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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.

НАПРАВИХМЕ ПОРЕДНА 
СТЪПКА КЪМ ЗАВЪРШВАНЕ 

НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА 
ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

На 1 ноември, по покана на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
кметът на община Вълчи дол - Георги Тронков подписа споразумение за целево финансиране 
на обект “Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа 
на гр. Вълчи дол, обл. Варна, съдържащ следните подобекти: 1 - 2 ETAП Водопровод и 
канализация по ул. “Алеко Константинов” / о.т. 215-о.т. 9204 - о.т. 175/; 1 - 3 ЕТАП Водопровод 
и канализация по ул. “Росица” /о.т. 149 - о.т. 65/”.
Одобрената стойност за обекта на Община Вълчи дол е 290 821.00 лева. Средствата са 
отпуснати с Решение №711/30.09.2022 година на Министерски съвет за одобрени проектни 
предложения за ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктурата.
Изпълнението на обекта ще стартира с реконструкция на ВиК инфраструктурата на 
ул. “Росица“.
Това е поредна стъпка към завършване на водния цикъл на общинския ни център.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА 

ФИНАНСИРАНЕ ПО ТРИ НОВИ 
ПРОЦЕДУРИ ОТ НОВАТА 

“ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Господин Георги Тронков – Кмет на община Вълчи дол обяви, че 
Община Вълчи дол ще кандидатства за финансиране по 3 (три) 
нови процедури от новата Програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2021-2027 година, а именно:
1.Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на 
общинския капацитет”. Срокът за кандидатстване е 16.01.2023 
година. Цел на процедурата е да подкрепи реформирането на 
системата на социалните услуги и улесняването на преходите към 
новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на 
общинския капацитет. Предоставянето на интегрирана подкрепа 
на общините в изпълнението на правомощията им по Закона 
за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания 
(ЗХУ) и Закона за лична помощ (ЗЛП) ще позволи плавното и 
безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните 
услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-
ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-
уязвимите групи от населението ни.
2.Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“. 
Срокът за кандидатстване е 31.01.2023 година. Целта на 
процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с 
увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Максималният 
брой на обслужвани лица за община Вълчи дол е 78. С този 
проект Община Вълчи дол ще продължи и ще разшири кръга от 
лица, обслужвани към настоящия момент по проект „Патронажна 
грижа+“, където потребителите са едва 42 души.
3.Процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще 
за децата“. Срокът за кандидатстване е 20.01.2023 година. Чрез 
този проект Община Вълчи дол ще продължи и ще разшири 
периметъра на обслужваните лица от този, който към настоящия 
момент е по проект „Подкрепи ме, за да успея“. Така Община 
Вълчи дол ще осигури продължително време да бъдат отворени 
вратите на Общностен център гр. Вълчи дол за нуждаещите се от 
грижа свои потребители. 



Екип 2000                община                              2

Име на фирма Техника, с която 
разполага Участък, който поддържа

ЗП Хасан Сали Хасан

Трактор “Jon deeri” 6400
Трактор  “Jon deeri” 6800

Фадрома 
Мерло

Обособена позиция №1: “Зимно поддържане и снегопочистване на:
път IV-70152 (VAR1101) – с. Калоян – до границата със с. Доброплодно, път IV – 27006 (VAR 3110) – 

с. Калоян – с. Есеница, с обща дължина – 4.6 км; 
път IV-27006(VAR3110) – с. Есеница – разклон до път II – 27, с. Стефан Караджа, с обща дължина – 3,3 км.; 

път IV-70140 (VAR3115) – с. Генерал Колево – разклон с. Червенци, път IV – 29015 (VAR1112) – 
с. Червенци – с. Караманите, с обща дължина 5,7 км.; 

път IV – 70142 – с. Генерал Колево – с. Радан войвода, с обща дължина 7,6 км.; 
път IV – 70146 (VAR2116) – с. Добротич до границата на с. Доброплодно – обща дължина 2,3 км. 

И уличната мрежа в селата на територията на община Вълчи дол за конкретната обособена позиция.”

“СТИЛИ АГРО” 
ЕООД

Багер товарач
Челен товарач 

Фадрома

Обособена позиция №2: “Зимно поддържане и снегопочистване на:
Път IV – 29015 (VAR1112) – с. Караманите-с. Метличина, с обща дължина 2 км.;

 път IV – 29015 (VAR1112) – с. Метличина – с. Брестак, IV – 21014 – с. Метличина – граница със с. Бдинци, 
община Добрич, с обща дължина 5,8 км.; 

с. Брестак – разклон с. Генерал Киселово – с обща дължина 3,6 км.; път IV – 27008 (VAR3111) – 
с. Генерал Киселово – с. Звънец – с. Страхил: обща дължина :7,5 км.; 

път IV- 29019 (VAR3114) – разклон с. Оборище – с. Бояна – до границата с. Ботево, община Аксаково, 
с обща дължина 4,5 км. 

И уличната мрежа в селата на територията на община Вълчи дол за конкретната обособена позиция.”

“БОКСЕР” ЕОД
Багер товарач
Челен товарач       

Обособена позиция №3: “Зимно поддържане и снегопочистване на:
Път IV 70145 (VAR 2116) – гр. Вълчи дол – с. Войводино, до границата със с. Николаевка, община Суворово,

 с обща дължина 9,2 км. и с. Щипско; 
път III 2702 – началото на гр. Вълчи дол км. 24+251 – ул. “Оборище” – ул. “Тунджа” – до края на гр. Вълчи дол 

км. 27+565, обща дължина 3,314 км.; 
път III 2072 – началото на гр. Вълчи дол км. 10+475 – ул. “Александър Стамболийски” – до края на гр. Вълчи 

дол км. 11+300, обща дължина 0.825 км.; път IV – 70147 (VAR3118) – с.  Михалич – с. Кракра, 
обща дължина 2.5 км. и с. Искър 

И уличната мрежа в град Вълчи дол и селата на територията на община Вълчи дол за конкретната 
обособена позиция.”

На 24 ноември, от 10:30 часа, в заседателната зала на 
Община Вълчи дол се проведе заседание на 

Щаба за изпълнение на Общинския план за действие 
при бедствия и аварии.

Освен представители на Община Вълчи дол,
 на Участък “Полиция”, на ВиК, на “Булгаргаз”, 

на “ЕНЕРГО-ПРО”, ОДБХ, присъстваха кметовете и 
кметските наместници на населените места от общината.

Темата бе готовността за предстоящия зимен сезон.

Община Вълчи дол се характеризира със сурови климатични условия, в сравнение с други 
общини от областта, и поради тази причина често има снегонавявания, поледици, ниски 
температури, от което следват затруднения с транспорта и ежедневната работа през зимните 
месеци.
Територията на общината обхваща около 140 км пътна мрежа. От тях Общината 
поддържа четвъртокласните пътища, които са 58,6 км. от общата пътна мрежа. 
Поддържането на останалите пътища е задължение на Областно пътно управление. 
За поддържане на четвъртокласната пътна мрежа е подготвена техника, собственост на 
Общината -  трактор “JSB” - багер с гребло. Общината разполага и с “Дачия Дъстър”, която 
може допълнително да послужи при евентуални кризи.
Актуализирана е  заповедта на кмета на общината за утвърждаване състава на ЩАБ за 
изпълнение на общинския план за защита при бедствия, актуализирана е и заповедта за 
състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.
Със собствени сили и средства сме почистили банкетите на общинската пътна мрежа.    
Заведени са на отчет лицата, нуждаещи се от хемодиализа, налична е информация за  
бременни с термин на раждане м. ноември 2022 г. – м. март 2023 г., тежко болни и инвалиди 
с над 90% намалена работоспособност.
Всички училища и детски градини имат готовност за зимния сезон. Обезпечени са с гориво 
за отопление. Имат медицинско обслужване и е осигурен транспорт за придвижване до и от 
училище от съответното населено място, където домуват децата. 
Във всяко кметство има осигурено помещение за настаняване на закъсали и пострадали 
хора. Към момента кметствата се осигуряват с дърва за отопление за зимния сезон.
Апаратурата и УКВ радиовръзката на Общината с Областта е изправна, навсякъде има GSM 
покритие от различни мобилни оператори.
Магазините са заредени със стоки от първа необходимост, хляб доставят няколко частни фирми от съседни общини.
Предстои закупуване на пясък, с който да се опреснят купчините пясък на критичните участъци. На склад има  20 тона сол.
Към момента е приключила процедурата за избор на изпълнител за - „Зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Вълчи дол за 
експлоатационен период   2022-2023 г.“.  Сключени са договори със следните фирми:
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На 09.11.2022 г. (сряда) в гр. Варна се състоя Пресконференция по проект „Чисти, разделни 
и екологични в община Вълчи дол“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 
2014 – 2020 г.“ с Договор № BG16M1OP002-2.009-0012-C01.
Кметът на община Вълчи дол, г-н Георги Тронков, запозна присъстващите, че Община Вълчи 
дол е сключила договор за доставка на моторно средство – камион за извозване на събрания 
и компостиран битов отпадък. 

Общината ще закупи 130 компостери с различен обем, като част от тях ще бъдат 
поставени в социални заведения, учебни заведения, а друга част ще бъдат предоставени 
на граждани от град Вълчи дол и 21 населени места от общината. 
Средствата са осигурени от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 година. 
Бенефициенти по проекта са Община Вълчи дол и Сдружение „Форум гражданско общество“. 
Общият размер на средствата по проекта са 355 556,08 лева, от които 302 222,66 лв.  - 
Европейски фонд за регионално развитие и 53 333,42 лв. - национално съфинансиране от 
държавния бюджет на Република България.
Продължителност на проекта:19 месеца - от 24.02.2022 г. до 24.09.2023 година.
Основните цели са: Намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно 
увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци; Повишаването на осведомеността и 
общественото самосъзнание за управление на битовите отпадъци; Увеличаване на участието 
на гражданите в разделно събиране; Опазване на чиста околната среда.

Предвидените дейности са следните:
1. Организация и управление на проекта; 2. Дейности, свързани с информация и комуникация; 
3. Организиране и провеждане на социологическо изследване и план за развитие; 4. Дейности, 
свързани с популяризиране на възпитание за чистота и екологична култура. Информационни 
кампании. Изработване и отпечатване на наръчник; 5.Дейности, свързани с разделно 
събиране и компостиране на битовия отпадък; 6. Създаване на образователна информационна 
платформа; 7.Организиране на конференция “Чисти, разделни и екологични”.

След дълго прекъсване, на 4 ноември 2022 година, 
отпразнувахме дългоочаквания празник на село Брестак.
Организатори бяха читалищният секретар на НЧ “Отец 
Паисий-1927” - Йорданка Дочева и Нели  Лефтерова - кмет 
на село Брестак.
Изпъстрено с богати фолклорни ритми и рецитал на 
децата от селото, тържеството премина с много веселие и 
танци. Участие взеха певческите групи от селата Червенци, 
Караманите, Искър, Генерал Киселово и Брестак. Концертът 
приключи с пъстро хоро и празнична заря.

Кметство - с. Брестак

ПРОДЪЛЖАВА ДАНЪЧНАТА КАМПАНИЯ 
ПРЕЗ 2022 ГОДИНА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 Относно събирането на местните данъци и 
такси в община Вълчи дол са изпратени писма до 

физически и юридически лица, на посочения от тях 
адрес и са информирани съответните кметове и кметски 

наместници на всички села в община Вълчи дол, 
с цел контролиране от тях внасянето на 

местните данъци и такси.

ст. инсп. Стоян Веселинов
Отдел “Местни данъци, такси и неданъчни приходи”
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Уважаеми жители на община Вълчи дол,
В рубриката “Вие питате - ние отговаряме” можете да 
зададете своите въпроси към служителите на Общинска 

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

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

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

населеното място.

“НЕ КРАДИ!”

С осмата заповед Господ Бог забранява кражбата, т.е. 
присвояването по какъвто и да е начин това, което принадлежи 
на другите. 
Видовете кражби са най-разнообразни:
1. Кражба, т.е. присвояване на чужда вещ. 
2. Грабителство, т.е. отнемане на чужда вещ с насилие.
3. Светотатство, т.е. присвояване на това, което е свещена 
принадлежност на Църквата. 
4.Изнудване, т.е. когато някой, изпълнявайки дадена 
длъжност, взема незаконно подкупи (пари) от хора, на които 
трябва да се свърши исканата работа безплатно. 
5. Тунеядство и паразитство – получаване на заплата за 
работа, която в действителност не е извършена. 
6. Лихварство – когато се постъпва алчно-лихварски, 
вземайки от нуждаещия се прекалено голяма лихва.
7. Измама, т.е. присвояване на чужди пари с хитрост. 
Например: когато се отклоняват пари от изплащане на дълг; 
когато притежателят търси изгубената си собственост (вещ 
или пари), а намерилият премълчи за нея; когато се лъже при 
мерене или при теглене при търговия, задържане заплатата 
на работещия и т.н. Също така, когато децата проявяват 
леност при учение, докато техните родители и обществото 
харчат за тях средства, а учителят – своя труд.
 Забранявайки всички видове отнемане на собственост 
от ближния, тази заповед ни повелява да бъдем безкористни, 
честни, трудолюбиви, милосърдни и правдиви. За да не 
грешим против тази заповед, трябва да обичаме другия като 
самите нас, да не правим на другите това, което самите ние 
не желаем да ни се случи. 
 Възлюбени, за неразкаялите се нарушители на осмата 
Божия заповед няма спасение съгласно думите на св. апостол 
Павел, който свидетелствува, че нито крадци, нито грабители 
няма да наследят царството Божие (1 Кор. 6:10). Който обаче 
се покае, може да се спаси. В какво се изразява покаянието 
на крадците? Не само в изповядването на греховете, не само 
в обещанието, че занапред няма да вършат това, но и в туй – 
да върнат всичко, което са похитили. Само така те ще заличат 
вината си пред Бога и човеците.
 Нека се ръководим в живота си от следните прекрасни 
съвети на св. ап. Павел: „Който е крал, да не краде вече, а по- 
добре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за 
да има що да отделя ономува, който се нуждае“ (Еф. 4:28). 
Амин.

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

ОСМАТА БОЖИЯ
ЗАПОВЕД

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

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 Четвъртък Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

2 Петък Вълчи дол, Искър
5 Понеделник Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
6 Вторник Вълчи дол, Войводино
7 Сряда Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, Изворник
8 Четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
9 Петък Вълчи дол, Щипско
12 Понеделник Оборище, Генерал Киселово, “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”
13 Вторник Вълчи дол
14 Сряда Червенци, Брестак
15 Четвъртък Стефан Караджа
16 Петък Вълчи дол

19 Понеделник Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

20 Вторник Вълчи дол
21 Сряда Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
22 Четвъртък Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, Изворник
23 Петък Вълчи дол, Искър
27 Вторник Вълчи дол, Войводино
29 Четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
30 Петък Вълчи дол, Щипско

•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 ДЕКЕМВРИ

BG05M90PO001-2.004 „Услуги за ранно детско 
развитие“ 

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

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

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПРОЕКТ “ПОДКРЕПИ МЕ, ЗА ДА УСПЕЯ”

На 14.11.2022 год. (поне-
делник) се проведе прескон-
ференция за изпълнение на 
проект «Подкрепи ме, за да 
успея», финансиран със сре-
дства от ОП «Развитие на чо-
вешките ресурси» 2014-2020 
година.
Ръководителят на проекта 
– Димо Димов запозна 
присъстващите, че Oбщина 
Вълчи дол е направила искане 
за сключване на допъл-
нително споразумение за 
удължаване срока на проекта 
до 30 юни 2023 година.
Управляващият орган на 
програмата отпуска  84 
232,53 лева за извършване 
на дейностите по проекта 
до края на месец юни 
2023 година. През това 
времe Oбщина Вълчи дол 
ще кандидатства за ново 

финансиране на по-широк 
кръг от дейности с проектно 
предложение по новата 
Програма «Развитие на 
човешките ресурси» 2021 
година - 2027 година. Така 
Община Вълчи дол няма да 
допусне да затвори врати 
Общностният център в гр. 

Вълчи дол, който работи с 
деца и родители в риск от 
територията на общината. 
Ще продължат и занапред 
посещенията на мобилния 
екип по проекта, като ще се 
посещават потребителите на 
Центъра от всички 22 насе-
лени места на общината.
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На 4 ноември, в зрителната 
зала на Културен дом - 
град Вълчи дол, се проведе 
празничен концерт - “(съ)Буден 
дух български”, посветен на 
Деня на народните будители. 
Неповторими емоции поднесоха 
на зрителите децата от детска 
градина “Здравец” - град Вълчи 
дол, учениците от СУ “Васил 
Левски”, танцьорите от танцов 
състав “Жарава”...
Вечерта се превърна в истинско 
тържество на българския 
дух, благодарение както на 
всички участници, така и на 
организаторът на събитието 
- Цветомила Василева, която 
ще разкаже на читателите 
на в. “Екип 2000” повече за 
празничния концерт.
-Как се роди идеята за органи-
зацията на концерта? 
Идеята се зароди, когато с 
Десислава Проданова, хорео-
граф по народни танци на децата 
от ОДЗ “Здравец” обсъждахме 
колко ще е хубаво децата да 
имат изява на сцена. Вместо 
да търсим подходящо място, 
избрахме да го създадем.
-Защо избрахте мотото „(съ)
Буден дух български”? 
Искахме да предизвикаме 
емоция. Целият сценарий беше 
замислен в тази насока - да 
разчувстваме, да замислим 
публиката. Да отключим 
чувството на гордост и сила, 
които всеки от нас носи. При 
някои те са водещи, при други 
е нужно събуждане. Заглавието 
на концерта предаваше това 
послание най-кратко и ясно. 
-Кои бяха участниците в него? 
Заедно с Десислава Проданова 
взехме решение, че ще 
реализираме концерт. След като 
подготвих сценария, имахме 
нужда от още хора в екипа, за да 
реализираме идеята. Трябваше 

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 
(съ)БУДЕН ДУХ БЪЛГАРСКИ

ни озвучител и се обърнахме към 
Владислав Донев и Станислав 
Стоев-Тачо. Те, без колебание, 
приеха поканата ни. И то не 
само като озвучители, а основни 
дейци в управлението на 
осветлението и организирането 
на декора. Посланието, което 
целяхме да предадем не би 
било възможно без участието на 
Елена Янакиева, която присърце 
взе идеята и беше гласът на 
нашия сценарий. Емоциите от 
сценария нямаше да бъдат така 
силно усетени без участието и на 
Ния Парушева, ученичка от СУ 
“Васил Левски”. Тя беше толкова 
смела, трудоемко е да изразяваш 
емоциите само с жестикулиране. 
При малкото време, което 
имахме за репетиции, двете с 
Ели упорито се подготвяха, за 
да успеят. По време на самия 
концерт се презентираше и 
късометражен филм с известни 
и не до там известни наши 
дейци - този филм допълваше 
целия сюжет. Благодарение на 
старателната Енгюлер Зекеря 
от клуб “Усмивка” - при СУ 
“Васил Левски”, успяхме да 
реализираме и тази идея от 
сценария. За да успеем в пълнота 
да създадем въздействащ сцена-
рий трябваше да помислим 
и за декора. Благодарение на 

художника Тодор Вичев, макар 
и за краткото време, успяхме 
да внесем изкуството на 
сцената. Само за седмица той 
сътвори прекрасен светилник 
и пано с буквите, създадени от 
Светите братя. Бяхме готови със 
сценария, озвучението, декора, 
но концертът нямаше да се 
случи без главните участници 
- ВГ “Славейче” с ръководител 
Денислава Николова, дечицата 
от ОДЗ “Здравец” и клуб по 
народни танци “Жарава” с 
ръководител Десислава Прод-
анова. Петър Берон е казал 

“Всяко общество се опазя, 
когато се трудят всичките му 
членове”. Толкова много хора 
се включиха, за да случим този 
концерт. Щастлива съм! 
-„Будител на град Вълчи дол” 
– за пръв път се връчва такава 
грамота и се организира гла-
суване за будител за 2022 
година. Каква бе мотивацията 
Ви за организирането на кон-
курса? 
Ах, знаете ли, редно е да се 
обръща внимание на хората, 
които носят будния дух. Тези, 
които вдъхновяват, променят 
родината ни към по-добро, 
без да се влияят от тегобите 
на ежедневието. Те са като 
слънцето, което проправя пътя 

си, за да огрее небето, въпреки 
сивите облаци. Искахме да 
отличим тези вдъхновители, 
защото те са примера, който 
трябва да следваме. Градът 
ни изобилства от будни хора, 
искаме да покажем това. 

Носител на отличието 
“Будител на град Вълчи дол” 

за 2022 година стана
 Гергана Димитрова. 

Ето какво сподели тя за 
емоциите от преживяното:

Приех случващото се като жест 
на уважение - едно от най-

значимите за мен неща. Бях 
силно притеснена и смутена, 
заради това, че именно аз 
получавам това признание, 
защото има още толкова много 
хора, които заслужават, но бях 
и щастлива, заради това, че чрез 
действията си съм усмихнала 
някого. Искрено благодаря! 
- Какво послание носи в себе 
си честването на Деня на 
народните будители и защо 1 
ноември е една от най-значи-
мите дати в българския кален-
дар? 
Споделям мнението на Димитър 
Гилев - историк по диплома и 
по душа, номиниран и спечелил 
отличието “Будител на годината 
2022”, че “Денят на Народните 

Будители не е на 1-ви ноември, 
а всеки ден от годината!” 
Вдъхновени от нашите будители, 
от миналото и настоящето - хора, 
направили немислимото, за да 
осъществят промяна към по-
добро, хора с морални ценности, 
с непримиримост в сърцата, 
последователни в действията 
си, въпреки трудностите, които 
са съпровождали пътя им, ние 
можем да последваме примера 
им и постигнем много. 1 
ноември е една от най-важните 
дати, защото на този ден бива 
припомняно на българите, че във 
времена на трудности е редно 
да се вгледаме в делата на тези, 
които именно в трудно време са 
съумявали да се справят, а това 
мотивира, това носи надежда. 
- Вярвам, че всяко време 
има своите будители. Кои са 
днешните будители? 
Будители са родителите - те 
създават изключително важна, 
солидна основа от знания, 
нужни на децата, за да обикнат 
себе си, за да обикнат всичко 
мило и родно, за да не забравят 
корените си, за да имат уважение 
и правилно отношение към 
всичко важно и всеки, който 
го заслужава. Будители са 
учителите - те, паралелно с 
родителите, помагат на децата 
да осъзнаят каква сила носят в 
себе си, да опознаят миналото 
ни, историята ни - същината на 
това да се превърнат в щастливи, 
успешни хора, които мечтаят 
смело, които знаят какво искат 
да постигнат и не се страхуват 
да опитват и да грешат. 
Учителите ни учат да бъдем 
добри, да бъдем толерантни, 
да бъдем хора, което един ден 
ни превръща в будители, които 
продължават да следват техния 
добър пример.
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Трети ноември бе ден, изпълнен с много положителни 
емоции за децата от детска градина “Здравец” - град Вълчи 
дол.
В градината се проведоха безплатни профилактични 
прегледи, извършени от офталмолог и хирург. Всички деца, 
чиито родители бяха дали съгласие, бяха прегледани на място 
в учебното заведение, с цел превенция на здравето.
В тържеството “Есенен пазар” малчуганите взеха участие 
с огромно вълнение - сценки, песни, стихчета и танци, 
посветени на есента бяха изпълнени от възпитаниците на 
детската градина, които за пореден път доказаха безспорните 
си талант и артистичност.

Момчетата от бригадата за строително-ремонтни дейности към Община Вълчи дол продължават 
с усилената работа. Към края си е ремонтът на покрива на народно читалище “Изгрев-1927” 
- село Войводино. Подменят се греди, лапмперия, поставя се подкеремидна мембрана и нови 
керемиди на 150 кв. м. от покрива на сградата. Средствата за ремонта - 10 770 лева са дарение 
от фирма “ВЪЛЧИ ДОЛ СОЛАР-1” ЕООД, която има инвестиционно намерение за изграждане 
на фотоволтаична централа в землището на селото. Решението за предоставяне на средствата бе 
взето след среща с населението на Войводино, на която хората изразиха желание да бъде извършен 
ремонт на покрива на читалището. На следващ етап предстоят още съвместни инициативи за 
благоустрояване на населените места, в които фирмата има инвестиционни намерения.

преди след

Нови пейки и маси бяха доставени за “Клуба на фронтовака” в село Генерал Киселово. 
Помещението се използва както от по-възрастните хора в селото, така и от младежите. 

По инициатива на кмета на селото - Калина Христова, след като бе извършен ремонт на помещението, в което 
децата изчакват училищния автобус, стените на стаята бяха изпъстрени с красиви рисунки,

 които да създадат настроение у учениците.
За село Оборище бе доставена нова автобусна спирка. Излизаването на фундамента и монтирането й 

бяха извършени от момчетата от бригадата за строително-ремонтни дейности към Община Вълчи дол.
За нуждите на читалището в селото бяха доставени маси и пейки, 

и се закупиха щори за прозорците на голямата зала.
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„О, будители народни,
цял низ светли имена,

чисти, смели, благородни,
Вий сте наш`те знамена!”

Времето и историята не 
избират случайно онези 
българи, които държат будни 
съвестта и духа на народа. 
Тази година се навършват 100 
години от първото честване 
на Деня на народните буди-
тели.
За първи път Денят на 
народните будители възниква 
в трудното време на разруха 
след Първата световна 
война. За българското об-
щество възрожденският 
идеал е рухнал. За мнозина 
е ясна реалната заплаха от 
разпадане на националната 
ни ценностна система. В 
такъв момент, българите се 
вглеждат в делата на онези, 
които в трудно време, с 
помощта на своята мисъл, 
са връщали равновесието 
и духовната стабилност на 
народа.
Много градове и села 
искат да отдадат заслужена 
признателност към народ-
ните будители, не само като 
кръщават улици, училища, 

читалища на тяхно име. По 
предложение на просветния 
министър Стоян Омарчевски, 
през 1922 година, 1 ноември 
се празнува като Ден на бъл-
гарските народни будители. 
От 1922 до 1945 година денят 
е общонационален празник. 
Далеч преди официалното 
му обявяване, българският 
народ почита своите буди-
тели и ги канонизира за 
светци в своята историческа 
памет. 
Празникът е призван да 
повдигне самочувствието 
на посърналия български 
народ след Ньойския диктат 
и погрома след войните, и 
националните катастрофи, 
като припомни вековете на 
национален подем и потърси 
опора в най-достойните 
предци. 
След 1945 година празникът 
е заличен, по политически 
съображения. “Кому е поп-
речил този празник и защо?” 
Не е трудно да се отговори. 
През 1992 година, по предло-

жение на един съвременен 
родолюбец – писателя проф. 
Петър Константинов, и ръко-
воденото от него сдружение 
„Мати Болгария”, с решение 
на 36-то Народно събрание, 
е възвърнат блясъка на този 
празник.
В календара ни датата 1 
ноември не е отбелязана с 
червени букви, но за бълга-
рите тя е светъл празник на 
духовността и народната 
признателност.
Народни будители – онези 
българи, които държат будни 
съвестта и духа на народа. 
Те израстват тогава, когато 
има нужда от тях, за да 
разпръскват светлина, да 
будят обикновените хора, да 
им дават сили, кураж и вяра. 
В тъмните робски години 
Паисий тревожно зовеше: 
„О, неразумни юроде! По-
ради что се срамиш да се 
наречеш болгарин и не 
четеш, и не говориш на своя 
език?!”
По-късно Васил Друмев 
убедено заявява: „Един на-
род, който има съзнание, 
култура, писменост и наука, 
непременно ще има и светла, 
и трайна бъднина”.
Васил Левски, посветил себе 
си на Отечеството, мечтае 
за чиста и свята република 

и увисна на бесилото, за 
да поеме от тук пътя към 
безсмъртието, а Ботев непо-
колебимо вярва в това, че 
„тоз, който падне в бой за 
свобода, той не умира”. 
Вазов възпя „Пиянството на 
един народ” за свобода.
Софроний, Славейков, Ап-
рилов, Берон, Раковски, 
Бенковски – много са 
великите българи, просве-
тители, книжовници, ре-
волюционери, знайни и 
незнайни, отдали своите 
знания, труда, живота си за 
българска духовност и сво-
бода.
А има ли днес будители и 
кои са те?
Да, има! Това са неуморните 
учители, дейците на кул-
турата и изкуството, всички 
хора, чиято мисия е да 
изведат българите не от 
съвременната финансова и 
икономическа криза, а от 
духовната, защото човек е 
богат не с вещите, а с ума и 
духа си. И трябва да намерим 

сили да се преборим с 
трудностите и да съхраним 
българщината! 
Да оцелеем като народ, като 
българи, а българин значи 
корав и мъдър човек!
Ден на народните будители! 
Само в българската история 
има празници на славянските 
първоучители и на народните 
будители. Те са празници 
не само на културата, на 
книжовността, но и дни 
на българската душевност, 
на родовата памет, дни 
на зората, на бъдното, на 
нашата история! И нека не 
само на 1 ноември да си 
спомняме за тях, народните 
будители. И нека по-често 
да ечи техният химн: „Чест 
и слава, вечна слава, Вам, 
будители народни! Ваш`та 
памет вдъхновява към дела и 
светли дни!”.

Честит празник и поклон, 
Вам, народни будители! 

Поклон!

хаджи Й. Колимечкова

ДОБРИЯТ ПРИМЕР
„ЗАСАДИ ДЪРВО-

СЪЗДАЙ БЪДЕЩЕ”
Скаутите от клуб 

“Вълчета” към Местната 
комисия за борба с 

противообществените 
прояви на малолетните 

и непълнолетните, 
заедно със секретаря на 
комисията - Николинка 

Сярова и служителите на 
гара Вълчи дол, засадиха 
борчета със съдействието 

на началник гара 
Иван Георгиев Тодоров. 

Благодарим ви, приятели!
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ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Е ПОДГОТВИЛА

БОГАТА ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
ПО СЛУЧАЙ НАСТЪПВАЩИТЕ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ

Уважаеми жители и гости на град Вълчи дол,
Наближава най-хубавото време в годината - 

Коледните и Новогодишните празници!
И тази година Община Вълчи дол е подготвила богата 

програма, с която се надява да Ви създаде добро 
настроение и положителни емоции!

По традиция, на 5 декември от 17:30 часа 
започва тържеството 

“Да запалим светлините на коледната елха”. 
Две нови събития са включени в празничния календар 

през декември:
•Пазар на местните производители -  

5 декември от 17:30 часа. 
•Пазар на местните занаятчии - 

17 декември от 10:00 часа. 
Творци, майстори на занаята и местни производители 

ще имат свое обособено място,
 за да изложат своите творби. 

Тази година жителите на града ще имат богат избор от 
неповторими ръчни изработки и екологични продукти, 
за да направят  подарък за любим човек. Очакваме Ви!

Общинска администрация - Вълчи дол
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