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СВЕТЛИ КОЛЕДНИ И 
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
Предстоят ни най-светлите празници – Коледните и 
Новогодишните. Това е времето в годината, в което всеки от 
нас неусетно си прави равносметка за отиващата си година – 
за преживяното, за постигнатото, за натрупания опит… Това 
е и времето в годината, което ни кара да бъдем по-добри, по-
човечни, толерантни и милосърдни. 
Защото именно най-важното послание, което носи в себе си 
Рождество Христово е да бъдем добри хора, да се подкрепяме, 
да си помагаме, да носим любовта и надеждата в сърцата си!
Отива си една година, изпълнена с различни предизвикателства 
и емоции за всеки един от нас…
За мен, лично, едно от най-значимите събития бе, че за пореден 
път получих Вашето доверие и бях избран за кмет на община 
Вълчи дол. Използвам случая още веднъж да Ви благодаря и да 
Ви уверя, че ще продължавам да работя усилено, заедно с моя 
екип, за да превърнем града и общината ни в едно по-добро 
място за живот! Вярвам, че сплотени ще вървим напред по 
общия път за развитие на община Вълчи дол!
Нека си пожелаем настъпващата 2023-та година, да бъде по-
добра, щедра и благодатна от отиващата си! Нека ни донесе 
щастие, спокойствие и удовлетворение! 
Уважаеми съграждани,
Пожелавам Ви да посрещнете настъпващите светли празници 
в атмосфера на семеен уют, разбирателство и топлина заедно с 
най-близките си хора! 
Радвайте се на късмет и благополучие, носете добродетелите в 
сърцата си, предавайте ги на поколенията след Вас и всеки ден 
намирайте повод за радост, усмивка и добра дума! 
Нека имаме силата и вдъхновението да сътворяваме добри дела 
през цялата година, защото доброто ражда добро и всяка нова 
година ни носи ново начало!

Щастливи Коледни и Новогодишни празници!

С уважение:
ГЕОРГИ ТРОНКОВ
Кмет на община Вълчи дол
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

•Четиридесет и пето редовно заседание на ОбС Вълчи дол, 
проведено на 31.10.2022 год.

Р Е Ш Е Н И Е  № 915
На основание чл.21, ал.2 и 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, 
ОбС Вълчи дол променя свое 
решение №841/28.06.2022 г., 
Протокол №40, както следва:
БИЛО:
На основание чл.21, ал.2 и 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, Об-
щински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие да бъде браку-
вано по реда на Закона за сче-
товодството, като негодно за 
употреба, и предадено на скраб 
МПС, собственост на ДПЛУИ с. 
Оборище , както следва:
•Фолксваген „Транспортер“ 
с регистрационен номер №В 
3345 ВТ и номер на рама 
WV2ZZZ7HZH062829, заведен 
под инвентарен номер №3186 в 
баланса на ДПЛУИ с. Оборище.
2.Дава съгласие да бъде закупен от 
делегирания бюджет на ДПЛУИ 
с. Оборище нов автомобил за 
ефективно и ефикасно пре-
доставяне на услугата към потре-
бителите на институцията.
3.Упълномощава Директора на 
ДПЛУИ с. Оборище да извърши 
нормативно определени дейст-
вия, в изпълнение на горното 
решение.
СТАВА:
На основание чл.21, ал.2 и 
във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС, Об-
щински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие да бъде браку-
вано по реда на Закона за 
счетоводството като негодно за 
употреба и предадено на скраб 
МПС, собственост на ДПЛУИ с. 
Оборище , както следва:
•Фолксваген „Транспортер“ 
с регистрационен номер №В 
3345 ВТ и номер на рама 
WV2ZZZ7HZH062829, заведен 
под инвентарен номер №3186 в 
баланса на ДПЛУИ с. Оборище.
2.Дава съгласие да бъде закупен от 
делегирания бюджет на ДПЛУИ  
- с. Оборище в автомобил за 
ефективно и ефикасно пре-
доставяне на услугата към потре-
бителите на институцията.
3.Упълномощава Директора на 
ДПЛУИ с. Оборище да извърши 
нормативно определени дейст-
вия, в изпълнение на горното 
решение.

Р Е Ш Е Н И Е  № 916        
На основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона 
за местното самоуправление и 
местната администрация, Общин-
ски съвет – Вълчи дол: 
І.Отменя съществуващата обща 
численост и структура на Общин-
ска администрация – Вълчи дол, 
считано от 01.11.2022 г.
II.Одобрява общата численост 
и структура на Общинска 

администрация – Вълчи дол, 
считано от 01.11.2022г., както 
следва:

Кмет на община
Длъжности на пряко 

подчинение на 
Кмет на община:

Заместник кмет - 1 щ. бр.
Секретар на община - 1 щ. бр.
Кметове на кметства - 7 щ. бр.

Кметски наместници- 13,5 щ. бр
Служител по сигурността на 

информацията
Главен архитект – 0,5 - щ. бр.
Звено „Вътрешен одит“ – 2 щ. 

бр.
Държавна дейност

Обща администрация
Дирекция „АПИО, УЧР, дело-
водство и ФСД“ - 1 щ.бр.

Отдел „АПИО, УЧР и 
деловодство“ - 11 щ. бр.
Отдел „ФСД“ - 7 щ. бр.                                                       

Специализирана 
администрация

Дирекция „Устройство на 
територията, местно икономи-
ческо развитие, европроекти 
и програми, местни данъци и 
такси“ - 1щ.бр.
Отдел „Местни данъци, такси и 
неданъчни приходи“ - 6 щ. бр
Отдел „Устройство на тери-

торията и управление на 
общинска собственост“                                                           

6 щ.бр
Отдел „Местно икономическо 

развитие, европроекти и 
програми“ 

-сектор „Местно икономическо 
развитие, европроекти и 

програми“ - 3 щ. бр.                
-сектор „Хуманитарни 

дейности, образование, култура 
и спорт“ - 3 щ. бр.                                                                                  
Местна дейност

Дейност ”Битово и комунално 
стопанство” - 23 щ. бр. + 5 ср.
Дейност „Домашен социален 

патронаж” - 14 щ. бр.
Дейност „Администрация на 

кметства” - 6,5 щ. бр. 
Дейност „Чистота” - 13 щ. бр.

Дейност „Озеленяване“-6 щ. бр.
Дейност „Стопанска и 

туристическа дейност” - 9 щ. бр.
Дейност „Други дейности по 

туризма“ - 2 щ. бр.
Дейност „Други дейности по 

спорта и физическата култура“ 
- 4 щ. бр.

Други дейности:
Държавна дейност

Дейност „Вътрешна сигурност” 
- 2 щ. бр.

Дейност „Други дейности по 
отбраната” - 5 щ. бр. 

Дейност „Здравни кабинети в 
училища и детски градини” - 5 

щ. бр. 
Дейност „Здравеопазване“ - 1 

щ. бр. 
Дейност „Други дейности по 

културата“ - 4 щ. бр.
Дейност „Други дейности по 

образованието“ - 8 щ. бр.
Дейност „Асистентска 
подкрепа“ - 24 щ. бр.

Обща численост-191,5+5
III.Дава съгласие Кмета на об-
щина Вълчи дол да прави въ-
трешни промени в утвърдената 
обща численост и структура 
на Общинска администрация - 
Вълчи дол, без да надвишава ней-
ната численост.

Р Е Ш Е Н И Е  № 917
На основание  чл.21, ал.1, т.6, 
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:
І.Инвестиционната програма 
на Община Вълчи дол за 2022 
година да бъде актуализирана и 
допълнена както следва:
•Обекти, финансирани от Цен-
тралния бюджет:

От целева субсидия за копиталови 
разходи

№ Обект Било Става

1

Закупуване и 
доставка на 
контейнери, 
за  нуждите 
Ски писта, в 

местност “Кошу 
Баир”, находящи 
се в землището 
на гр.Вълчи дол

60
 0

00 0

2

Закупуване 
и доставка 

на контейнер 
за нуждите 
на помпена 

станция, 
находяща се на 
територията на 
община Вълчи 

дол

10
 0

00 0

3

Закупуване 
на помпа за 

помпена станция 
за „Ски влек“, 
гр.Вълчи дол

15
 0

00 0

4

Основен ремонт 
на Зрителна зала 
в Културен дом, 

гр.Вълчи дол 10
0 

00
0

0

5

Основен ремонт 
на улица в 
с.Есеница, 

община Вълчи 
дол

50
 0

00 0

6

Основен ремонт 
на улица в 
с. Генерал 
Киселово, 

община Вълчи 
дол    

   
   

 1
10

 9
74

   

0

7

Закупуване на 
контейнери 

за строителни 
отпадъци, за 
нуждите на 

дейност БКС, 
към Община 
Вълчи дол

10
 0

00 0

8

Закупуване на 
компютърни 

конфигурации 
за нуждите 

на Общинска 
админи-

страция Вълчи 
дол

20
 0

00

18
 2

20
   

9

Закупуване на 
МФУ, за нуждите 

на Общинска 
админи-

страция - Вълчи 
дол

0

4 
43

5

10

Закупуване на 
лек автомобил, 
за нуждите на 
“Общностен 

център за деца 
и семейства”, 
находящ се в 
гр.Вълчи дол

16
 0

00

17
 0

00

11

Основен ремонт 
сградата на 

Културен дом, 
гр. Вълчи дол

0

   
   

 3
24

 0
00

   

12

 Закриване и 
рекултивация на 
депо за битови 

отпадъци с 
преустановена 

експлоатация, на 
територията на 
община Вълчи 

дол - Биологична 
рекултивация

0

15
 0

00

13

Разширение на 
канализационна 
и реконструкция 
на водопроводна 

мрежа в 
гр.Вълчи дол

0

   
   

   
 7

 7
41

   

14

Изграждане на 
обект “ОАЗИС 
НА ОПАЗЕНА 

ПРИРОДА 
И МЯСТО 
ЗА ОТДИХ 
ТУРИЗЪМ 

И СПОРТЕН 
РИБОЛОВ” 
находящ се в 

община Вълчи 
дол

0

   
   

   
 5

 5
78

   

   
   

   
 3

91
 9

74
   

   
   

   
 3

91
 9

74
   

Р Е Ш Е Н И Е  № 918
На основание чл.21, ал.1, т.15 
от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол определя за легитимен 
представител на Община Вълчи 

дол в Общото събрание на съ-
дружниците на „ВиК” ООД гр. 
Варна в рамките на Мандат 2019-
2023 год. - г-н Георги Минчев 
Тронков - Кмет на Община Вълчи 
дол.

Р Е Ш Е Н И Е  № 919
На основание чл.21, ал.1, т.23 
и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи 
дол отменя свое Решение № 
895 взето на 20.09.2022 година, 
Протокол №43.

Р Е Ш Е Н И Е  № 920
На основание чл.21, ал.2 в 
изпълнение на правомощията си 
по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 
чл.110, ал.1, т.3 от с.з. и чл.124б, 
ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол :
1.Разрешава изработване на про-
ект за подробен устройствен 
план- план за застрояване (ПУП-
ПЗ) за ПИ с идентификатор 
14667.17.156 по КК на с. 
Генерал Киселово, общ. Вълчи 
дол, обл. Варна с отреждане  „за 
фотоволтаична електрическа 
централа“, при условие, че 
финансирането на проекта 
за ПУП-ПЗ е за сметка на 
възложителя - „СМВ ГРУП“ 
ООД, представлявано от Велин 
Михайлов Павлов - Управител.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересованите 
централни и териториални 
администрации и специализи-
раните контролни органи на 
основание чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Проектът да се изработи като 
окончателен проект, който да 
бъде внесен в Община Вълчи дол в 
срок до една година след влизане 
в сила на настоящото решение.
2.Одобрява заданието по 
чл.125 от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект за 
подробен устройствен план- план 
за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 
с идентификатор 14667.17.156 
по КК на с. Генерал Киселово, 
общ. Вълчи дол, обл. Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и т.2 не подле-
жат на оспорване.

Р Е Ш Е Н И Е  № 921
На основание чл.21, ал.2 в 
изпълнение на правомощията си 
по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 
чл.110, ал.1, т.3 от с.з. и чл.124б, 
ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол :
1.Разрешава изработване на 
проект за подробен устройствен 
план- план за застрояване (ПУП-
ПЗ) за ПИ с идентификатор 
12574.5.143 по КК на землище 
на гр. Вълчи дол, обл. Варна с 
отреждане  „за производствено-
складова дейност“, при условие, 
че финансирането на проекта 
за ПУП-ПЗ е за сметка на 
възложителя - „БГ АГРО 
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ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ 
ЕООД, представлявано от Недко 
Генчев Малчев - Управител.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересованите 
централни и териториални ад-
министрации и специализи-
раните контролни органи на 
основание чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Проектът да се изработи като 
окончателен проект, който да 
бъде внесен в Община Вълчи дол в 
срок до една година след влизане 
в сила на настоящото решение.
2.Одобрява заданието по чл.125 
от ЗУТ за възлагане изра-
ботването на проект за подробен 
устройствен план - план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с 
идентификатор 12574.5.143 по 
КК на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи 
дол, обл. Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и т.2 не под-
лежат на оспорване.

Р Е Ш Е Н И Е  № 922
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи дол утвър-
ждава предоставените временно 
свободни средства от общинския 
бюджет към сметки и средства от 
Европейския съюз и национални 
програми, в размер на 25 463,87 
лева, за периода 01.07.2022 
година - 30.09.2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е  № 923
1. На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА,  ОбС Вълчи 
дол определя режийни разноски 
и поевтиняване на храната в 
училищното столово хранене за 
учебната 2022/2023 година по 
училища, както следва:
•СУ “Васил Левски“ - гр. Вълчи 
дол, купон в размер на 2,00 лева, 
от които:
-заплащане на купон от ученика – 
1,50 лв.;
-дотация от училището - 0,50 лв.
•ОбУ “Васил Левски“ - село 
Михалич, купон в размер на 3,31 
лева, от които:
-заплащане на купон от ученика – 
1,30 лв.;
-дотация от училището - 2,01 лв.
•ОбУ “Св. Иван Рилски“ - село 
Червенци, купон в размер на 
2,00 лева, от които:
-заплащане на купон от ученика – 
0,50 лв.;
-дотация от училището - 1,50 лв.
•ОУ “Климент Охридски“ - село 
Стефан Караджа, купон в размер 
на 1,20 лева, от които:
-заплащане на купон от ученика – 
0,50 лв.;
-дотация от училището - 0,70 лв.
2.На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА,  ОбС Вълчи дол 
утвърждава безплатно хранене за 
учебната 2022/2023 година на 
учениците от подготвителната 
група и 1 клас в ОбУ “Васил Лев-
ски“ - с. Михалич.

Р Е Ш Е Н И Е  № 924
На основание чл.21, ал.1, т.23 и 
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол реши:
1.Да се кандидатства за фи-

нансиране по процедура за 
кандидатстване 
№ BG06RDNP001-7.017-Улици 
„Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на 
нови и съществуващи улици 
и тротоари и съоръженията и 
принадлежностите към тях“ 
по подмярка 7.2.“Инвестиции 
в създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфра-
структура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от ПРСР 2014-
2020 г.с проект „Основен ремонт 
на улици в община Вълчи дол“.
2.Дейностите, включени в проект 
„Основен ремонт на улици в 
община Вълчи дол“, с който ще 
се кандидатства за финансиране 
по процедура за кандидатстване 
№ BG06RDNP001-7.017-Улици 
„Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на 
нови и съществуващи улици 
и тротоари и съоръженията и 
принадлежностите към тях“ по 
подмярка 7.2.“Инвестиции в 
създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските 
райони“ от ПРСР 2014-2020г. 
Съответстват на „Стратегическа 
цел 4: Постигане на балансирано 
инфраструктурно развитие на 
територията на община Вълчи 
дол“, Приоритет 4.1. “Развитие и 
модернизиране на транспортната 
инфраструктура в общината“, 
Мярка 4.1.1.Развитие и модер-
низиране на уличната мрежа“, 
включваща дейности по рекон-
струкция, рехабилитация, ремонт 
и изграждане на уличната мрежа 
от Плана за интегрирано развитие 
на Община Вълчи дол 2021-2027 
г.
3.Задължава Кмета на община 
Вълчи дол да предприеме необхо-
димите действия в съответствие с 
изискванията на финансиращия 
орган.

Р Е Ш Е Н И Е  № 925
На основание чл.21, ал.1, т.23 и 
ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол реши:
1.Да се кандидатства за фи-
нансиране по процедура за 
кандидатстване 
№ BG06RDNP001-7.020 
- Енергийна ефективност 
„Реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане 
на общински сгради, в които 
се предоставят обществени 
услуги с цел подобряване на 
тяхната ефективност” по под-
мярка 7.2. “Инвестиции в 
създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от 
ПРСР 2014-2020 г. с проект 
„Основен ремонт и подобряване 
на енергийната ефективност на 
ДГ “Здравец“, гр. Вълчи дол.
            2. Дейностите в горецитирания 

проект „Основен ремонт и 
подобряване на енергийната 
ефективност на ДГ “Здравец“, 
гр. Вълчи дол”, с който ще се 
кандидатства за финансиране 
по процедура за кандидатстване 
№ BG06RDNP001-7.020-
Енергийна ефективност 
„Реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане 
на общински сгради, в които 
се предоставят обществени 
услуги с цел подобряване 
на тяхната ефективност” по 
подмярка 7.2. “Инвестиции в 
създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските 
райони“ от ПРСР 2014-2020г., 
съответстват на „Стратегическа 
цел 2: „Постигане на устойчиво, 
културно, туристическо и еколо-
гично развитие на територията на 
община Вълчи дол“, Приоритет 
2.3. “Прилагане на политика 
за опазване на околната среда 
в  общината“, Мярка 2.3.4. 
“Подобряване на инергийната 
ефективност“, включваща проект 
за подобряване на енергийната 
ефективност на ДГ “Здравец“, 
община Вълчи дол от Плана за 
интегрирано развитие на Община 
Вълчи дол 2021-2027 година.
3.Задължава Кмета на община 
Вълчи дол да предприеме необхо-
димите действия в съответствие с 
изискванията на финансиращия 
орган.

Р Е Ш Е Н И Е  № 926
На основание чл.21, ал.1, 
т.6; т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и 
ал.5 от ЗМСМА и ДБФП № 
BG05SFPR003-1.001-0038-C01 
“Топъл обяд“ в община Вълчи 
дол“ по процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SF-
PR003-1.001- „Топъл обяд“ по 
Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-
2027г., съфинансирана от Евро-
пейския социален фонд плюс, 
сключен между Община Вълчи 
дол и Агенция за социално 
подпомагане - с адрес 1051, 
София, ул.“Триадица“ №2, ЕИК 
121015056, представлявано от 
Ръководителя на УО на Програма 
за храни и основно материално 
подпомагане 2021-2027 г. - Ми-
лена Енчева, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Упълномощава Кмета на 
община Вълчи дол - Георги 
Минчев Тронков да подпише 
Запис на заповед, без протест 
и без разноски, платима на 
предявяване в полза на Агенция 
за социално подпомагане - с адрес 
1051, София, ул. “Триадица“ 
№2, ЕИК 121015056, представ-
лявано от Ръководителя на УО 
на Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-
2027 г. - Милена Енчева, в 
размер на 20% от стойността на 
ДБФП № BG05SFPR003-1.001-
0038-C01 за обезпечаване на 
заявения размер на авансово 

плащане по Договор № BG05S-
FPR003-1.001-0038-C01 по 
Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-
2027г., процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05S-
FPR003-1.001 - „Топъл обяд“ 
за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ по изпълнение 
на проект „Топъл обяд в община 
Вълчи дол“, сключен между 
Община Вълчи дол и АСП.
2.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол да подготви необ-
ходимите документи за получа-
ване на авансовото плащане 
по Договор № BG05SF-
PR003-1.001-0038-C01 за отпус-
кане на безвъзмездна финансова 
помощ, процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SF-
PR003-1.001 - „Топъл обяд“ по 
Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-
2027 г. и да ги представи пред 
Агенция за социално подпомагане 
София.
3.Общински съвет Вълчи дол 
дава съгласие за ползване на 
временен безлихвен заем със 
средства на бюджета на Община 
Вълчи дол. Средствата ще бъдат 
прехвърлени от бюджетната 
към извънбюджетната сметка- 
получени средства от НФ и ЕФ 
на Община Вълчи дол, през която 
да се извършват плащанията по 
проект «Топъл обяд в община 
Вълчи дол», финансиран с 
ДБФП № BG05SFPR003-1.001-
0038-C01, процедура на директ-
но предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SF-
PR003-1.001- „Топъл обяд“.

Р Е Ш Е Н И Е  № 927
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 20. Имот с идентификатор 
84022.501.696, АОС №4009/
06.10.2020 год. по КККР на се-
ло Щипско, частна общинска 
собственост.

Р Е Ш Е Н И Е  № 928
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 
от ЗОС, чл.22, ал.1, т.4 от 
НРПУРОИ, чл.30, ал.1, т.1 и 
ал.5, по реда на чл.19, ал.1 от 
Закона за електронните съоб-
щителни мрежи и физическа 
инфраструктура, ОбС  Вълчи дол:
1.Дава съгласие за отдаване 
под наем на 6 кв.м. от 
покрив на сграда за култура и 
изкуство, находящо се в имот с 
идентификатор 14667.501.221.1 
по КККР на с. Генерал Киселово, 
АОС № 4292/23.03.2022 г., 
частна общинска собственост 
на „Юнайтед Тауърс България“ 

ЕООД, ЕИК 207029565, с 
месечна наемна цена в размер 
на 450,00 лв. (четиристотин и 
петдесет лева) без ДДС, за срок 
от 2 (две) години.
2.Упълномощава Кмета на об-
щина Вълчи дол да сключи 
договор за наем с „Юнайтед 
Тауърс България“ ЕООД, ЕИК-
207029565.

Р Е Ш Е Н И Е  № 929
На основание чл.21, ал.1, 
т.8 от ЗМСМА, във връзка с 
изпълнението на чл.37в, ал.16 и 
ал.17 от ЗСПЗЗ, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Дава съгласие за предоставяне 
на проектираните в плана за 
земеразделяне полски пътища, 
които са необходими за 
осигуряване на пътен достъп 
до имотите, както и канали, 
които не функционират, да 
бъдат включени в заповедта на 
директора на Областна дирекция 
„Земеделие“ - Варна, по реда 
на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за 
дтопанската 2022/2023 година.
2.Ползвателят, на който са пре-
доставени полските пътища да 
осигури достъп до имотите, 
декларирани и заявени за полз-
ване в реални граници през 
стопанската 2022/2023 година.
3.Определя годишна наемна 
цена за имоти „полски пътища 
и канали“ на територията на 
община Вълчи дол за стопанската 
2022/2023 година, в размер на 
70,00 лева (седемдесет лева) за 
декар.

Р Е Ш Е Н И Е  № 930
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 об-
щинско имущество, ОбС  Вълчи 
дол:
І.Дава съгласие имот с иденти-
фикатор 84022.501.696, с площ 
2109 кв.м., актуван с АОС № 
4009/06.10.2022 г. по КККР на 
с.Щипско, общ.Вълчи дол, частна 
общинска собственост, да бъде 
продаден чрез публичен търг с 
явно наддаване.
ІІ.Одобрява направената от инж. 
Йовка Атанасова пазарна оцен-
ка за имот с идентификатор 
84022.501.696, с площ 2109 
кв.м., актуван с АОС № 
4009/06.10.2022 г. по КККР на 
с. Щипско, общ. Вълчи дол, частна 
общинска собственост в размер 
на 14 970 лв. (четиринадесет хи-
ляди деветстотин и седемдесет 
лева), без ДДС, за първоначална 
тръжна цена при провеждането 
на търга.
ІІІ.Размер на депозита – 20% от 
стойността на имота.
ІV.Стъпка за наддаване – 10%.
V.Определя Мехмед Хасанов-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията 
за провеждане на търга.
VІ.Одобрява тръжната документ-
ация.
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“Не лъжесвидетелствувай против ближния си.”

С деветата заповед Господ Бог заповядва да не се говари лъжа за 
друг човек и забранява въобще всяка лъжа, като например:
1.Лъжливо свидетелствуване в съда.
През май 1924 г. в София се случило следното: Една преподавателка 
по химия във Втора девическа гимназия раздала между учениците 
кочани билети, които те трябвало да продадат във връзка с 
устройваната от гимназията лотария с благотворителна цел. Дала 
един кочан на ученичката от 5 клас Кръстева, макар че тази не се 
ползувала с добро име между другарките си. Кръстева продала 
билетите, но не се отчела пред учителката си. Когато последната и 
напомнила да се издължи, ученичката дръзко отговорила, че била 
отдавна направила това. Лъжата била явна. Но преподавателката 
и опростила великодушно дълга, за да не стават по-големи 
разправии.
Скоро след това Кръстева откраднала рокля от една своя 
съученичка и отказала да я върне. Назначена била комисия 
от учители да разследва случая. Кръстева била най-подробно 
разпитана. Нейната майка също била повикана на разпит. За да 
защити дъщеря си, майката взела да се кълне и да уверява, че 
никаква чужда рокля няма у тях. Тя съжесвидетелствувала... Като 
потъпкала всякакъв страх Божи в сърцето си, тя дори се осмелила 
да каже:
-Ако моята дъщеря е присвоила чужда рокля, нека се разтвори 
земята и я погълне, нека гръм да я убие!
На следния ден имало силна буря. Заоблачило се небето. Започнало 
да се светка и гърми. Кръстева живеела в Подуене. Бурята я 
заварила у една нейна приятелка. Тя поискала да се завърне преди 
дъжда у дома си. Но щом стигнала до прага на къщата, силен гръм 
я тряснал и убил на място.
Това произвело такова страхотно впечатление на всички, че и до 
ден днешен се помни.
2.Извършване на донос (доносничество).
3.Заговорничене, сплетничене, злословене, клеветене. Клеветата 
е чисто дяволско дело, защото думата „дявол“ означава клеветник.
При един мъдър старец дошъл някой си и започнал да говори за 
другиго. 
-Отде знаеш това? – го запитал старецът.
-Каза ми го един добър човек.
-Не, той не е добър – отговорил старецът. – Ако беше добър, не би 
говорил лошо за другите. 
Нека помним това: който обича да говори лошо за другите, не е 
добър човек.
Недопустима за християнина е дори такава лъжа, при която човек 
няма намерение да направи зло на ближния си, тъй като всяка 
лъжа е недостойна за християнското звание и не е в съгласие с 
любовта и уважението към ближните. Св. апостол Павел казва: 
„Като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, 
понеже сме членове един другиму“ (Ефес. 4:25).
Никога не трябва да се укоряват и осъждат другите, освен ако 
не сме призвани за това по своето положение и длъжност. „Не 
съдете, за да не бъдете съдени“, казва Спасителят. 
При това трябва да помним, че не с осъждане, не с укоряване 
или с насмешки се поправя ближният, а с любов, със 
снизходителност и добър съвет. Също така трябва винаги да се 
помни, че всеки от нас има твърде много слабости и недостатъци. 
Необходимо е също така винаги да обуздаваме (сдържаме) 
езика си, т.е. винаги да говорим само истината и да удържаме 
себе си от лукави речи и празни приказки. Словото е дар Божий. 
Иисус Христос е казал: „За всяка празна дума, която кажат 
човеците, ще отговарят в съдния ден: защото по думите си 
ще бъдеш оправдан и по думите си ще бъдеш осъден.“ (Мат. 12: 
36-37). 
Използвани материали: 
„Закон Божий“, протойерей Серафим Слободской. 
„Вяра, надежда, 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

ДЕВЕТАТА БОЖИЯ
ЗАПОВЕД

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

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

3 вторник Вълчи дол, Искър
4 сряда Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”
5 четвъртък Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
6 петък Вълчи дол, Войводино
9 понеделник Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, Изворник
10 вторник Вълчи дол, Щипско
11 сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
12 четвъртък Оборище, Генерал Киселово, “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”
13 петък Вълчи дол
16 понеделник Червенци, Брестак
17 вторник Вълчи дол
18 сряда Стефан Караджа
19 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич
20 петък Вълчи дол
23 понеделник Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”
24 вторник Вълчи дол, Искър
25 сряда Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
26 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
27 петък Вълчи дол, Войводино
30 понеделник Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, Изворник
31 вторник 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 ЯНУАРИ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЗАРАДВА 
С КОЛЕДНИ ПАКЕТИ ДЕЦА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Общински съвет - Вълчи дол, по традиция, гласува средства 
в размер на 1000 лева за закупуване на коледни пакети на деца 
сираци, деца с увреждания и деца на социално слаби родители. 
Списъците на децата бяха предоставени от Дирекция „Социално 
подпомагане”. Коледните пакети ще бъдат раздадени на 
малчуганите с пожеланието за щастливи празнични дни, здраве и 
повече усмивки през новата 2023 година.

Заповядайте! Посетете Коледния базар на ДГ “Здравец”, който ще се осъществи на 20 декември от 9:30 часа, 
за да се видим, за да поговорим, за да си закупите от прекрасните неща, които ще подготвим, за да видите 
празничната украса, сътворена с много любов и старание, за да видите програмата, която ще изпълнят 
дечицата, пременени в специални облекла, вдъхновени и изпълнени с коледно настроение!

ПРЕДСТОИ КОЛЕДЕН БАЗАР В 
ДЕТСКА ГРАДИНА “ЗДРАВЕЦ”
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ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО!

Коледари се подготвят да отправят пожелания за здраве и 
благоденствие във Вашите домове. 

Ако желаете да Ви посетят, да изпълнят сърцата Ви с Коледен 
дух, с радост от това, че българските традиции и обичаи са 

живи, запишете се на телефон 0899828083.

КОЛЕДАРИ МОГАТ ДА 
ПОСЕТЯТ ДОМА ВИ НА 

24 ДЕКЕМВРИ

Вярвайки че децата са нашето 
най-голямо богатство и носят 
в себе си надеждата за по-добро 
бъдеще; признавайки тяхното 
право да растат свободни и 
щастливи, да имат право да  
изразяват  своите желания, 
умения и потребности; имайки 
предвид, че именно те са оне-
зи, които често ни учат на 
най-мъдрите уроци в живота, 
Местната комисия за борба 
срещу противообществените 
прояви на малолетните и непъл-
нолетните Община Вълчи дол   
работи в посока подкрепа и 
даване на шанс на всяко дете и 
младеж!
Работата с  децата и младежите  за 

нас е призвание и живот! 
Отдадени на работата си с децата, 
създаваме необходимата ползо-
творна среда, в която да  растат, 
да се развиват, да търсят и  да 
преоткриват своят път, да изпълват 
мечтите си със смисъл!
Какво прави Местната комисия 
за борба срещу противообществе-
ните прояви на малолетните 
и непълнолетните – Община 
Вълчи дол?
За нас на преден план винаги е 
било щастието и благоденствието 
на децата, затова и тази година 
насочихме вниманието си към 
опазване, доколкото е възможно  на 
тяхното физическо и психическо 
здраве.
Местната комисия отговорно  
изпълнява мерките за превенция, 
защита и възстановяване  правата 
и законните  интереси на мало-
летните и непълнолетните, 

установява и отстранява  неблаго-
приятните  причини и условия 
за  правонарушения и асоциални 
действия, като  прилага мерки, 
предвидени в законодателството 
на Република България.
Оказваме помощ и подкрепа на 
родителите и децата да общуват и 
да се разбират по-добре.
Изготвяме програми за превенция, 
ограничаване и противодействие 
на риска от зависимости и насилие 
сред децата чрез формиране 
на положителни поведенчески 
модели. 
Имаме традиция - всяка година 
организираме и провеждаме лятна 
превантивна програма „Моят свят, 
в моето населено място!“, в която 

взимат участия деца и младежи, 
но не само те, включват се дори 
и техните родители! С радост 
работим с кметовете, кметските 
наместници и читалищните секре-
тари! Те са хората, на които ние 
винаги разчитаме! 
Провеждаме срещи с ученици, 
организираме и участваме в праз-
ници, организираме и участваме 
в беседи по актуални теми за 
преодоляване на възникнали затру-
днения и вземане на работещи 
решения.

Накратко - нашата мисия е 
грижа за хората, за животните 

и за природата!
Да, грижим се и за животните!
Заедно с децата от  с. Брестак - 
Христо Александров,  Димана Ро-
сенова, Стефани Сергеева, Саму-
ил Кадиров,  Алерджан Асенов и 
Слави, който бе на гости на баба 
си, имаме спасен щъркел.  Той 

се казва Ричард. В разстояние на 
повече от един месец го хранихме 
с червейчета. Вече е настанен в 
Центъра за защита на природата и 
животните, гр. Добрич.
А момчетата от  гр. Вълчи дол -  
Пламен Тодоров, Гален Тодоров, 
Стелиан Тихомиров и Андрей 
Янчев спасиха лястовичка. Изгра-
диха и къщичка и я подслониха. В 
някой бъдещ брой на вестника ще 
Ви разкажа повече...
Добри са децата ни, нали! Дано в 
забързаното ежедневие не пропус-
каме това. За природата се грижим 
като почистваме парковете, за-
саждаме дървета и  гори.  Да 
прочетохте го правилно - гори! 
Създаваме бъдеще!
Към Местната комисия имаме 
сформиран скаутски отряд “Въл-
чета“. Прекрасни младежи!
Скаутите са откриватели, строи-
тели, изследователи. Грижат 
се и садят дръвчета, почистват 
градинките около войнишките 
паметници, паркове и градинки, 
помагат на възрастните хора и не 
само на тях, а и на всеки, който 
има нужда от помощ, участват 
като доброволци в мисии, работят 
усилено като джуджетата на Дядо 
Коледа за подготовката на коледния 
базар!Да! Изглеждат много заети, 
така е, но винаги намират време 
за походи, игри и забавления! 
Скаутите са добри приятели! С 
нетърпение очакват деня, в който 
ще получат скаутските си връзки, 
но за да се случи, ще  се потрудят 
малко!

Каузата да подпомагаме 
подрастващите в тяхното 
израстване е най-добрата 
инвестиция в бъдещето!

Всеки нов ден предлага на децата 
богат спектър от емоции, ново 
учене и преживявания, и ние, 
като умели виртуози, хванали ги 
за ръка, ги водим по чудния път 
на израстването, подкрепяме ги 
и им помагаме да съпреживяват 
истинските неща в живота, да се 
радват на красивото, да правят 
добро, да откриват, да съграждат.
Местната комисия работи в 
партньорство с децата и техните 
родители; кмета на община Вълчи 
дол и Общинска администрация, 
инспектор ДПС, директорите, 
учителите, учениците, цялата 
общност, училищата, които са на 
територията на община Вълчи дол: 
СУ “Васил Левски‘ - гр. Вълчи дол, 
ПГ ЗГС - с. Стефан Караджа, ОбУ 
„Св. Иван Рилски“ - с. Червенци, 
ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. 
Стефан Караджа, ОбУ “Васил 
Левски“  - с. Михалич; не само с 
тях, но и с кметовете и кметските 
наместници, читалищните 
секретари, директора и служите-
лите на дирекция „Горско стопан-
ство - Суворово“, директора и 
служителите на „Ловно-рибарско 
дружество - Вълчи дол“, бизнеса  и 
всички, които са пряко ангажирани  
в работа с  деца. 
Благодарим Ви, приятели, за 

участието  в съвместната ми-
сия да създаваме бъдеще!
Бъдете здрави, както Вие, така 
и Вашите семейства!
Продължаваме заедно, нали!
Живеем в бурно време, изпълнено  
с тревожност и предизвикателства! 
Това промени живота ни. Случва-
щото се с нас и около нас оказва 
влияние най-вече върху благо-
състоянието на децата. Децата 
имат огромна нужда от разбиране 
и  подкрепа, особено уязвимите, 

децата в риск. Заедно бихме успели 
да се справим! Отчуждението, 
което се шири, обаче е голяма 
опасност! Затова в борбата за 
оцеляване нека опазим и съхраним 
общочовешките ценности, благо-
дарение на които все още сме и ще 
ни бъде!

Нека отворим сърцата си и 
протегнем ръка към доброто!

Николинка Сярова,
секретар на МКБППМН
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VІІ.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол:
-да организира подготовката и 
провеждането на публичния търг;     
-да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спечелил 
публичния търг.

Р Е Ш Е Н И Е  № 931
На основание чл.21, ал.2, в 
изпълнение на правомощията си 
по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 
чл.110, ал.1, т.3 от с.з. и чл.124б, 
ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол :
1.Разрешава изработване 
на проект за подробен 
устройствен план - план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 
с идентификатор 30555.15.64 
по КК на землище на с. Звънец, 
общ. Вълчи дол, обл. Варна с 
отреждане  „за производство на 
електроенергия“, при условие, 
че финансирането на проекта 
за ПУП-ПЗ е за сметка на 
възложителя- „АГРИЯ СТИЛИ“ 
ЕООД, представлявано от Георги 
Пламенов Стилиянов- Управител.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересованите 
централни и териториални адми-
нистрации и специализираните 
контролни органи на основание 
чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Проектът да се изработи като 

окончателен проект, който да 
бъде внесен в Община Вълчи дол в 
срок до една година след влизане 
в сила на настоящото решение.
2.Одобрява заданието по чл.125 
от ЗУТ за възлагане изра-
ботването на проект за подробен 
устройствен план - план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с 
идентификатор 30555.15.64 по 
КК на землище на с. Звънец, общ.
Вълчи дол, обл. Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и т.2 не под-
лежат на оспорване.

Р Е Ш Е Н И Е  № 932
На основание чл.21, ал.2 в изпъл-
нение на правомощията си по 
чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 
чл.110, ал.1, т.3 от с.з. и чл.124б, 
ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол :
1.Разрешава изработване на 
проект за подробен устройствен 
план - план за застрояване (ПУП-
ПЗ) за ПИ с идентификатор 
69701.16.116 по КК на 
землище на с. Страхил, общ.
Вълчи дол, обл. Варна с 
отреждане  „за производство на 
електроенергия“, при условие, 
че финансирането на проекта 
за ПУП-ПЗ е за сметка на 
възложителя- „АГРИЯ СТИЛИ“ 
ЕООД, представлявано от Георги 

Пламенов Стилиянов -Управител.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересованите 
централни и териториални адми-
нистрации и специализираните 
контролни органи на основание 
чл.128, ал.6 от ЗУТ.
Проектът да се изработи като 
окончателен проект, който да 
бъде внесен в Община Вълчи дол в 
срок до една година след влизане 
в сила на настоящото решение.
2.Одобрява заданието по чл.125 
от ЗУТ за възлагане изра-
ботването на проект за под-
робен устройствен план - план 
за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 
с идентификатор 69701.16.116 
по КК на землище на с. Страхил, 
общ. Вълчи дол, обл. Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и т.2 не под-
лежат на оспорване.

Р Е Ш Е Н И Е  № 933
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол одобрява разход 
за членски внос в полза на СНЦ 
МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи 
дол и Провадия“, от Община 
Вълчи дол за 2022 година в 
размер на 2 000,00 (две хиляди) 
лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 934

На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Станка Георгиева 
Чернева от гр. Вълчи дол, ул. 
»Ивайло» №5  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 935
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС  дава съгласие 
на Радка Иванова Атанасова от 
гр. Вълчи дол, ул. »Струма» № 
24  да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
89,00 лв., които да се прехвърлят 
директно за покриване на разходи 
за погребението на сестра й Ве-
селина Иванова.

Р Е Ш Е Н И Е № 936
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Веселин Мариянов 
Георгиев от гр. Вълчи дол, ул. 
»Янко Сакъзов» №6  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00 лева, 
които да се прехвърлят директно 
за покриване на задължение.

Р Е Ш Е Н И Е № 937
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Емил Радославов То-
доров от с. Изворник  да бъде 

отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 300,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 938
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Виолета Събкова 
Орлинова от гр. Вълчи дол, ул. 
»Алеко Константинов» №39  да 
бъде отпусната еднократна парич-
на помощ в размер на 500,00 
лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 939
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Алия Исмаилова 
Адемова от с. Звънец  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 500,00 лева, 
които да се получат от Есма Мех-
медова.

Р Е Ш Е Н И Е № 940
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Стоян Николов Едров 
от с. Генерал Киселово да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 500,00 лева, 
които да се преведат по сметката 
на лицето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                         Д. ТОДОРОВ

7 декември беше специален ден! Осъществи се среща с Ивелина Радионова - писател, 
който чрез творчеството си пробужда съзнанието и предизвиква емоции. Напълно очаквано 
емоции не липсваха и тогава. 
Докоснахме се до книгите “Алтъна”, “Обич”, “До Боянския манастир”, “Йова разказва”, 
“Писано с огън”, “Вълшебство за Коледа”. Мълчаливо, съсредоточено слушахме гласа й, 
възхищавахме се на умението й да рисува с думи! 
Беше прекрасно! 
Вълнуващо е и с радост ще ви споделим, че Ивелина Радионова желаете отново да посети 
града ни! 
Ще си позволим, от името и на хората в град Вълчи дол, да си пожелаем да се случи скоро!

Гергана Димитрова, Културен дом - Вълчи дол

В навечерието на един от най-светлите празници, 
СУ „Васил Левски“, заедно с креативните си и 

неуморни ученици, родители и учители, Ви кани да 
присъствате на традиционния КОЛЕДЕН БАЗАР, 
който ще се проведе на 19.12.2022 г. от 12.00 часа 

пред Актовата зала на училището.
Заповядайте!

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/
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ МОЖЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ 

НА ИМЕЙЛ: ekip_2000@abv.bg.  ИЛИ ДА СЪОБЩИТЕ НА 
ТЕЛЕФОН: 05131/23-15 /ВРЪЗКА С РЕДАКЦИЯТА НА 

ВЕСТНИКА/

Ръководството при СУ „Васил Левски“ - град Вълчи дол 
изказва искрените си благодарности на всички учители и 
служители в институцията; на родителите – нашият верен 
съюзник в образователния и възпитателния процес; на 
учениците – вашите и нашите деца! През месец март 2022 г. 
се проведе инспектиране от НИО /Национален инспекторат 
по образование/. Инспектирани бяха три области:
•Образователен процес;
•Управление;
•Институционална среда.
Инспекторският екип отчете иновативния и екипен дух на 
работата на педагогическите специалисти, активно прилагане 
на компетентностния подход за постигане на високи 
резултати, единство между учители, ученици и родители. 
НИО заслужено присъди НАЙ-ВИСОКИТЕ ОЦЕНКИ и в 
трите области на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол.
    Инспектирането бе последвано от АТЕСТИРАНЕ на 
работата на педагогическите специалисти за 4 – годишен 
период от 2018 до 2022 година. В резултат на тази атестация 
учителите получиха следните оценки за своята работа:
•ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – 24 учители;
•НАДВИШАВА ИЗИСКВАНИЯТА – 5 учители;
•ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА – 3 учители;
•ОТГОВАРЯ ЧАСТИЧНО НА ИЗИСКВАНИЯТА – 0 
учители;
•СЪОТВЕТСТВА В МИНИМАЛНА СТЕПЕН НА ИЗИСК-
ВАНИЯТА – 0 учители.
БЛАГОДАРИМ ВИ, КОЛЕГИ, за достойното представяне 
на СУ „Васил Левски“ - град Вълчи дол през 2022 година!!!
През Новата 2023 г., на всички учители, ученици, служители 
и родители на СУ “Васил Левски“, желаем здраве, профе-
сионални и лични успехи! 

БЪДЕТЕ ВСЕ ТАКА ИСТИНСКИ И 
ВДЪХНОВЯВАЙТЕ СЪС СВОИТЕ ДЕЛА!!!

Марияна Митева
Директор на СУ „Васил Левски“ - гр. Вълчи дол

Камбани бият в тази утрин 
свята,

Ще има радост в хорските 
сърца…

Техният глас е призван да 
събужда и извисява. 
С радост си спомням Коледа 
и Бъдни вечер. Благодарна 
съм на моите родители, 
за техния светъл дух, и за 
умението им да придадат 
истинска ценност на този 
тъй голям, тъй хубав 
празник, когато душата ми е 
осветена от сияние, наверно 
дошло от Витлеемската 
звезда. И в онова време на 
войнстващия атеизъм, 
когато беше ЗАБРАНЕНО 
и сега, с радост и вълнение, 
съм посрещала „тихата и 
свята нощ…”.
Коледа е най-таченият се-
меен празник у българите. 
Наследили сме го от дълго-
вечната традиция, а без тра-
диции сме извън времето. 
Сред балканските народи 
ние имаме най-много обреди 
и песни по Коледа.
Празничният кръг започва 
още от Игнажден, продъл-
жава с Малка Коледа, Бъдни 
вечер и Голяма Коледа и 
завършва с Нова година.
Коледа, Рождество Хри-
стово, се празнува в целия 
християнски свят. През 
деня на Малка Коледа 
(24 декември) се месят 
обредни хлябове. Най-
важен е „вечерник” или 
„боговица”, върху който се 
прави харман, кръст, житен 
клас, рало, забождат пара 
и благославят да се роди 
голям берекет. На Бъдни 
вечер някога постилали 
пода със слама. Най-старият 
стопанин прикадявал трапе-
зата, на която има 11 постни 
ястия (боб, ошаф, плодове, 
зеле, тиквеник, лук, чесън), 
с палешника, на който има 
жар от бъдника в огнището 
и тамян, отдясно наляво, 
покланя се три пъти и 
при всеки поклон казва: 
„Ела, Боже, да вечеряме!”. 
Бъднивечерщната трапеза е 
единствената в цялата фолк-
лорна обредност, на която 
се канят на вечеря Бог и 
Богородица.
Докато вечерят никой не 
бива да става, за да не се 
„вдигне” реколтата. Всички 
стават после едновременно, 
за да се измътят яйцата под 
квачката заедно. Домакинът 
ходи приведен, за да се 

привеждат от тежестта си и 
класовете на нивата. На този 
празник младите целуват 
ръка на по-старите, а на обед 
пият блага ракия, обядват 
вече с блажни ястия и пеят 
коледарски песни, в които 
възпяват великата радост 
за раждането на Иисус 
Христос, Синът Божи.
Срещу Голяма Коледа, в 
полунощ, тръгват коле-
дарите. Кудата (четата) 
се води от женен мъж, а 
коледарите са празнично 
облечени момци. Те пеят по 
улиците, а при влизането в 
двора на стопаните запяват: 
„Стани, нине, господине!”. 
Водачът им честити Коледа 
на стопанина, излязъл да 
ги посрещне, подава му 
бъклица с руйно вино и го 
пита: „Славите ли Бога?”. 
При отговор: „Славим, 
славим, добре сте дошли.”, 
коледарите влизат вкъщи. 
И се започват песни – за 
стопаните, за стари баба и 
дядо, за мома, за момък, за 
малко момченце, за малко 
момиченце. Ех, това е един 
своеобразен концерт, от 
който всички са доволни и 
почетени. Колко вълнуващо 
и драго ми е било, когато 
на мене, като дете, пееха: 
„Тръгнала е Божата майка, 
да си търси Богу бавач” и 
се чувствах поласкана, че 
канят мене да стана бавачка 
на Бога.
Всяка песен завършва с 
пожелание: „Тебе пеем, Бога 
славим!”, „Колко звезди по 
небето, толкоз здраве в тази 
къща” и други.
Интересна е дългата молитва 
– благослов за здраве, радост, 
берекет и щастливи дни, 
която кудаджията произнася 
тържествено и на части, като 
след всяка част коледарите 
произнасят: „Амин!”.
Ако има мома в къщата, 
тя му поднася вит-превит 
кравай, върху който има 
варакосана китка чемшир, 
украсена с гирлянда от 

пуканки, бродирана кър-
пичка и сребърна пара. 
Коледарите биват почерпени 
и, излизайки пак запяват: 
„Ний като излезем, Господ 
да влезе, здраве да носи”. Тия 
красиви коледни песни! Те 
излъчват очарование, което 
няма да помръкне, докато 
звучи българска реч!
На другия ден коледарите 
правят своеобразна изложба 
от събраните краваи и този 
кравай, който е най-хубав, 
това е най-високата оценка 
за онази мома, която го е 
направила, защото в него тя 
е вплела не само умението 
на ръцете си, но е вложила и 
душата си.
Краваите се разпродават, 
а парите се внасят или в 
черковната каса или в касата 
на читалището. Бродираните 
кърпички коледарите разпре-
делят помежду си, като всеки 
гледал да вземе кърпичката, 
изработена от неговата 
любима. След това се извиват 
кръшни хора на селския 
мегдан, на който играят мало 
и голямо, старо и младо, чак 
до заник слънце.
Празниците – те са храна 

за душата! 
Традициите – те са вечни!

Години наред коледувах с мои 
ученици. Обхождахме града. 
Пеехме и благославяхме 
хората за здраве, щастие и 
берекет, а те ни се радваха, 
посрещаха ни с „Добре 
дошли!” и ни изпращаха със 
заръката: „И догодина пак 
да дойдете!”.

Празниците – те са 
светлината, упованието, 

надеждата, чистата 
душевност, богатството ни! 
Да не ги заличаваме! Да 
ги преосмисляме, да ги 
обогатяваме, но да ги имаме! 
Защото без празниците у 
дома – ще бъде празно в 
душите ни. Да пренесем 
заедно миналото в бъдното, 
вчерашния ден в утрешния, 
защото те са спомен и 
надежда за оцеляване.
Празник е! Коледа е! Бият 

коледните камбани…

хаджи Й. Колимечкова

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.



Екип 2000               календар                             8

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

2
0
2
3

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.
30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Януари

Юни
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Март
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Февруари
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Май
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Април
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Декември
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Септември
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Август

Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ноември
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Октомври
Пон. Вт. Ср. Чет. Пет. Съб. Нед.
30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Юли


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

