи дол, пл. „Хр. Ботев” №1. Цена на тръжната документация: 20.00 лв. без ДДС, която следва 
да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, 
Център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 
UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00. Тръжната документация може 
да бъде закупена в сградата на Общинска администрация - Вълчи дол, пл. “Христо Ботев” 1, ет. 2, 
ст. 211 от 25.10.2022 г. до 17:00 ч. на 14.11.2022 година. Краен срок за приемане на документация 
за участие в търга - 17:00 ч. на 14.11.2022 година. За справка и информация: Милка Янева ет.2, стая 
211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
БЕ ОТЛИЧЕНА С ЕТИКЕТ 
ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО 

УПРАВЛЕНИЕ НА 
МЕСТНО НИВО

За четвърти пореден път Община Вълчи дол бе отличена с Етикет 
за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на 
Европа.
Церемонията по награждаването на общините-отличници 
се състоя в рамките на Годишна среща на местните власти, 
организирана от Националното сдружение на общините в 
Република България. 
Председателят на Общински съвет  - Димитър Тодоров  получи 
кристалния дванадесетостен - символизиращ 12-те принципа на 
добро управление от министър Явор Гечев. 
Присъждането на престижното звание става след обстоен анализ 
на прилагането в общинската администрация на 12-те принципа 
за добро демократично управление от Стратегията за иновации 
и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа - 
честно провеждане на избори, представителност и гражданско 
участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост 
и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; 
компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; 
устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово 
управление; човешки права, културно разнообразие и социално 
единство; отчетност. 
Етикетът е морална награда, символ на престиж и стимул 
за общините да подобряват своето управление в услуга на 
гражданското общество. Въз основа на подадените документи от 
общините, резултатите от анкетно проучване сред гражданите им 
и докладите на независими експерти, Комисията за присъждане 
на Етикета взе решение общо 22 български общини да получат 
Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
Общините, удостоени с високия приз тази година, са: Ардино, 
Банско, Берковица, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич, 
Долна баня, Доспат, Каспичан, Кнежа, Костинброд, Левски, 
Ловеч, Павликени, Поморие, Раковски, Свищов, Сърница, 
Тетевен, Троян Търговище. Главната цел на инициативата е 
да се насърчават усилията на местните власти за формиране и 
прилагане на по-ефективни политики, насочени към силно и 
жизнено местно самоуправление. 
Към настоящият момент са проведени общо шест процедури 
за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на 
местно ниво, като Община Вълчи дол бе удостоена с приза през 
2015, 2017, 2020  и 2022 година.
Четирите последователни присъждания на Етикета са признание 
за усилията на Общинска администрация - Вълчи дол за 
успешното прилагане на  12-те принципа за добро демократично 
управление.

Стилияна Иванова
Директор ИПХД

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
“СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ-2004”

На 18 октомври, в заседателна-
та зала на Културния дом в град 
Вълчи дол се проведе Отчет-
но-изборна конференция на об-
щинската организация на “СП-
2004” - град Вълчи дол.
На срещата присъстваха делегати 
от пенсионерските клубове в 
населените места от общината.
Отчетен доклад за дейността на 
организацията представи предсе-
дателят на “СП-2004” - Аспарух 
Стоянов. Контролната комисия 
също изнесе доклад за дейността 
си.
На конференцията бе избрано, с 
мнозинство, и новото ръковод-
ство на организацията във Вълчи 
дол. За председател бе преизбран 
Аспарух Стоянов.
Бяха избрани и членовете на 
комисиите в структурата на 
“СП-2004” - град Вълчи дол - 
Комисия по проверка на кворума:; 
Комисия по проекторешенията; 

Комисия по избора; Комисия 
по организационна дейност и 
етика; Комисия по социална и 
културно-развлекателна дейност и 
Контролна ревизионна комисия.
На срещата присъстваха председа-
телят на ОбС - Вълчи дол - 
Димитър Тодоров и секретарят 

на Община Вълчи дол - Йорданка 
Йорданова, които благодариха 
на членовете на дружеството за 
активната им гражданска позиция 
и социална дейност и увериха,че в 
лицето на Община Вълчи дол “СП-
2004” може да намери подкрепа за 
всички свои добри инициативи.
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тръжна цена при провеждането 
на търга.
IV.Определя първоначална 
тръжна цена за продажба 
на имот с идентификатор 
12574.41.27, актуван с АОС 
№4335/13.09.2022 г., частна 
общинска собственост по 
КККР на град Вълчи дол, с 
площ 10 500 кв.м., в размер на 
18 900 лв. (осемнадесет хиля-
ди и деветстотин лева).
V.Одобрява направената от 
инж. Йовка Атанасова пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
06416.501.673, актуван с 
АОС №3783/16.05.2019 г., 
частна общинска собственост 
по КККР на с. Брестак, с площ 
10 260 кв.м., в размер на 46 
500 лв. (четиридесет и шест 
хиляди и петстотин лева), за 
първоначална тръжна цена 
при провеждането на търга.
VI.Размер на депозита - 20% 
от стойността на имота.
3.Стъпка за наддаване - 10%.
4.Определя Айлин Алиев-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната доку-
ментация.
6.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол:
-да организира подготовката 
и провеждането на публичния 
търг;
-да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спече-
лил публичния търг.

РЕШЕНИЕ № 894
На основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, 
чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ и 
в изпълнение на задължението 
си по §27, ал.2, т.2 от ПРЗ на 
ЗИД на ЗСПЗЗ и Решение 
№ОБК на ОбСЗ-Вълчи дол от 
21.06.2022 г., ОбС Вълчи дол 
предоставя на разпореждане 
на Общинска служба по 
земеделие гр. Вълчи дол за 
възстановяване правото на 
собственост на Гина Георгиева 
Галева, ЕГН-....., предадени 
на Община Вълчи дол с 
протоколно решение №2 от 
15.12.2008 г. следните имоти 
по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, общо 
в размер на 5,097 дка:
-поземлен имот с иденти-
фикатор 35506.10.14, с площ 
2,088 дка с АОС №2818/
13.01.2016 год., с начин на 
трайно ползване - нива в 
землището на с. Калоян;
-поземлен имот с иден-
тификатор 35506.10.15 
с площ 3,009 дка с АОС 
№2819/ 13.01.2016г, с начин 
на трайно ползване - нива в 

землището на с. Калоян;
РЕШЕНИЕ № 895

На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 и 
чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.1, 
ал.3, т.1 и т.4, ал.4 и ал.5 от 
ЗСПЗЗ и чл.62, ал.2 от Закона 
за енергетиката, Общински съ-
вет Вълчи дол:
1.Дава предварително съгласие 
за учредяване на възмездно 
право на строеж на „ДЕНИ 
ТРАНС-1” ЕООД, с ЕИК: 
200901089, със седалище 
и адрес на управление: гр. 
Варна, ж. к. ”Вл. Варненчик”, 
бл.408, вх.4, ет.6, ап.18, пред-
ставлявано от Радостин Вълков 
Илиев - Управител, върху след-
ните поземлени имоти:
1.1.Част от поземлен имот с 
идентификатор 14667.12.9, 
област Варна, община Вълчи 
дол, с. Генерал Киселово, м-т 
„Калафата”, вид собственост-
общинска публична, вид 
територия Земеделска, кате-
гория 10, НТП Пасище, с 
площ 335 650 кв. м., след 
разделянето му, стар номер 
012009, целият с площ 
1061983 кв. м.
1.2.Част от поземлен имот с 
идентификатор 14667.17.1, 
област Варна, община Вълчи 
дол, с. Генерал Киселово, м-т 
„Крушака”, вид собстевност-
общинска публична, вид тери-
тория Земеделска, категория 
3, НТП Пасище, площ 225 
750 кв.м., след разделянето 
му, стар номер 018001, целият 
с площ 292 197 кв. м.;
За изграждане на обекти на 
техническата инфрактруктура 
(фотоволтаична електроцен-
трала) без търг или конкурс.
2.Дава предварително съгласие 
за разделяне на поземлен имот 
с идентификатор 14667.12.9, 
област Варна, община Вълчи 
дол, с. Генерал Киселово, м-т 
„Калафата”, вид собственост-
общинска публична, вид 
територия Земеделска, кате-
гория 10, НТП Пасище, 
щелият с площ 1061983 
кв.м.., на два отделни имота, 
единият с площ 335 650 кв.м. 
за целите на инвестиционното 
намеление, а другият с площ 
726 333 кв. м.
3.Дава предварително съгласие 
за разделяне на поземлен имот 
с идентификатор 14667.17.1, 
област Варна, община Вълчи 
дол, с. Генерал Киселово, м-т 
„Крушака”, вид собственост-
общинска публична, вид 
територия Земеделска, катего-
рия 10, НТП Пасище, щелият 
с площ 292 197 кв.м., на два 
отделни имота, единият с площ 

225 750 кв.м. за целите на 
инвестиционното намерение, 
а другият с площ 66 447 кв. м.
4.След провеждане на про-
цедурите по т.2 и т.3 от 
настоящото решение, дава 
предварително съгласие за 
промяна на предназначението 
на имотите, образувани след 
разделянето им за целите на 
инвестиционното намерение за 
изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала. 
Предварителното съгласие 
важи за срок до 3 години, 
считано от влизане в сила на 
решението.
5.Дава предварително съгла-
сие за преобразуване на ново-
образуваните имоти за 
целите на инвестиционното 
намерение, представляващи 
публична общинска собстве-
ност, в имоти - частна общинска 
собственост, при изпълнение 
на предвидените изисквания 
в Закона за собствеността и 
ползването на земеделските 
земи, Закона за опазване на 
земеделските земи, Закона 
за общинската собственост 
и всички други приложими 
нормативни актове.
6.Дава съгласие за изготвяне 
на ПУП за инженерно-техни-
ческата инфраструктура за 
новообразуваните имоти за 
целите на инвестиционното 
намерение.
7.Разделянето на имотите, 
изработването на ПУП и 
промяната на предназначе-
нието да се финансира от 
„ДЕНИ ТРАНС-1” ЕООД, 
с ЕИК:200901089, със 
седалище и адрес на управ-
ление: гр. Варна, ж. к. ”Вл.
Варненчик”, бл.408, вх.4, 
ет.6, ап.18, представлявано от 
Радостин Вълков Илиев.
8.Възлага на ВрИД Кмет на 
Община Вълчи дол да упъл-
номощи „ДЕНИ ТРАНС-1” 
ЕООД, с ЕИК: 200901089, 
със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ж. к. 
”Вл. Варненчик”, бл.408, 
вх.4, ет.6, ап.18, във връзка с 
процедурите, предвидени в 
Закона за устройство на тери-
торията, Закона за общинската 
собственост, Закона за собст-
веността и ползването на 
земеделските земи, Закона 
за опазване на земеделските 
земи, Закона за евергетиката 
и всички други приложими 
нормативни актове.
9.Дава съгласие за сключване 
на предварителен договор 
по чл.19, ал.3 от Закона за 
задълженията и договорите, 
във връзка с чл.62, ал.2 от 

Закона за енергетиката, чл.37, 
ал.4, т.4 и ал.7 от Закона за 
общинската собственост, по 
приложен проект, неразделна 
част от настоящото решение.
10.Одобрява проекта на 
предварителния договор, не-
разделна част от настоящото 
решение.
11. Възлага на ВрИД Кмет на 
Община Вълчи дол да подпише 
от името и за сметка на Община 
Вълчи дол предварителния 
договор, както и да осъщес-
тви всички действия, необхо-
дими за правилното и законо-
съобразно изпълнение на 
взетите решения.

РЕШЕНИЕ № 896
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Галина Ангелова 
Йорданова от с. Брестак, ул. 
»Св. Иван Рилски» №26 да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
150,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 897
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Юлияна Каменова 
Йосифова от с. Радан войвода 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ.

РЕШЕНИЕ № 898
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Ангелина Гочева 
Георгиева от село Генерал 
Колево да бъде отпусната ед-
нократна парична помощ в 
размер на 100,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 899
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
дава съгласие на Бахтишан 
Шабанова Мехмедова от с. 
Радан войвода да бъде отпус-
ната еднократна парична по-
мощ в размер на 100,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 900
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Белчо Стефанов 
Събев от гр. Вълчи дол, ул. 
»Ген. Скобелев» №37 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100.00 
лева.

РЕШЕНИЕ № 901
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Силвия Георгиева 
Добрева от с. Бояна да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 902

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Рафет Реджебов 
Алиев от с. Оборище да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 903
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Айлядин Исмаил 
Мехмед от с. Радан войвода 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 904
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Гюляр Юмерова 
Акиф от с. Стефан Караджа 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 905
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Анифе Мемишева 
Алиева от с. Стефан Караджа 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 906
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Зоя Стефанова 
Иванова от гр. Вълчи дол, ул. 
»Ал. Константинов» №18 да 
бъде отпусната еднократна па-
рична помощ.

РЕШЕНИЕ № 907
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Радка Господинова 
Иванова от с. Караманите да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
100,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 908
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Марияна Маринова 
Георгиева от гр. Вълчи дол, ул. 
»Ц. Церковски» №9 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 909
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Илияна Божанова 
Енчева от гр. Вълчи дол, ул. 
»Г. Раковски» №13 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.

РЕШЕНИЕ № 910
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Марийка Митева 
Колева от гр. Вълчи дол, ул. 
»Стара планина» №6 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

РЕШЕНИЕ № 911
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Сибел Алиева 
Юсеинова от с. Радан войвода 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, 
 ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ 

МАТЕРИАЛИ, МНЕНИЯ, 
ИДЕИ И ПРЕПОРЪКИ НА 

ЕЛЕКТРОННАТА НИ ПОЩА:  
ekip_2000@abv.bg. 

РЕШЕНИЕ № 912
На основание чл.21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 
и ал.5 от ЗМСМА и разпоредбите 
на чл.87 от Закона за държавния 
бюджет на Република България 
за 2022 година, Общински съвет 
Вълчи дол дава съгласие инвести-
ционната програма на Община 
Вълчи дол за 2022 година да бъде 
актуализирана и допълнена, както 
следва: •Обекти, финансирани 
по ЗДБРБ 2021 и ЗДБРБ 2022 
година:

№ Обект Било Става

1

Закупуване на 
лек автомобил за 

нуждите на Районни 
полицейски 
инспектори 

и Детска 
педагогическа стая-

гр. Вълчи дол

0

12
 0

00

ОБЩО: 12000

РЕШЕНИЕ №913
На основание чл.17, ал.1, т.3 и 
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 фи-
нансирането на институциите в 
системата на предучилищното и 
училищното образование, приета 
с ПМС №219/05.10.2017 год. 
в сила от 01.01.2018 година, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Разрешава формирането на 
самостоятелна маломерна пара-
лелка с брой ученици по-малък 
от минималния за учебната 
2022/2023 год., както следва:
1.СУ «Васил Левски» - град 
Вълчи дол
-VI клас - 17 ученика
2.Дофинансира самостоятел-ните 
маломерни паралелки съгласно 
чл.68 и чл.69 от Наредбата за 
финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и 
училищ-ното образование.
3.Възлага на ВрИД Кмет на 
Община Вълчи дол да изготви 
мотивирано искане до Началника 
на Регионалното управление на 
образованието - Варна във връзка 
с т.1 от настоящото решение.

РЕШЕНИЕ № 914
На основание чл.21, ал.2 в изпъл-
нение на правомощията си по 
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи дол дава 
съгласие в зелената площ - остров 
на кръстовището на улиците 
„Н. Й. Вапцаров” и „Алеко 
Константинов”, попадаща в 
част от ПИ с идентификатор 
12574.501.1601 и част от ПИ с 
идентификатор 12574.501.1674 
по КК на град Вълчи дол да бъдат 
поставени (монтирани) светещи 
букви „ВЪЛЧИ ДОЛ”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                  Д. ТОДОРОВ

РЕШЕНИЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ВЪЛЧИ ДОЛ

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/

Границите на районите, вида на 
предлаганите услуги по събирането и 
транспортирането на битови отпадъци 
до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране, както поддържането на 
чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места на Община 
Вълчи дол през 2023 год., съгласно 
одобрените схеми на разположението на 
контейнерите, както следва:
І.За град Вълчи дол, включващ всички 
улици и квартали, Стопански двор, Ел. 
подстанция Вълчи дол, Бензиностанция 
“Петрол” и ПИ с идентификатор 
12574.501.310 на „АГРО 03” ООД пред-
лаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране по 2 пъти седмично 
през цялата година;
2.Третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ІІ.За село Брестак, включващ  всички 
ули-ци и квартали, ПИ с идентификатор 
06416.112.3 на „Свинекомплекс 
Брестак” АД, ПИ с идентификатор 
06416.121.4 на „Булгартрансгаз” ЕАД и 
ПИ с идентификатор 06416.113.7 на СН 
„Акваполи” село Брестак  предлаганата 
услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 3 пъти през месеците 
– януари, февруари, март, юни, юли, 
август, ноември и декември и по 4 пъти 
през месеците – април, май, септември и 
октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ІІІ.За село Генерал Киселово, включващ  
всички улици и квартали и ПИ с иденти-
фикатор 14670.38.6 (Туристическа хижа) 
предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 3 пъти през месеците 
– януари, февруари, март, юни, юли, 
август, ноември и декември и по 4 пъти 
през месеците – април, май, септември и 
октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ІV.За село Стефан Караджа, включващ  
всички улици и квартали предлаганата 
услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране по 3 пъти на месец, 
през цялата година;
2.Третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации;
3. Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
V. За село Червенци, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране по 3 пъти на месец, 
през цялата година;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3. Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
VІ.За село Михалич, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 3 пъти през месеците 
– януари, февруари, март, юни, юли, 

август, ноември и декември и по 4 пъти 
през месеците – април, май, септември и 
октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
VІІ.За село Караманите, включващ  всич-
ки улици и квартали предлаганата услуга 
е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 2 пъти през месеците 
– януари, февруари, ноември и декември и 
по 3 пъти през месеците – март, април, май, 
юни, юли, август, септември и октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
VІІІ.За село Генерал Колево, включващ  
всички улици и квартали предлаганата 
услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 2 пъти през месеците 
– януари, февруари, ноември и декември и 
по 3 пъти през месеците – март, април, май, 
юни, юли, август, септември и октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ІХ.За село Добротич, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране по 3 пъти на месец, 
през цялата година;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
Х.За село Метличина, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 2 пъти през месеците 
– януари, февруари, ноември и декември и 
по 3 пъти през месеците – март, април, май, 
юни, юли, август, септември и октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХІ.За село Радан войвода, включващ  вси-
чки улици и квартали предлаганата услуга 
е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 2 пъти през месеците 
– януари, февруари, ноември и декември и 
по 3 пъти през месеците – март, април, май, 
юни, юли, август, септември и октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХІІ. За село Изворник, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 2 пъти през месеците 
– януари, февруари, ноември и декември и 
по 3 пъти през месеците – март, април, май, 
юни, юли, август, септември и октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХІІІ. За село Есеница, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 

отпадъци до съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране по 3 пъти на месец, 
през цялата година;
2.Третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХІV. За село Калоян, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране по 3 пъти на месец, 
през цялата година;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХV. За село Искър, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 2 пъти през месеците 
– януари, февруари, ноември и декември и 
по 3 пъти през месеците – март, април, май, 
юни, юли, август, септември и октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХVІ.За село Войводино, включващ  всич-
ки улици и квартали предлаганата услуга 
е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 2 пъти през месеците 
– януари, февруари, ноември и декември и 
по 3 пъти през месеците – март, април, май, 
юни, юли, август, септември и октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХVІІ.За село Щипско,  включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 2 пъти през месеците 
– януари, февруари, ноември и декември и 
по 3 пъти през месеците – март, април, май, 
юни, юли, август, септември и октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХVІІІ. За село Бояна, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране по 2 пъти през месеците 
– януари, февруари, ноември и декември и 
по 3 пъти през месеците – март, април, май, 
юни, юли, август, септември и октомври;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;

3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХІХ.За село Оборище, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране по 3 пъти на месец, 
през цялата година;
2.Третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХХ.За село Страхил, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране по 2 пъти на месец, 
през цялата година;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХХІ.За село Звънец, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране по 2 пъти на месец, 
през цялата година;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
ХХІІ.За село Кракра, включващ  всички 
улици и квартали предлаганата услуга е:
1.Събиране и транспортиране на битови 
отпадъци до съоръжения и инсталации 
за тяхното третиране по 2 пъти на месец, 
през цялата година;
2.Третиране на битовите отпадъци в съо-
ръжения и инсталации;
3.Поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване в населените места 
и селищните образувания в общината.
Заповедта да се сведе до знанието на 
Директора на дирекция МДТНП,  инж. 
Диана Петрова – Директор на Дирекция 
УТОС и Кметовете и  Кметските на-
местници на населени места в община 
Вълчи дол.
 Контролът по изпълнение на заповедта 
възлагам на Димо Димов – Ръководител 
дейност БКС, община Вълчи дол.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ, /п/
Кмет на община Вълчи дол
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ГЕНЕРАЛ ИВАН КОЛЕВ – НАЙ-ВИДНИЯТ 

БЪЛГАРСКИ КАВАЛЕРИЙСКИ НАЧАЛНИК
Българската военна история 
никога няма за забрави своя 
доблестен и безподобен вожд – 
бащата на нашата конница, най-
великият български кавалерийски 
началник – генерал-лейтенант 
Иван Колев, който в течение на 
цялата война с Румъния водеше 
своите ескадрони само към победи 
и триумфи.
Казват, че Иван не е име, че Иван 
е звание, което съдбата дарява само 
на хора, достойни за него.
Иван Колев е роден в село Бановка, 
Бесарабия, на 15 септември 1863 
година. 
Селото се състои от преселници – 
българи, от пловдивското село Чоба. 
Баща му – Колю Стоянов е богат и 
уважаван от съселяните си, се радва 
на голямото си семейство – съпруга 
и 5 деца – трима сина и две дъщери. 
Възпитани в здрав български дух и 
български традиции, децата, още от 
малки, се учат на труд. Вторият син 
в семейството – Иван още от малък 
става любимец на родителите си. 
Където и да отидел, той изпъквал с 
присъствието си. Роден със стройна 
снага, с живи, играещи очи и пъргав 
като пантера, той винаги бил пръв в 
игрите, в ездата, в кушиите с коне. 
Още от малък се научил да язди и 
да препуска на воля като вятъра. 
Обичта му към конете и ездата 
стават пословични за цял живот.
Завършил с отличие основното 
си образование в Бановка, роди-
тели му, оценявайки неговата 
безпределна любов към науката и 
знанието, решават да го изпратят 
да продължи образованието си 
в прочутата Българска гимназия 
в Болград. В нея българските 
учители насаждат не само знания 
и патриотизъм, но събуждат и 
българското съзнание у своите 
ученици и разпалват голямата 
и силна любов към България. 
През 1882 година Иван завършва 
с отличие гимназията, връща се 
на село и макар, че му обещали 
учителско място, назначават го като 
писар в кметството. Тая работа 
много много не го задоволява и 
много често неговите съселяни го 
виждат да язди из полето, възседнал 
любимия си черен кон. У него се 
загнездва мисълта да служи на 
своята родина и тази мисъл взема 
все повече и повече връх.
Още на следващата година той 
пристига в София, където веднага 
е назначен за помощник-секретар 
в Софийския съд, а скоро и като 
секретар на тоя съд. Събитията, 
свързани със Сръбско-българската 
война събуждат у него желанието 
да постъпи като доброволец в 
ученическия легион. Той решава 
да стане офицер и на 14 януари 
1886 година Иван Колев облича 
юнкерската униформа и се обрича 
за цял живот на военната служба.
Завършвайки с отличие Военното 
училище, той е разпределен, 
като първенец, да служи в 
артилерията. Той обаче е кате-

горичен, че иска да служи в 
кавалерията и ако не го изпратят 
там – ще се откаже от офицерската 
професия. Оценявайки неговата 
непреклонност и настойчивост, 
началството го изпраща да служи 
в Трети конен полк в Пловдив като 
млад подпоручик. Тук той полага 
своята клетва за вярна служба пред 
родина и корона.
Скоро той се налага сред войниците 
си и началството като най-добрия 
ездач в полка. Командирите му 
оценяват неговите качества и 
през 1892 година го изпращат 
да учи във Военната академия в 
Торино, Италия. След 2 години 
на упорит труд и познания, той се 
завръща обогатен с опит и прилага 
в по-нататъшната си практика 
съзнанието за отношенията между 
войника и офицера. Наблюдавал и 
изучавал с изключителен интерес 
организацията и устройството на 
италианската кавалерия, когато се 
завръща в България, той констатира 
недостатъците на българската 
конница, слабите познания на 
кавалерийските ни офицери. Без 
да се колебае, той предлага да бъде 
открита в България Кавалерийска 
школа, открива се специален курс 
за млади кавалерийски офицери. 
Лично той чете лекции по тактика и 
история на българската кавалерия. 
Не без особена гордост той заявява, 
че кавалерията – това са преди 
всичко нейните офицери. Той е 
инициатор и за въвеждането на 
конните състезания в българската 
армия.
Роден кавалерист по дух, Иван 
Колев не търпи да бъде затворен 
в удобния си кабинет в щаба, а се 
стреми да предаде своите познания 
на войниците и офицерите, да им 
вдъхне своя дух и да ги превърне в 
офицери на дело.
Неговото желание да бъде в строя, 
скоро го отвежда като помощник-
командир на Лейб-Гвардейския 
полк. 
Макар да е строг и суров началник, 
той е с изключително добра и 
милостива душа и не забравя да 
изтъкне, че „Пет саби ненадейно 
връхлетели върху цял пехотен взвод 
са в състояние да го унищожат 
или обърнат в бягство!”.
Всяка година Военното мини-
стерство изпраща млади и надеждни 
офицери да се учат в чуждестранни 
академии. Подполковник Иван 
Колев е командирован за 1 година 
в 9 Улански полк в австрийската 
армия. Завръщайки се от там, той 
се заема с още по-голям ентусиазъм 
с възпитанието и подготовката на 
своите кавалеристи.
Когато се връща от Виена, Иван 
Колев среща в познато семейство 
едно скромно момиче и нещо 
трепва в него. Почувствал силната 
любов, той поискал госпожица 
София Фитова да му стане съпруга. 
Младата и скромна девойка се 
съгласява и на 19 октомври 1897 
година, в Болградската църква, 

двамата се вричат във вечна вярност. 
За съжаление нямат наследници. По 
време на Балканските войни, Иван 
Колев получава заповед да напусне 
полка и да заеме длъжността 
началник щаб на Ямболския 
укрепен пункт. И макар повишен 
в длъжност, той не е доволен, че 
трябва да стои затворен в щаба и 
често си повтаря: „Не! На никого 
няма да се моля! Ако ме ценят – те 
сами ще ме потърсят!”.
Когато, след Балканските войни, 
оръдията замлъкват, той стига до 
заключението, че вината трябва 
да се търси върху недостатъчната 
компетентност на висшето военно 
командване по отношение на 
кавалерията.
И започва много упорито да работи 
за каляване характера и волята на 
кавалерийския офицер.
През май 1916 година му е 
възложено командването на Първа 
кавалерийска дивизия, на която 
й предстои да воюва на Добру-
джанския фронт.
Когато го назначават за началник на 
Първа конна дивизия и Инспектор 
на кавалерията, той завява: „За да 
бъдеш голям началник, не е нужно 
да заемаш голям пост и голяма 
служба. Трябва да притежаваш 
волеви качества, интелект и най-
вече – морал.”.
Генерал Колев знае, че 80% от 
офицерите в кавалерията го 
познават, защото са преминали 
през неговата школа. 
На Добруджанския фронт неговата 
кавалерия ще води упорити 
боеве не само с румънската 
кавалерия, но по всяка вероятност 
и с руската. В боевете при Курт 
Бунар (дн. Тервел), Кочмар 
започва такава сеч, несрещана 
до този момент в летописите. 
Заради несправедливото отнемане 
на Северна и Южна Добруджа, 

кавалеристите така се развихрят, 
че никой не е в състояние да спре 
тая накипяла мощ на неговите 
юнаци. След този бой вече храбрата 
руска кавалерия не се решава да 
встъпи нито веднъж в схватка с 
българската кавалерия и постоянно 
избягва сблъсъка.
През цялата титанична битка за 
Добруджа, Първа конна дивизия 
на генерал Колев проявява чудеса 
от храброст. Румънските, сърбо-
хърватските войски и руската 
кавалерия са изумени и изплашени 
от нашата пехота и кавалерия. 
Народният поет Иван Вазов, 
впечатлен от стореното, посвещава 
стихотворението „Конницата на 
генерал Колев”:

„Не конница – лава в димящи 
талази

в прах, гърмот и слава – летящи 
витязи”

а поетът Любомир Бобевски, въз-
хитен заявява: „Със твоя пример 
ний ще летиме, вихром към врага 
с мощни талази. И доде слънцето 
над нази грее, Добруджа с тебе ще 
се гордее!”.
А фелдмаршал Макензен – 
главнокомандващ войските на 
Балканите, му връчва германски 
железен кръст „За храброст” и с 
нескривана радост и възхищение 
говори: „Като сам стар 
кавалерист, с особен интерес 
следях действията на българската 
конна дивизия, и винаги бях във 
възторг от нейните смели и чисто 
кавалерийски действия. Мога да ви 
уверя, че досега се беше сложило 
убеждението, че атака на конница 
срещу пехота е невъзможна. 
Вие с няколко блестящи примера 
го опровергахте. Много висши 
кавалерийски началници, мои 
другари, ви завиждат и не мога с 
писма да ги уверя, че това, което 
Вие сте направили, е свършен 

факт”.
Генерал Колев е меуморим, не пада 
духом, той е готов всеки момент 
да се хвърли на лична саможертва, 
като предварително е посочил 
кой да го замести, ако е ранен или 
убит. Спи 1-2 часа на вечер, под 
открито небе. При Добрич, той за 
пръв път разбира, че го е сполетяла 
опасна болест. Стресът, лошите 
атмосферни условия, студът, 
напрежението са увредили неговото 
сърце. И макар, че пише в писмото 
до своята съпруга, че „здравето му 
понакуцва и дишането му става 
затруднително”, той с гордост 
заявява пред своите подчинени: „Аз 
бих бил недостоен да командвам 
моите храбри войници, ако не знаех 
да страдам като тях!”.
Генерал Колев се прощава със 
своята кавалерия и щаба, заминава 
за София, а след това – за Виена 
на лечение в санаториум. Тук 
получава и височайшия указ за 
произвеждането му в чин генерал-
лейтенант „За особени заслуги през 
войната в Добруджа” и награден с 
военен орден „За храброст”.
На 29 юли 1917 година, в 20:00 
часа, генерал Колев затваря очи, 
за да не ги отвори никога повече и 
полита в отвъдното, там, някъде на 
север, където се намира неговата 
любима конница.
За гордост на нашата малка родина, 
неговата слава обходи и Европа, 
защото дълги години след неговата 
смърт, военното му изкуство 
се изучава в най-престижните 
световни военни академии и големи 
армии.
С Указ от 1934 година, едно малко 
село – Араплар, във Вълчидолска 
община, е преименувано на името 
на този славен генерал – Генерал 
Колево.
Заради безрезервната си преданост 
към България, след 9 септември 
1944 година, генерал Колев беше 
умишлено забравен. Приживе, 
на подвига му и на неговата 
конница на Добруджанския фронт, 
се възхищаваха и българи, и 
чужденци. С какво генерал Колев 
се е провинил след смъртта си! Той 
не е нарушил в нито един пункт 
военната си клетва. Заявява: „Заклех 
се да обичам и да милея за своето 
отечество. Моето отечество е 
България, аз съм нейн син и като 
такъв, на мен лежи святата 
длъжност да си пожертвам 
живота за нейното добро и за за-
пазването й от враговете.”.
Каква ли щеше да бъде съдбата на 
генерал Колев, ако беше доживял 9 
септември 1944 година?!
Неминуемо щеше да го сполети 
участта на стотици доблестни 
български офицери от онова време, 
безрезервно предани на България – 
отречени, забравени, съдени от т.н. 
„Народен съд” през 1945 година.

хаджи 
Йорданка Колимечкова
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