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Община Вълчи дол получи безвъзмездно нов училищен 
автобус от Министерство на образованието и науката.
Автобусът е с марка „Исузу Тюркоаз” и ще се използва за 
превоз на ученици и учители от ОбУ „Св. Иван Рилски” – село 
Червенци. Оборудван е с климатик, за по-голямо удобство на 
пътуващите, 32+1 местен, със стандарт ЕВРО 6, който към 
момента е най-високата норма за екологичност на МПС.
Така продължава поетапното подновяване на училищния 
транспорт  в общината – това е четвъртият автобус, получен 
за последните три години, след проведени разговори между 
кмета на Вълчи дол – Георги Тронков и Министерството на 
образованието.

24 май – Денят на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 
култура и на славянската книжовност - бе отбелязан тържествено, с празнично шествие в град 
Вълчи дол.
24 май е най-светлият, най-съкровеният, най-българският празник! 
Това е денят, в който по-емоционално усещаме себе си като неделима част от световната 
цивилизация. Защото българското слово от древни времена има своята писменост, своя знак 
върху културното минало, настояще и бъдеще на света. Велико е делото на светите братя! 
Хилядолетна е българската почит към създателите на българската азбука! Няма българин, 
който да не знае безсмъртните стихове на Стоян Михайловски:

“Върви, народе, възродени,
към светла бъднина върви!

С книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!”

Денят на Св. Св. Кирил и Методий е един от първите официални празници на възродената 
българска държава, превърнал се в празник на цялостния духовен живот и днес, в светлината 
на традицията, празникът 24-ти май обединява минало и бъдеще, за да обогати настоящето. 
За официален празник 24 май е обявен с решение на Народното събрание от 30 март 1990 
година. (стр. 7)

200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА 
ГЕОРГИ РАКОВСКИ

Големият български революционер Георги 
С. Раковски мечтаел да види България 
свободна и отдава целия си живот на бор-
бата за освобождението й. 
Той пръв долавя и става изразител на 
въжделенията на българския народ, и става 
идеолог, и родоначалник на национал-
ноосвободителната революция. (стр. 12)
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•Двадесет и пето редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 27.04.2021 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 481

На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА и във връзка с чл.24, 
т.4 от Закона за регионалното 
развитие и чл.72, ал.4 от 
Правилника за прилагане на 
Закон за регионалното раз-
витие, ОбС Вълчи дол приема 
Годишен доклад за наблюдение 
на изпълнението на Общински 
план за развитие на Община 
Вълчи дол 2014-2020 г., през 
2020 година, приложение към 
настоящата докладна записка.

Р Е Ш Е Н И Е  № 482
На основание чл.17, ал.1, т.7 
и чл.21, ал.1, т.24  от ЗМСМА 
и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 
от Закона за закрила на детето, 
съгл. чл.3 от Правилника за 
прилагане на Закона за закрила 
на детето, ОбС приема отчети 
на институциите в община 
Вълчи дол по изпълнение 
на Общинската програма за 
закрила на детето за 2020 г. на 
Община Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е  № 483
На основание чл.17, ал.1, т.7 
и чл.21, ал.1, т.24  от ЗМСМА 
и във връзка с чл.21, ал.1, т.1 
от Закона за закрила на детето, 
съгл. чл.3 от Правилника за 
прилагане на Закона за закрила 
на детето, ОбС приема Общин-
ска програма за закрила на 
детето за 2021 г. за Община 
Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е  № 484
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА,  Общински съвет 
Вълчи дол приема Информация 
за дейността на служителите от 
Участък Вълчи дол по спазване 
на обществения ред и контрол 
по изпълнение на Наредба 
№1 за обществения ред на 
територията на община Вълчи 
дол.

Р Е Ш Е Н И Е № 485
На основание чл.21, ал.1, 
т.12 от ЗМСМА, и във връзка 
с чл.13, ал.4 от Закона за 
регионалното развитие, ОбС 
Вълчи дол:
1.Приема План за интегрирано 
развитие на Община Вълчи дол 
(ПИРО) 2021-2027 г.
2.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол да организира и 
контролира дейностите по 
реализация на План за инте-
грирано развитие на Община 
Вълчи дол (ПИРО) 2021-2027 
година.

Р Е Ш Е Н И Е № 486
На основание чл.21, ал.1, т.12 

от ЗМСМА, и във връзка с 
чл.25 от Закон за социалните 
услуги, ОбС Вълчи дол приема 
Годишен план за действие по 
изпълнение на Общинската 
стратегия за развитие на соци-
алните услуги в Община Вълчи 
дол (планов период 2021-2021 
година).

Р Е Ш Е Н И Е № 487
На основание чл.21, ал.1, 
т.10  и т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 
от ЗМСМА, чл.7 и чл.28 от 
Наредба №1 от 22.01.2016 
г. за прилагане на подмярка 
19.4 «Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия 
за водено от общностите 
местно развитие» на мярка 
19 «Водено от общностите 
местно развитие» от ПРСР 
2014-2020 г. и Споразумение 
№ РД50-49 от 13.06.2018 
г. за изпълнение на стратегия 
за водено от общностите 
местно развитие по мярка 
19 «Водено  от общностите 
местно развитие» от Програ-
мата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 
г., за Проект №19-19-2-02-
18/31.08.2017 год., склю-
чено между Управляващия 
орган на Програмата за 
развитие на селските райони 
2014-2020 год. и Сдружение 
«Местна инициативна група 
Възход - Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия», седалище и адрес 
на управление с. Ветрино, ул. 
»Г. С. Раковски» №26, ЕИК 
по БУЛСТАТ 175853426, 
представлявано от Димитър 
Колев Димитров, ОбС Вълчи 
дол:
1.Упълномощава ЗА Кмет на 
Община Вълчи дол - Пепа 
Петрова Пенчева (съгл.За-
повед № 415/23.04.2021 год.)
да подпише Запис на заповед, 
без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза 
на ДФ »Земеделие» в размер на 
36 959,23 лв.(тритесет и шест 
хиляди деветстотин петдесет 
и девет лева и двадесет и три 
стотинки) за обезпечаване на 
100% от авансово плащане 
по Споразумение № РД50-
49/13.06.2018 г. за изпълнение 
на стратегия за водено от 
общностите местно развитие 
по мярка 19 «Водено от 
общностите местно развитие» 
от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014-2020 г., за Проект №19-
19-2-02-18/31.08.2017г., 
сключено между Сдружение 
«Местна инициативна група 
Възход - Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия» и Управляващия 
орган на Програмата за раз-
витие на селските райони 
2014-2020 година.
2.Възлага на ЗА Кмет на 
Община Вълчи дол - Пепа 
Петрова Пенчева (съгл. За-
повед № 415/23.04.2021 
год.) да подготви необходимите 
документи за получаване на 
авансовото плащане по Спо-
разумение за изпълнение 
на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие 
№РТ50-49/13.06.2018 год. 
сключено между Сдружение 
«Местна инициативна група 
Възход - Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия» и Управляващия 
орган на Програмата за 
развитие на селските райони 
2014-2020 год. за календарната 
2021 год. и да ги представи 
пред ДФ »Земеделие».
3.На основание чл.60, ал.1 от 
Административно-процесу-
алния кодекс, Общински 
съвет Вълчи дол допуска 
предварително изпълнение 
на решението, поради след-
ните мотиви: С писмо 
Изх.№ 33/07.04.2021 г. на 
Изпълнителния директор на 
Сдружението с нестопанска цел 
«МИГ Възход - Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия», е указано че 
следва в срок до 30.03.2021 
г. да се представи запис на 
заповед в полза на ДФЗ, който 
срок ако бъде пропуснат, 
сдружението би могло да 
пропусне да кандидатства за 
авансово плащане в размер 
на 50% от стойността на 
одобрените планирани дей-
ности и разходи за управле-
ние и популяризиране на 
стратегията за 2021 год., което 
би довело до осуетяване или 
затруднено изпълнение на акта.

Р Е Ш Е Н И Е № 488
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и чл.44, ал.5 от ЗМСМА,  
ОбС Вълчи дол утвърждава 
предоставените временно 
свободни средства от общин-
ския бюджет към сметки и 
средства от европейския съюз и 
национални програми в размер 
на 101 135,10 лева за периода 
01.01.2021год. - 31.03.2021г.

Р Е Ш Е Н И Е № 489
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от 
Наредбата за командировките 
в страната, Общински съ-
вет Вълчи дол одобрява 
извършените разходи за 
командировки на Георги 
Минчев Тронков - Кмет на 

община Вълчи дол, за периода 
01.01.2021 год. - 31.03.2021 
година в размер на 40,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 490
На основание чл.21, ал.1, 
т.6  и чл.44, ал.5 от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи дол 
приема информацията за 
разходваните средства за зимно 
поддържане и снегопочистване 
в община Вълчи дол, за експлоа-
тационен период 01.11.2020г.-
31.03.2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 491
На основание чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.26а, 
ал.5 от Закона за народните 
читалища, Общински Съвет 
Вълчи дол одобрява докладите 
за осъществена читалищна 
дейност в изпълнение на 
годишните програми за 
развитие през 2020 год. на 16 
читалища, функциониращи 
на територията на общината, 
съгласно Приложение №1 до 
№16 към настоящата докладна 
записка.

Р Е Ш Е Н И Е № 492
На основание чл.26, ал.2 от 
ЗНЧ и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол 
приема отчетите на читалищата, 
разположени на територията 
на община Вълчи дол за 2019 
година, както следва:
•Приема отчета за изразход-
ваните средства на НЧ 
«Димитър Благоев 1907» гр. 
Вълчи дол в размер на 50 247 
лева;
•Приема отчета за изразход-
ваните средства на НЧ »Отец 
Пайсий 1927» с. Брестак в 
размер на 14 492 лева;
•Приема отчета за изразход-
ваните средства на НЧ 
»Светлина 1927» с. Бояна в 
размер на 8 992 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ »Изгрев 
1927» с. Войводино в размер 
на 8 044 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ »Асен 
Златаров 1937» с. Генерал 
Киселово в размер на 12 879 
лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ »Наука 
1913» с. Генерал Колево в 
размер на 7 353 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ »Пробуда 
1927» с. Добротич в размер на 
7 357 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ «Никола 
Вапцаров 1928» с. Есеница в 

размер на 8 398 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ «Христо 
Ботев 1929» с. Изворник в 
размер на 7 307 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ «Христо 
Ботев 1914» с. Искър в размер 
на 9 126 лева;
•Приема отчета на НЧ 
«Христо Ботев 1920» с. Кало-
ян в размер на 9 804 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ «Зора 
1928» с. Караманите в размер 
на 9 595 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ «Просвета 
1926» с. Михалич в размер на 
15 101 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ «Елин 
Пелин 1927» с. Оборище в 
размер на 7 916 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ «Просвета 
1912» с. Стефан Караджа в 
размер на 11 658 лева;
•Приема отчета на израз-
ходваните средства на НЧ 
»Възраждане 1920» с. Червен-
ци в размер на 29 773 лева;
•Приема отчета за изразходва-
ните средства на НЧ «Наука 
1907» с. Щипско в размер на 
15 761 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 493
На основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 30, 
ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а, ал.1 
и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 
110, ал. 1, т. 5 от с.з. и чл. 124 
б, ал. 1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол:
1.Разрешава изработването 
на проект за ПУП-ПП за 
обект: „Тръбопровод с помпе-
на станция за напояване 
на ПИ с идентификатор 
№84022.23.51 по КК на 
село Щипско“, община Въл-
чи дол. Проекта на ПУП-
ПП да се изработи съгласно 
изискванията на чл.126, ал.6 
от ЗУТ, както и в съответствие 
с изискванията на наредба 
№8 от 14 юни 2001 год. 
за обема и съдържанието 
на устройствените планове 
и с Наредба №7 от 22 
декември 2003 г. за правила 
и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и 
устройствени зони.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересованите 
централни и териториални 
администрации и специализи-
раните контролни органи на 
основание чл.128,ал.6 от ЗУТ.
Финансирането на проекта 
за ПУП-ПП, средствата за 
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обезщетяване на засегнатите 
собственици, техническите 
проекти и изграждането ще 
са за сметка на Възложителя 
«Стили агро» ЕООД.
2.Одобрява заданието по 
чл.125 (1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект 
за ПУП, - ПП на обект: 
«Тръбопровод с помпена       
станция за напояване на 
ПИ с идентификатор 
№84022.23.51 по КК на село 
Щипско», община Вълчи дол.
3. Дава предварително съгласие 
за преминаване на проектно 
трасе на тръбопровода през 
земи от общински поземлен 
фонд с вид: общинска пуб-
лична и общинска частна, 
както следва:
ПИ № 32860.23.37 – За  друг 
вид водно течение, водна площ, 
съоръжение; Общинска частна 
собственост; собственик -  Об-
щина Вълчи дол;
ПИ № 32860.25.10 – НТП- 
пасище; Общинска публична 
собственост; собственик - Об-
щина Вълчи дол;
ПИ № 32860.26.53 – За 
селскостопански, горски, 
ведомствен път; Общинска 
публична собственост; собстве-
ник - Община Вълчи дол;
ПИ № 32860.26.54 – За 
селскостопански, горски, 
ведомствен път; Общинска 
публична собственост; собстве-
ник - Община Вълчи дол;
ПИ № 32860.28.37 – За 
селскостопански, горски, 
ведомствен път; Общинска 
публична собственост; собстве-
ник - Община Вълчи дол;
ПИ № 32860.28.38 – За 
селскостопански, горски, 
ведомствен път; Общинска 
публична собственост; собстве-
ник - Община Вълчи дол;
ПИ № 32860.46.47 – За 
селскостопански, горски, 
ведомствен път; Общинска 
публична собственост; собстве-
ник - Община Вълчи дол;
ПИ № 32860.46.79 – За 
селскостопански, горски, 
ведомствен път; Общинска 
публична собственост; собстве-
ник - Община Вълчи дол;
ПИ № 84022.10.39 – За 
селскостопански, горски, 
ведомствен път; Общинска 
публична собственост; собстве-
ник - Община Вълчи дол;
ПИ № 84022.10.41 – За 
селскостопански, горски, 
ведомствен път; Общинска 
публична собственост; собстве-
ник - Община Вълчи дол;
ПИ № 84022.23.79 – За 
селскостопански, горски, 
ведомствен път; Общинска 
публична собственост; собстве-
ник - Община Вълчи дол;
ПИ № 84022.23.82 – За 

селскостопански, горски, 
ведомствен път; Общинска 
публична собственост; собстве-
ник - Община Вълчи дол.
Съгласно чл. 124 б, ал. 4 от 
ЗУТ, решенията по т. 1 и 2 не 
подлежат на оспорване.

Р Е Ш Е Н И Е № 494
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 
и т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 
от ППЗОЗЗ, чл.124а, ал.1 и 
ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл. 
110, ал.1, т.5 от с.з. и чл.124 
б, ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол:
1.Разрешава изработване 
на проект за ПЕП-ПЗ за 
ПИ с идентификатор № 
32860.24.10 по КККР на село 
Искър, община Вълчи дол.
2.Одобрява заданието по 
чл.125(1) от ЗУТ за възлага-
не изработването на проект 
за ПУП-ПЗ за обект: за 
ПИ с идентификатор 
№32860.24.10 по КККР на 
село Искър, община Вълчи дол.
Съгласно чл.124б, ал.4 от 
ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не 
подлежат на оспорване.

Р Е Ш Е Н И Е № 495
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23  от ЗМСМА,   Общински 
съвет Вълчи дол:
1.Одобрява предоставянето 
на нов безлихвен заем от 
общинския бюджет към 
«Общинска ахтека - Здраве» 
ЕООД, в размер на 15 000 
(петнадесет хиляди) лева.
2.Одобрява възстановяването 
на безлихвения заем в размер 
на 15 000 (петнадесет хиляди) 
лева по бюджетната сметка на 
Община Вълчи дол, в срок до 
31.12.2021 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 496
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 2021 
год., както следва:
В.Имоти, които Община Вълчи 
дол има намерение да  продаде 
се създава точка:
Точка 23. Имот с идентифи-
катор: 48524.70.83, с площ 
2 520 кв.м., АОС №4026/ 
03.11.2020 г., по КК на с. 
Михалич, частна общинска 
собственост .
Точка 24. Имот с идентифи-
катор: 12574.16.12 по КК на 
гр. Вълчи дол, АОС №4097/ 
06.04.2021г., частна общинска 
собственост, представляващ 
лозе; 
Точка 25. Имот с идентифи-
катор: 21717.100.112, по КК 
на с. Добротич, АОС №4100/ 
12.04.2021 г., частна общинска 

собственост, представляващ 
лозе;       
Точка 26. Имот с идентифи-
катор: 21717.100.136, по КК 
на с. Добротич, АОС №4101/ 
12.04.2021 г., частна общинска 
собственост, представляващ 
лозе ;      
Точка 27. Идеална част с площ 
467 кв.м. от УПИ ІІ-221 в кв.46, 
АОС №4092/06.04.2021 г., 
по плана на село Изворник, 
представляващ празно дворно 
място; 
Точка 28. Идеална част 
с площ 170 кв.м. от УПИ 
ІV-220 в кв.46, АОС 
№4093/06.04.2021г., по 
плана на с. Изворник, пред-
ставляващ празно дворно място 
VІ.Определя всички админи-
стративни сгради, училища, 
улици от първостепенната 
улична мрежа, здравни служби, 
читалища, стадиони, гробищни 
паркове, пасища, мери и 
ливади, гори и други обекти 
публична и частна общинска 
собственост на територията 
на община Вълчи дол, както 
и изграждане на спортно-
образователни, развлекателни 
и рекреационни нужди в имот 
с идентификатор 12574.62.8; 
изграждане на екопътека 
и въжена линия в имот с 
идентификатор 12574.62.15 
и в имот с идентификатор 
12574.45.36; изграждане на 
рекреационен, развлекателен и 
туристически комплекс в имоти 
с проектни идентификатори: 
12574.37.48 и 12574.37.49; 
изграждане на местен път в имот 
с идентификатор12574.37.44 
по кадастралната карта на 
гр. Вълчи дол, изграждане на 
«Оазис на опазена природа 
и място за отдих, туризъм и 
спортен риболов във Вълчи 
дол» в имоти с идентификатори 
№ 12574.41.14, 12574.38.56, 
12574.38.57, 12574.38.58, 
12574.38.60, 12574.38.62, 
12574.41.13, 12574.41.19 по 
кадастралната карта на гр.Вълчи 
дол и имоти с идентификатори 
№ 84022.12.57, 84022.12.58, 
84022.12.60 по кадастралната 
карта на с. Щипско за обекти 
от първостепенно значение.

Р Е Ш Е Н И Е  №497
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, 
ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.37, 
ал.1 от НРПУРОИ, Общински 
съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие имот с 
идентификатор 12574.16.12 с 
площ 1296 кв.м. по  кадастрал-
ната карта на гр. Вълчи дол, 
АОС №4097/06.04.2021 г., 
частна общинска собственост, 
да бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване.

2.Одобрява направената от 
инж. Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с иденти-
фикатор 12574.16.12 с площ 
1296 кв.м. по  кадастралната 
карта на град Вълчи дол, АОС 
№4097/06.04.2021 г., частна 
общинска собственост, в раз-
мер на 1 580,00 лв. (хиляда 
петстотин и осемдесет лева), 
за първоначална цена при 
провеждането на търга.
3.Размер на депозита - 20% от 
началната тръжна цена на имо-
та.
4.Определя Деспа Маринова 
Точева, общински съветник, 
да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на 
търга.
5.Одобрява тръжната докумен-
тация.
6.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 № 498
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, 
ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.37, 
ал.1 от НРПУРОИ, Общински 
съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие имот с 
идентификатор 21717.100.112 
с площ 1199 кв. м., АОС 
№4100/12.04.2021година, и 
21717.100.136 с площ 1776 кв. 
м., АОС №4101/ 12.04.2021 
година по кадастралната карта 
на село Добротич, частна об-
щинска собственост, да бъдат 
продадени чрез публичен търг 
с явно наддаване.
2.1.Не одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с 
идентификатор 21717.100.112 
с площ 1199 кв. м., АОС 
№4100/12.04.2021год.,по 
кадастралната карта на село 
Добротич, частна общинска 
собственост, в размер на 1 
644,00 лв.( хиляда шестстотин 
четиридесет и четири лева), 
за първоначална цена при 
провеждането на търга.
2.2.Не одобрява направената 
от инж. Татяна Кюркчиева 
пазарна оценка за имот с 
идентификатор 21717.100.136 
с площ 1766 кв. м., АОС 
№4101/12.04.2021год.,по 
кадастралната карта на село 
Добротич, частна общинска 
собственост, в размер на 2 
435,00 лв. (две хиляди четири-
стотин тридесет и пет лева), за 
първоначална цена при про-
веждането на търга.
3.1.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 

21717.100.112 с площ 
1199 кв. м., АОС 
№4100/12.04.2021год.,по 
кадастралната карта на село 
Добротич, частна общинска 
собственост, в размер на 1 
900,00 лв. ( хиляда и деветстотин 
лева), за първоначална цена 
при провеждането на търга.
3.2.Определя пазарна оценка 
за имот с идентификатор 
21717.100.136 с площ 
1766 кв. м., АОС 
№4101/12.04.2021год.,по 
кадастралната карта на село 
Добротич, частна общинска 
собственост, в размер на 3 
000,00 лв. (три хиляди лева), 
за първоначална цена при 
провеждането на търга.
4.Размер на депозита - 20% от 
началната тръжна цена на имо-
та.
5.Определя Деспа Маринова 
Точева, общински съветник, 
да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на 
търга.
6.Одобрява тръжната докумен-
тация.
7. 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 № 499
На основание чл.21, ал.1, т.8 
и т.23 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 
и ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.6 от 
ЗСПЗЗ, чл.76, ал.1 и ал.2, т.1 
и ал.3 и ал.8 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Допълва списъка в Прило-
жение №2 - за отдаване под 
наем на имоти от общинския 
поземлен фонд, чрез публичен 
търг за срок от 5 (пет) 
стопански години, поради 
постъпили повече от едно 
заявление за един и същ имот, 
както следва:

№ по 
стария 
план

Иденти-
фикатор НТП Дка/

кв.м.
Кате-
гория

Мест-
ност Го

д.
 

на
ем

Вълчи
дол 12574.29.187 нива 0,716 IV Тетер-

лик 40

Вълчи 
дол 12574.42.44 нива 9,287 IV Черния

орман 40

Кракра 39373.48.38 нива 9,009 III 50

Кракра 39373.48.40 нива 4,304 III 50

Кракра 39373.48.12 нива 5,264 III 50

Кракра 39373.48.10 нива 1,691 III 50

Кракра 39373.48.9 нива 1,630 III 50

Кракра 39373.48.8 нива 2,678 III 50

Кракра 39373.48.16 нива 4,016 III 50

Кракра 39373.48.5 нива 3,842 III 50

Кракра 39373.48.7 нива 3,582 III 50

Кракра 39373.48.6 нива 4,602 III 50

Кракра 39373.48.4 нива 1,784 III 50

Кракра 39373.48.3 нива 1,203 III 50

Кракра 39373.48.2 нива 4,988 III 50

Кракра 39373.48.21 нива 6,503 III 50

Миха-
лич 48524.42.51

де
гр

ад
ир

а-
ла

 о
рн

а 
зе

мя 1,444 III 50

Миха-
лич 48524.42.52 2,947 III 50
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ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
2.Допълва списъка в Прило-
жение №3 - за отдаване под 
наем на имоти , заети с трайни 
насаждения за срок от 5 (пет) 
стопански години, без търг или 
конкурс, както следва:

№ по 
стария 
план

Иденти-
фикатор НТП Дка/

кв.м.

Кате-
го-
рия

Мест-
ност

Го
д.

 н
ае

м

Брес-
так 06416.44.32

др. 
вид
тр.

наса-
жд.

28
.4

80

ІІІ

С
ар

км
а

40

Брес-
так 06416.44.34

др. 
вид
тр.

наса-
жд.

20
,3

84

ІІІ

С
ар

км
а

40

Черве-
нци 80529.163.1

овощ-
на

гра-
дина

55
,2

85

ІІ

Ко
дж

а 
ю

г

40

Черве-
нци 80529.164.1

овощ-
на

гра-
дина

45
,0

34

ІІ

Ко
дж

а 
ю

г

40

Черве-
нци 80529.180.1

овощ-
на

гра-
дина 15

9,
56

1

ІІ

Ко
дж

а 
ю

г

40

Извор-
ник 32442.40.8

овощ-
на

гра-
дина

29
,0

39

ІІІ 40

Щип-
ско 84022.20.148

изост.
трай-

но
наса-
жд.

13
,3

52

ІІІ

Ка
на

ра
та

40

3.Дава съгласие за отдаване под 
наем на маломерни имоти (до 
10 дка, предвидени за отдаване 
под наем за една стопанска 
година, съгл. Приложение №1 
за срок от 5 (пет) стопански 
години, чрез публичен търг с 
явно наддаване, както следва:

№ по 
стария 
план

Иденти-
фикатор НТП Дка/

кв.м.

Кате-
го-
рия

Мест-
ност Го

д.
 

на
ем

Щ
ип

ск
о

84022.21.11 нива

2.
37

6

X

Д
о 

се
ло

35

Щ
ип

ск
о

84022.21.12 нива

1,
60

0

X

Д
о 

се
ло

35

Щ
ип

ск
о

84022.21.13 нива

2,
01

9

X

Д
о 

се
ло

35

Щ
ип

ск
о

84022.21.16 нива

2,
03

7

II

Д
о 

се
ло

50

Щ
ип

ск
о

84022.21.18 нива

1,
97

1

II

Д
о 

се
ло

50

Щ
ип

ск
о

84022.22.103 нива

3,
76

0

II

Д
о 

се
ло

50

Щ
ип

ск
о

84022.22.208 нива

4,
20

2

II

Д
о 

се
ло

50

Щ
ип

ск
о

84022.22.258 нива

0,
57

3

III

Д
о 

се
ло

50

Щ
ип

ск
о

84022.27.144 нива

5,
06

4

IV

Ка
на

ра
та

40

Щ
ип

ск
о

84022.11.158 нива

3,
56

9

III 50

В
ъл

чи
до

л 12574.50.51 нива

2,
89

5

IV

Бе
ш

пу
на

р

40

Р Е Ш Е Н И Е № 500
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, 
ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.37, 
ал.1 от НРПУРОИ, Общински 
съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 48524.70.83 
по кадастралната карта 
на село  Михалич, АОС 
№4026/03.11.2020 година, 
частна общинска собственост 
с площ 2520 кв.м., да бъде 
продаден чрез публичен търг с 
явно наддаване.

2.Одобрява направената от 
инж.Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
48524.70.83 по кадастралната 
карта на с. Михалич, АОС 
№4026/03.11 .2020год . , 
частна общинска собственост 
с площ 2520 кв.м, в размер 
на 3 290,00 лв. (три хиляди 
двеста и деветдесет лева), за 
първоначална цена при про-
веждането на търга.
3.Размер на депозита - 20% 
от началната тръжна цена на 
имота.
4.Определя Деспа Маринова 
Точева, общински съветник, 
да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на 
търга.
5.Одобрява тръжната докумен-
тация.
6.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 № 501
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от 
ЗОС, ОбС Вълчи дол:
1.Дава съгласие  да бъдат 
настанени Йорданка Славчева 
Славова, ЕГН…….. и мало-
летното й дете Светлозар 
Светлозаров Димитров, 
ЕГН…… в общинско жилище 
за отдаване под наем, находящо 
се в гр. Вълч дол, ул.“3-ти март“ 
бл.13, вх.8, ет.4, ап.20, актуван 
с АОС №3293/12.05.2020 г. 
за срок от 2 (две) години.
2.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол да издаде заповед за 
настаняване и сключи договор 
за наем с Йорданка Славчева 
Славова, ЕГН…… за срок от 2 
(две) години.

Р Е Ш Е Н И Е № 502
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС, 
чл.19, ал.1 от НРПУРОИ, чл.1, 
ал.1 от НУРПТК, Общински 
съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие за отдаване 
под наем, чрез публичен търг 
за срок от 5 (пет) години, 
на помещение – сграда 
на транспорта с площ 38 
кв.м., находяща се в имот с 
идентификатор 61265.501.241 
по кадастралната карта на 
село Радан войвода, АОС 
№3848/07.11.2020година. 
Първоначалната месечна наем-
на цена е в размер на 2,50 лв. 
за кв.м. с ДДС, съобразно 
Тарифата за определяне на 
базисните цени за отдаване 

под наем на имоти, общинска 
собственост.
2.Размер на депозита - 50% от 
наема на имота.
3.Определя Деспа Маринова 
Точева, общински съветник, 
да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на 
търга.
4.Одобрява тръжната докумен-
тация.
6.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол:
-да организира подготовката 
и провеждането на публичния 
търг;
-да сключи договор за наем с 
кандидата, спечелил публичния 
търг.

Р Е Ш Е Н И Е № 503
На основание чл.24 от Закона 
за счетоводството и чл.21, 
ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА,  
Общински съвет Вълчи дол 
приема отчетите на Общинска 
Аптека „Здраве“, разположена 
на територията на община 
Вълчи дол за 2020 година, 
както следва:
•Приема отчет за изразход-
ваните средства на Общинска 
аптека „Здраве“- гр. Вълчи дол 
в размер на 41 991,12 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 504
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 10 май 
2021 година, както следва:
- По първа точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за“ 
следния проект за Решение: 
„Общото събрание на акцио-
нерите приема правила за 
избор на регистриран одитор за 
заверка на годишния финансов 
отчет на дружеството“
-По втора точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за“ 
следния проект за Реше-
ние: „Общото събрание на 
акционерите определя възнаг-
раждения на членовете на 
съвета на директорите, по 
реда на чл.56, ал.13 и т.8 от 
Забележките към Приложение 
2 „Показатели и критерии за 
определяне на балната оценка 
в публичните предприятия“ 
към чл.56, ал.2 от Правилника 
за прилагане на закона за 
публичните предприятия 
(ППЗПП), чрез определяне 
стойността на една бална 

единица по смисъла на чл.56, 
ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замя-
на на показатели №4 и №5 от 
Приложение 02 към чл.56, ал.2 
от ППЗПП“.
-По трета точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за“ 
следния проект за Реше-
ние: „Общото събрание на 
акционерите приема предло-
жената промяна в капитала на 
дружеството“.
-По четвърта точка от проекта 
за дневен ред: да гласува „за“ 
следния проект за Реше-
ние: „Общото събрание на 
акционерите приема предло-
жената промяна в Устава на 
дружеството“.

Р Е Ш Е Н И Е № 505
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева. за соци-
ално погребение на  Васил 
Иванов Василев, която да се 
получи от Бергюл Тефикова- 
кметски наместник на с. Бояна.

Р Е Ш Е Н И Е № 506
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Севда Демирова 
Симеонова от село Михалич 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 507
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Исин Али Муса от 
с. Радан войвода да бъде от-
пусната еднократна парична 
помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 508
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава 
съгласие на Божан Цветков 
Стефанов от с. Бояна да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 509
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС не 
дава съгласие на Антоанета 
Демирева Стоянова от село 
Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 510
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Митко Мариев 
Насков от град Вълчи дол, ул. 
»Ал. Константинов» №12 да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
300,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 511
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава 
съгласие на Желязко Василев 
Стефанов от гр. Вълчи дол, 
ул. »Струма» №14 да бъде от-
пусната еднократна парична 
помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 512
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Росица Иванова 
Асенова от с. Добротич да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 513
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Кирил Кирилов 
Алексиев от град Вълчи дол, ул. 
»Ал. Константинов» №46 да 
бъде отпусната еднократна па-
рична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 514
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС не 
дава съгласие на Сали Халилов 
Шабанов от с. Стефан Караджа 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 515
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Кръстинка Вълкова 
Сидерова от с. Генерал Колево 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
150,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 516
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Ахмед Исинов 
Салиев от с. Радан войвода 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
100,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 517
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Веселина Андреева 
Атанасова от гр. Вълчи дол, 
ул. »Струма» №2 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 50,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 518
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Севда Симеонова 
Иванова от с. Стефан Караджа 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 519
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС 
не дава съгласие на Илия 
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Асенов Димитров от село Сте-
фан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 520
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС 
не дава съгласие на Розалина 
Михайлова Стоянова от село 
Стефан Караджа да бъде от-
пусната еднократна парична 
помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 521
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Ахмед Мехмедов 
Ахмедов от с. Генерал Колево 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 522
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Юсуф Алиосманов 
Татар от село Стефан Караджа 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 523
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Едие Караниева 
Салиева от с. Стефан Караджа 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 524
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС 
дава съгласие на Емилияна 
Свиленова Стоянова от село 
Стефан Караджа да бъде от-
пусната еднократна парична 
помощ в размер на 300,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 525
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Румяна Златева 
Хаджиева от село Стефан 
Караджа да бъде отпусната ед-
нократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 526
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Памела Събева 
Тодорова от град Вълчи дол, 
ул. »23-ти ІХ» №19 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 527
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Севинч Кямилова 
Османова от село Стефан 
Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 528
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Зорница Бойкова 
Банкова от с. Добротич да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 529
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Елфида Рамаданова 
Алиева от с. Михалич да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 530
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Станка Георгиева 
Чернева от град Вълчи дол, ул. 
»Ал.Стамболийски» №44 да 
бъде отпусната еднократна па-
рична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 531
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Насуф Юсуфов 
Хасанов от с. Стефан Караджа 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
100,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 532
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Колю Стоянов 
Маринов от с. Есеница  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 533
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Али Мартинов 
Илиев от гр. Вълчи дол, ул. 
»Ал. Константинов» №12  да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
300,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 534
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Илияна Руменова 
Костова от с. Стефан Караджа  
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
100,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 535
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Юсуф Мехмедов 
Ахмедов от с. Генерал Кисе-
лово  да бъде отпусната едно-
кратна парична помощ в раз-
мер на 100,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 536
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Васил Ангелов 
Георгиев от гр. Вълчи дол, ул. 

»М. Ф. Толбухин» №6  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 537
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Наджия Реджебова 
Алиева от с. Оборище  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 538
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС не 
дава съгласие на Димитричка 
Димитрова Колева от град 
Вълчи дол, ул. »Урожай» №18  
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 539
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Станка Йорданова 
Георгиева от с. Бояна  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 540
На основание чл.21, ал.1, 
т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС 
дава съгласие на Димитричка 
Димова Димитрова от гр. Вълчи 
дол, ул. »Нишка» №7  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 152,00 
лева, които да се прехвърлят 
директно по § за покриване 
на разходи за погребението на 
брат й Йордан Димов.

Р Е Ш Е Н И Е № 541
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Петранка Стойкова 
Иванова от град Вълчи дол, ул. 
»Генерал Скобелев» №41  да 
бъде отпусната еднократна па-
рична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 542
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Юлия Ангелова 
Алексиева от село Михалич 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 543
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Сергей Софиев 
Иванов от гр. Вълчи дол, ул. 
»Елин Пелин» №8 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 150,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 544
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Бедрия Махмудова 
Юсуфова от с.Стефан Караджа 
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 545
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава 
съгласие на Абибе Ибрям 
Хюсеин от с. Генерал Киселово 
да бъде отпусната еднократна 

парична помощ в размер на 
100,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 546
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава 
съгласие да бъдат отпуснати 
еднократни парични помощи 
на ученици, както следва:
•Върбан Димков Стефанов -гр.
Вълчи дол, ул. »Ст.Димитров-
Марек» №4 в размер на 
150,00 лв.
•Мирослав Петров Маринов - 
с. Михалич в размер на 150,00 
лв.
•Радослав Тодоров Янков - гр. 
Вълчи дол, ул. »Ген.Скобелев» 
№41 в размер на 150,00 лв.;
•Минко Севдалинов Славов-с.
Есеница в размер на 150,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 547
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.7 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол не дава съгла-
сие за освобождаване на СУ 
“Васил Левски“ - гр. Вълчи дол 
от начислената дължима сума 
за битови отпадъци за 2020 
година.

РЕШЕНИЕ 548
На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет  Дава съгласие въпросът 
да се разгледа на следващото 
заседание на Общински съвет, 
като упълномощава Преслав 
Петров(едновременно упъл-
номощен представител и на 
лицата вносители на пети-
цията) - общински съветник да 
присъствува при разглеждане 
на въпроса и подготвяне на 
докладна записка с включено 
правно основание за вземане 
на решение.

Р Е Ш Е Н И Е № 549
На основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА и чл.79, ал.5 от 
Закона за опазване на околната 
среда, ОбС Вълчи дол приема 
Отчет за изпълнение на програ-
мата за опазване на околната 
среда през 2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 550
На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА и чл.52, ал.9 
от Закон за управление на 
отпадъците, ОбС Вълчи дол 
приема Отчет за изпълнение на 
програмата за управление на 
отпадъците на територията на 
община Вълчи дол през 2020 
година.

Р Е Ш Е Н И Е № 551
На основание чл. 21, ал. 1, т. 
8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 17а, 
ал1, т.3 от Закон за опазване на 
земеделските земи; чл.59, ал.1,  
чл. 124а, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ, 
във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 

от с.з. и чл. 12, ал.2, и  чл. 124 
б, ал. 1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол:
1.Разрешава изработване 
на проект за: Подробен ус-
тройствен план – план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за 
ПИ с идентификатор №№: 
32860.45.27; 32860.45.30; 
32860.45.46; 32860.45.26; 
32860.45.25; 32860.10.123; 
32860.10.122; 32860.10.120; 
32860.10.119; 32860.10.118; 
32860.10.117; 32860.10.116; 
32860.23.34, по КККР на с. 
Искър, община Вълчи дол.
Окончателният проект да се 
съгласува със заинтересуваните 
централни и териториални 
администрации и специали-
зираните контролни органи 
на основание чл. 128, ал. 6 от 
ЗУТ.
Финансирането на проекта за 
ПУП-ПЗ ще е  за сметка на 
Възложителя „СУКО” ЕООД. 
2.Одобрява заданието по 
чл.125 (1) от ЗУТ за възла-
гане изработването на проект 
за ПУП-ПЗ /план за за-
строяване/ за обект: за ПИ 
с идентификатор №№: 
32860.45.27; 32860.45.30; 
32860.45.46; 32860.45.26; 
32860.45.25; 32860.10.123; 
32860.10.122; 32860.10.120; 
32860.10.119; 32860.10.118; 
32860.10.117; 32860.10.116; 
32860.23.34, по КККР на с. 
Искър, община Вълчи дол.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от 
ЗУТ, решенията по т. 1 и 2 не 
подлежат на оспорване.

Р Е Ш Е Н И Е № 552
На основание чл.21, ал.1, т.8 
и т.23 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 
и ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.7 от 
ЗСПЗЗ, чл.76, ал.1 и ал.2, т.1 
и ал.3 и ал.8 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Допълва списъка в Прило-
жение №1-за отдаване под наем 
за стопанската 2021/2021г. на 
маломерни имоти (до 10 дка) 
от общинския поземлен фонд, 
без търг по цени за декар, 
определени съобразно Тари-
фата за отдаване под наем на 
имоти,  както следва:

№ по 
стария 
план

Иденти-
фикатор НТП Дка/

кв.м.
Кате-
гория Го

д.
 

на
ем

В
ой

во
ди

но

11836.92.150 нива

5,
09

2

III 50

В
ой

во
ди

но

11836.92.150 нива

0,
71

6

III 50

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
              /Д. ТОДОРОВ/
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Разговорите на добрите деца от дружинката понякога се превръщаха във 
въпроси и отговори. Това внасяше оживление. Днес Емилия започна с един 
труден въпрос: 
–Всеки си има дом, семейство, близки. Но във всяко селище има един дом, 
който е общ за всички. Кой е той?
–Училището! Там всички деца се чувстват като в свой дом - отговори Надя.
–Това се отнася само за децата - възрази Емилия.
–Общината, където се събират всички да обмислят обществени въпроси- каза 
Елена.
–Това пък се отнася само за възрастните - пак възрази тя.
–Общият дом за всички, малки и големи, е светия Божи храм. Там душата на 
всеки се чувства като в своя роден дом - отговори най-точно Ивка.
Разговорът продължи. Изясни се, че общият духовен дом се подържа от 
всички. Там всеки се е кръстил и там отива да се помоли на своя небесен баща 
- Бога. В него присъстват ангели и светии. 
Църквата в малкото планинско градче обаче се нуждаеше от ремонт. 
Наложително беше да се поправи покривът. Никой не искаше да му се заплаща 
труда, защото това е дом Божи. Намериха се трима майстори и работата тръгна 
успешно. 
Християнки се заеха да приготвят обяд за отрудените работници. Дружинката 
искаше да вземе участие, но бяха малки за такъв тежък труд. 
–Намислих как можем да вземем участие и ние - каза Ивка.- Момчетата ще 
почистват отпадъците край църквата, а ние ще приготвяме следобедната 
закуска на работниците. Привечер те огладняват. 
–Как ще стане това? Трудно ми се вижда - каза Мария.
–Много лесно. Ще помолим нашите баби и майки да помагат, а ние ще носим 
храната.
Започнаха от първия ден. Най-напред Мария помоли баба си да направи питка. 
Топличка я донесоха, като прибавиха прясно сирене. Уговориха сигнала. Като 
удариха малко звънче, работниците слязоха от покрива. Закусиха добре и 
благодариха.
На втория ден друго момиче се погрижи за питка. Поднесоха я с плодове. Най-
много работниците се радваха на пиците, постни или блажни, според деня. 
Последният ден бабата на Ивка приготви баница. Децата купиха от спестените 
си пари сладоледи. В горещия следобед работниците се разхладиха.
Така добрите деца взеха участие в ремонта на църквата. Всички се удивиха 
на трудолюбието им и на топлата им обич към тихия духовен дом на всички 
християни – дома на душата.

Драги читатели, тази година в поредицата “ДОБРИЯТ ПРИ-
МЕР“ отец Станислав Друмев ще ни запознае с прекрасните 
разказчета на Валентина Друмева, от книжката „Моят ангел“. 
Написани са за малките сред нас, а и не само за тях...

добрият пример

“ДОМ НА ДУШАТА”

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 Вторник Вълчи дол, Искър

2 Сряда Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

3 Четвъртък Радан войвода, Ген. Колево, Ст. Караджа, Изворник
4 Петък Вълчи дол, Войводино
7 Понеделник Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
8 Вторник Вълчи дол, Щипско
9 Сряда Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

10 Четвъртък Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

11 Петък Вълчи дол, Искър

14 Понеделник Радан войвода, Ген. Колево, 
Стефан Караджа, Изворник

15 Вторник Вълчи дол, Войводино
16 Сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
17 Четвъртък Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
18 Петък Вълчи дол, Щипско

21 Понеделник Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

22 Вторник Вълчи дол

23 Сряда Радан войвода, Ген. Колево, 
Стефан Караджа, Изворник

24 Четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
25 Петък Вълчи дол, Войводино
28 Понеделник Червенци, Караманите, Метличина
29 Вторник Вълчи дол, Щипско
30 Сряда Брестак, Искър

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2021 ГОДИНА

ЗАЕДНО НА ВЕЛИКДЕН
В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

В навечерието на 24 май детските градини 
“Звездица” - село Стефан Караджа, с 
филиал в село Червенци, “Слънце” - 

село Михалич, с филиал в село Есеница 
и “Надежда Крупская” - село Генерал 

Киселово бяха посетени от председателя 
на Общински съвет - Вълчи дол - Димитър 
Тодоров и заместник-кмета Пепа Пенчева, 

които им връчиха букет, почерпка от 
Общината и поздравителен адрес по случай 

Деня на Светите братя Кирил и Методий.

Най-светлият християнски празник - Възкресение Христово бе отбелязан с празнична програма в двора на 
Музейна сбирка - град Вълчи дол.
Жителите и гостите на града имаха възможност да разгледат изложение на традиционни, ръчно изработени 
изделия, разкриващи красотата и многообразието на местните традиции и обичаи, предоставени от Донка 
Великова, Живка Пейчева, Живка Станчева, Катя Кръстева, Юлияна Петкова, Ива Димитрова, Галя Балева...
Борбата с великденски яйца поднесе незабравими емоции за най-малките, като тази година най-здравото яйце бе 
това  на Димитрина Петрова.
В богатата фолклорна програма взеха участие ученици от СУ “Васил Левски” - град Вълчи дол, подготвени от 
г-жа Денислава Николова и г-жа Николинка Сярова, ЖПГ “Теменуга” при НЧ “Димитър Благоев” - град Вълчи 
дол, Танцов състав “Жарава” - град Вълчи дол, Фолклорна група “Иглика” - град Вълчи дол, самодеецът Ненчо 
Михалев от село Кракра, акордеонисти от региона.
Специална изненада бяха подготвили талантливият дизайнер Милена Петрова и момичета от СУ “Васил Левски” 
- град Вълчи дол, които представиха своята собствена модна колекция, под акомпанимента на Стилиан Донев - 
Стелко.
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НЯМА НИЩО ПО-КРАСИВО ОТ ВИСОКИЯ ДУХ И НИЩО

 ПО-ЦЕННО ОТ ЗНАНИЕТО...
С ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ОТБЕЛЯЗОХМЕ 24 МАЙ

Денят на Светите братя Кирил и 
Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската 
книжовност - 24 май - бе отбелязан 

тържествено, с празнично шествие в 
град Вълчи дол, в което взеха участие 

учители и възпитаници на детска 
градина “Здравец” - град Вълчи дол, 
СУ “Васил Левски” - град Вълчи дол, 

ПГЗГС - село Стефан Караджа,
 ОУ “Климент Охридски” - село Стефан 

Караджа, ОбУ “Васил Левски” -
село Михалич и ОбУ “Св. Иван Рилски” 

- село Червенци.
Тържеството започна в 10:00 часа, 
в двора на СУ “Васил Левски”, с 

празнична програма и изпращане на 
абитуриентите от Випуск 2021.
Под звуците на духова музика, 

празничното шествие премина по 
улиците “Георги Димитров”, 

“Хаджи Димитър”, 
пл. “Освобождение” и “Трети март”.

В словото си кметът на община Вълчи 
дол - Георги Тронков отправи поздрав 

към всички учители, ученици, дейци на 
културата, жители и гости на 

град Вълчи дол:
“24 май е единствен по рода си празник 

на буквите – както в Европа, така и в 
целия свят!

24 май е празник, който ни изпълва 
със заслужено чувство на национална 
гордост, с оптимизъм и самочувствие! 

Днес се прекланяме пред великото 
дело на Кирил и Методий, но и пред 
всички, които го пазят и предават на 

поколенията!
С дълбока признателност се обръщам 
към Вас, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 
които възпитавате нашите деца и ги 

учите да бъдат достойни и добри хора! 
Поздравявам Ви за вдъхновението, 
ентусиазма, силите и търпението, 

които ежедневно влагате в работата си! 
Бъдете здрави и все така отдадени на 
професията си, която е и призвание за 

цял живот! Желая Ви творчески успехи 
и лично щастие!

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 
на Вас пожелавам да бъдете здрави, 
упорити, да следвате мечтите си и 

никога да не спирате да се борите да 
бъдете по-добри! 

Бъдете любознателни и последователни 
в усвояването на знанията в училище. 

Уважавайте своите учители, вслушвайте 
в думите им и помнете уроците им!

СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ,
Днес за последен път прекрачвате 

прага на родното училище и чувате 
училищния звънец… 

Предстои Ви да поемете по нов път – 
различен за всеки един от Вас. Уверен 

съм, че ще поемете по него с гордо 
вдигната глава, че ще го извървите по 

най-добрия начин!
Бъдете здрави, вярвайте в себе си, 

постигайте успехи и сбъдвайте мечтите 
си! Пожелавам Ви попътен вятър и нa 

дoбъp час!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ!
ОбУ “Св. Иван Рилски” - село Червенци

ПГСЗГС - село Стефан Караджа

ДГ “Здравец” - град Вълчи дол

Випуск 2021 на СУ “Васил Левски” - град Вълчи дол Шествието премина под звуците на духова музика

СУ “Васил Левски” - град Вълчи дол

ОУ “Климент Охридски” - село Стефан Караджа

ОбУ “Васил Левски” - село Михалич
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ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ

След входирано искане от страна 
на ръководството на Община Вълчи 
дол за удължаване срока на договора, 
считано от месец април проектът се 
удължи за срок  до 30.09.2021 година. 
Социалната услуга предоставяне на 
„топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в 
условията на пандемията от COVID-19 
в Община Вълчидол” към 20.05.2021 
година се предоставя на територията 

на община Вълчи дол на 200 лица. 
От датата на стартирането на проекта, общо с натрупване, са 
подадени 429 заявления - декларации за включване в проекта, от 
тях, с натрупване, 210 лица са сключили договор и получавали 
топъл обяд.
Ежедневно, в работните дни, на 200 потребители се предоставят 
супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично - десерт. По 
реда на Закона за обществените поръчки, външен изпълнител 
доставя необходимите хранителни продукти. Храната се 
приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи 
дол и чрез разнос се доставя до домовете на потребителите. 
Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, 
приготвена при отчитане на хранителните потребности на 
потребителите и при спазване изискванията на Закона за 
здравето и нормативните актове по прилагането. Храната се 
приготвя по специализиран рецептурник, предназначен за 
заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата 
нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и 
пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.
Община Вълчи дол, в качеството си на бенефициент по проект 
„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община 
Вълчи дол”, извършва  подбор на конкретните представители на 
целевите групи, които могат да бъдет включени като потребители 
на социалната услуга по прозрачен начин и в съответствие с 
принципите за зачитане на личното достойнство, равенство 
между половете и недопускане на дискриминация.
Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата 
подава заявление-декларация до Кмета на Община Вълчи 
дол. На база на подадените заявления се изготвя списък на 
всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция 
„Социално подпомагане” - гр. Вълчи дол, с цел потвърждаване 
на принадлежността на кандидатите към целевите групи по 
проекта. Принадлежността на дадено лице към определена 
целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на 
всеки конкретен случай и се извършва от Дирекция „Социално 
подпомагане”, гр. Вълчи дол.
С цел намаляване на социалното изключване и/или справяне 
с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив 
начин се предоставят съпътстващи дейности, предвидени в 
допълнение към предоставянето на „топъл обяд”.  Реализирането 
на  съпътстващи мерки спрямо потребителите, се изразява в 
индивидуално консултиране за ползване на административни 
общински услуги, консултиране относно здравословно и 
балансирано хранене, консултиране относно възможностите за 
ползване на други предоставяни социални услуги, както и други 
актуални подкрепи, предвид възникналите нужди и проблеми 
от партньора на бенефициента СНЦ „Бъдеще за Вълчи дол”.
Финансирането е в размер на 110 484.00 лева.

Стилияна Иванова, Администратор на проекта
Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за 
преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.
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Проект„Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ 
BG05M9OP001-2.018-0048- С01 по ОПРЧР и 

BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР

През 2020 год. Георги Тронков, Кмет на Община Вълчи дол, отправи 
мотивирано искане до Управляващия орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год. за отпускане на 
допълнително финансиране за изпълнение на проект „Реализация 
чрез интеграция в Община Вълчи дол“ до 31.12.2021 година.
От месец януари 2021 г. са назначени 20 безработни лица на длъжността 
„домашен помощник” за срок от 12 месеца, които предоставят социални 
услуги на лица в невъзможност за самообслужване.
По проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 година с ДБФП №BG05M9OP001-2.018-0048-С04, 
предстои стартиране на дейностите: „Обучение на служителите от 
звеното за координация (мобилен екип)”; „Осигуряване на мотивационно 
обучение”, „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови 
компетенции”, „Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване 
на професионална квалификация”, „Повишаване на информираността 
на обществото с цел преодоляване на негативните стереотипи” и 
„Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители 
на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите 
страни и медиите”. 
По проекта, финансиран от Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година с ДБФП №BG-
05M9OP001-2.018-0048 2014BG05M2OP001-C01, предстои стартиране 
на дейностите: „Провеждане на консултации /беседи/ с родители на деца, 
които не посещават редовно занимания и учебни занятия”, Организиране 
на Клуб “Млад готвач”, Клуб “Барман/Сервитьор”, Клуб по стрелба и 
Клуб скаут, Организиране на ФЕСТИВАЛ „Равен старт на различните”, 
„Преодоляване на негативните обществени нагласи” и „Организиране и 
провеждане на социално-здравни беседи”.
Проектът е на стойност 1 024 712.13 лева, от които 650 019.23 лева 
се финансират от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 и 389 692.90 лева - от Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж”.
Срокът за изпълнение е до 31.12.2021 година.

Проектът „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- 
С01 и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 се осъществява от Община 
Вълчи дол с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 
2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ 
Проект «Подкрепи ме, за да успея»

BG05M9OP001-2.004-0002

През месец юни 2021 година в Общностен център - гр. Вълчи дол отново ще стартира Дейност „Допълнителна 
педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”.
Услугата е насочена към следните целеви групи:
- деца от уязвими семейства от затворени общности;
- деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас. 
През летните месеци (юни, юли и август) на 2021 година ще бъдат обхванати две групи деца за подготовка за 
първи клас. 
Целта на тази услуга е да се увеличи готовността на децата от целевата група по проект „Подкрепи ме, за 
да успея”, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0002 – С01 по ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” 
и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас.
Посещавайки лятното училище, децата имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни 
и социални умения преди да постъпят в училище. 
В лятното училище на Общностен център Вълчи дол,образователните елементи се комбинират с игри и дейности, 
обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. 
Лятното училище ще предостави дейности за подобряване на предучилищната подготовка като: 
- Преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др.,
- Осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. 
Децата се разделят на групи в зависимост от техните нужди:
-Създаване на групи от деца от рисковите общности за преодоляване на изоставянето по отношение на 
придобиването на социални умения и свободното владеене на български език. 
-Игри в съответствие с предпочитанията на децата;
-Организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на лятното училище.
С родителите се провеждат срещи, с цел да се проучи как децата приемат летните занимания. По този начин се 
дава възможност за промяна и допълване на заниманията в зависимост от нуждите на конкретното дете. Това е 
един много добър модел за въвеждане на децата в образователната система.
Продължителността на проект „Подкрепи ме, за да успея”е 68 месеца, като стартира на 27.04.2016 г. и приключва 
на 31.12.2021година.

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

ДПЛУИ - с.Оборище е създадена като социална институция през 1958 година. От 2006 г. се помещава в нова 3 етажна 
масивна сграда,  двуетажна жилищна част с един приземен етаж. Общата площ на терена и сградата е около 5000 кв.м. 
Капацитета на социалната услуга е 90 лица, който към  момента е запълнен, т.е. няма свободни места.
В двора на социалната институция са обособени малка овощна градина, градинки с цветя, тревни площи, пейки, игрище за 
футбол и баскетбол, оборудвана площадка с  успоредка и висилка, които се поддържат със собствени средства и труд, всяка 
година се разширява обхвата на спортната и трудотерапевтичната дейност. На двора, със собствен труд и средства, е изграден 
малък басейн, като района около него е обособен с тревна площ и може да се използва и в спортната терапия за раздвижване 
на трудно подвижни лица и лица с изявен остър психичен епизод. Сградата е в добро техническо състояние и отговаря на 
хигиенните условия и изисквания на Министерство на труда и социалната политика и Министерството на околната среда и 
водите.
На потребителите се предлагат различни услуги, занимания и мероприятия свързани с бита, културно-развлекателен и 
спортен живот.  В институцията се честват  всички  национални  и религиозни празници, именни  и рождени дни, като 
се организират подходящи развлекателни програми, които се регистрират със снимков материал,  придружени с почерпки 
и лични награди за успехи.
Организират се  различни спортни състезания, забавни игри, драматизации,  и други. Но пандемията от Covid – 19 
наложи преустройство на цялата дейност, като се насочи към всекидневно раздвижване по възможност на двора и прием на 
хранителни добавки и стимуланти за активизиране и подпомагане на имунната система.
В социалната институция се предлагат и провеждат следните терапевтични дейности:
- Трудотерапия –  работа в цветна и зеленчукова градина, почистване на двора и улицата пред социалната институция, парка 
в непосредствена близост до институцията.
- Арттерапия - рисуване, оцветяване, апликиране, изработка на картички, картини и сувенири от различни материали.
- Музико и ритмо терапия – запознаване  с различните стилове музика,  долавяне на ритъм с помощта на ударни инструменти 
/тарамбуки, шейкър, дайре, бонгус, китара и др./  слушане на музика, разучавене на танци и песни, гледане на видеоклипове 
и обсъждането им.
- Културотерапия - Запознаване с  празници, традиции и обичаи, честване на рождени и именни дни, организиране на 
екскурзии,  почивки  и културни мероприятия, посещения на театри и кина.
- Физкултура и спорт – утринна  гимнастика, ползване на фитнес уреди, организиране на спортни състезания и походи, 
ползване на терапевтично легло със загряващ и масажен ефект.
- Психотерапия – организиране на групова и индивидуална работа с психолог. Организиране и провеждане на психодрама и 
психотерапия от психотерапевт Илчо Горанов.
- Хлеботерапия в новоизградено помещение - готварство и сладкарство.
Всички дейности са отбелязани и във Фейсбук страница.
През 2021 г. са предвидени екскурзии до исторически местности, театрални постановки, посещение на кино прожекции и 
много други инициативи. Договорени са посещения на морския бряг с нощувки в с.Шкорпиловци; посещения на гр. Велико 
Търново, околните манастири и други. 

Община  Вълчи дол, в качеството си на Доставчик на нова социална услуга 
„Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги, 
стартира приема на документи от кандидати за потребители на 26.01.2021 
година. „Асистентската подкрепа“ е специализирана държавно делегирана 
социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна 
среда на:
•лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които 
нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; 
•деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с 
определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за 
осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за 
грижа в домашна среда по реда на друг закон.
 Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната 
услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес.
Същите подават документи всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, в 
сградата на Община Вълчи дол, пети етаж, стая 403.
Социалната услуга „Асистентска подкрепа” се предоставя от Социален 
асистент, ежедневно и почасово, максимум до 4 часа на ден за един 
потребител.  Изискването, на което трябва да отговаря Социалният асистент е 
да има  минимум основно образование и адресната регистрацията по настоящ 
адрес на територията на община Вълчи дол. Към настоящия момент  48 са 
ползвателите на социалната услуга, като от тях един е с определена чужда 
помощ.  Броят на  назначените Социални асистенти  по Трудов договор е 35.

МАТЕРИАЛИТЕ  ЗА СТРАНИЦАТА ПОДГОТВИ:                                        
ДИРЕКЦИЯ ИПХД
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140 ГОДИНИ ОТ 

БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ ОБЯВИ

Традиционно, в навечерието на християнския празник  Възкресение 
Христово, над 400 души, потребители на социалната услуга „топъл 
обяд” по проектите: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID - 19 в 
Община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане, „Обществена трапезария в Община 
Вълчи дол 2021”, финансиран от Министерство на труда и социалната 
политика, Фонд „Социална закрила” и домашен социален патронаж, 
бяха посетени в домовете си за да получат специална изненада от 
ръководството на Община Вълчи дол – пакет с традиционни за 
българската великденска трапеза ястия и поздравителна картичка.
Община Вълчи дол искрено се надява с този жест да е стоплила домовете 
на стотици семейства за светлия празник, да им е вдъхнала надежда за 
повече здраве, сила на духа  и увереност!

Стилияна Иванова

Професионалната гимназия по земеделие и горско 
стопанство - село Стефан Караджа взе участие в 
Регионален етап от XI Национално състезание 
„Млад фермер“ за 2020/2021 година. 
Домакин на състезанието за третия етап за Северна 
България тази година беше ПГСС „Земя“ - гр. Провадия. 
Участие взеха 15 отбора от всички земеделски училища 
и се проведе в периода 26 – 28 април. Отборът на ПГ 
по ЗГС с. Стефан Караджа завоюва II отборно място. 
Учениците, представили училището в състезанието се 
класираха за участие в Националното състезание, 
което се проведе в ПГЗ „Христо Ботев“,  гр. Ямбол в 
периода 12 – 14 май.
В модул „Механизация на селското стопанство“ се 
състезава ученика Салим Себайдин Феим от XI клас, 
който се класира на I място. В това направление 
учениците се състезават в майсторско управление на 
трактор на учебен полигон и решаване на тест (листовка).

В направление „Животновъдство“ се състезава 
ученикът Красимир Младенов Красимиров от XI 
клас. Същия се класира на II място като демонстрира 
знанията си в разпознаването на фуражи и породи 
селскостопански животни и птици.
В направление „Растениевъдство“ се състезава 
ученикът Ахмед Мустафов Алимов от XI клас, 
където мери сили в разпознаване на семена от четири 
групи растения и пикиране на разсад от зеленчукови 
култури.
Състезателите се завърнаха с медали, купи, грамоти 
и електрическа косачка за косене на трева.
За отличното си представяне и издигане престижа 
на гимназията ръководството на училището награди 
участниците с материални награди и грамота за Деня на 
светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 
просвета и култура и на славянската книжовност – 24 
май.

Илхан Муса, Директор ПГЗГС

Какво би направил, ако знаеше, 
че действията ти днес могат да 
направят твоя град или твоето  
село по-добри в бъдеще? 
Ние имахме шанс да го направим!
Инициативата за засаждане на нови 
гори на територията на община 
Вълчи дол  е  на Николинка Ся-
рова - секретар на МК БППМН, 
подкрепена и със съдействието 
на г-н Георги Тронков - кмет 
на Община Вълчи дол,  г-жа 
Живка Иванова - зам.-кмет и  
Гората.БГ, които ни дариха 
19 500 дръвчета, служители на 
Общинска администрация - Вълчи 
дол,  директорите на училищата 
и детските градини, експертното 
участие на ръководството и 
лесовъдите на Държавно горско 
стопанство - гр. Суворово, г-н 
Димитър Петров, управител на „Кис 

Експрес“ ЕООД, г-жа Светлана 
Петкова – ръководител на “Ловно-
рибарско дружество” - Вълчи 
дол, БКС - Вълчи дол, г-жа Нели 
Лефтерова - кмет на село Брестак, 
г-жа Златинка Димитрова - кметски 
наместник на с. Метличина, и над 
200 доброволци, без които не бихме 
успели.
В община Вълчи дол започна 
засаждането на нови гори.
Това е една чиста инициатива от 
хората за хората, която има за цел 
да създаде по-благоприятна среда 
за живот!
Целта ни е да оставим по-добра 
община за децата ни и по-добри 
деца за общината ни!
Само за един залесителен сезон 
залесихме около 100 дка.
В „Новата гора на Брестак“ имаме 
засадени 85 дка площ с над 13 

000 дръвчета (акация, червен дъб, 
зимен дъб и др.), участваха над 
200 доброволци, включиха се 4 
компании.
Засадени са около 1500 дръвчета на   
площи коло язовира на с. Брестак и 
други терени в селото. 
В „Новата гора на Метличина“- 
имаме засадени 10 дка площ с 1200 
дръвчета, (акация и червен дъб).
На територията на с. Червенци- 
100 дръвчета.
В засаждането на дръвчетата с 
радост се включиха  учениците от 
СУ “Васил Левски“ - Вълчи дол, 
ОбУ “Св. Иван Рилски“ - Червенци, 
ОУ “Климент Охридски“ - Стефан 
Караджа; ПГ по Земеделие и горско 
стопанство - Стефан Караджа; ОбУ 
„Васил Левски“ - Михалич.

През есента продължава  
вторият залесителен сезон!

Ние вярваме, че добрият пример 
е заразителен, затова благодарим 
на всички, които се включиха и 
заедно дадохме своя принос към 

създаването на нови гори.
Вярваме също, че чрез правенето 
на добро можем да променим не 
само  себе си, а  хората и мястото, 
където  живеем!
Вярваме, че децата са бъдещето ни 
и ако те се включат в засаждането 
на нови гори, то бъдещето ще е 
по-отговорно, по-грижовно и по-
чисто!

Благодарим Ви за подкрепата! 
ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

Николинка Сярова
Секретар МКБППМН

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ МНЕНИЯ, ВЪПРОСИ, ИДЕИ И 

ПРЕПОРЪКИ НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ ПОЩА:
ekip_2000@abv.bg. 

ПОСЕТЕТЕ И ОФИЦИАЛНИЯ НИ САЙТ: 
http://valchidol-bg.com.

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/

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.

ПРОДАВАМ имот в град Вълчи дол. Дворно място - 345 кв. 
метра; 2 жилищни сгради и стопанска постройка.
ЦЕНА: по договаряне.
ТЕЛЕФОН: 0897/035 175
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І.Отдаване под наем за срок от 5 
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общинска собственост, как-то следва:  

1.ПИ с идентификатор 
05978.23.136 с площ 11195 кв.м., 

НТП: нива, ІХ категория, находяща 
се в землището на с. Бояна, 
АОС №3734/19.09.2018 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 391,83 лв.   
Депозитът е в размер на 195,92 лв.  
2.ПИ с идентификатор 12574.50.51 

с площ 2895 кв.м., НТП: нива, ІV 
категория, находяща се в землището 

на гр. Вълчи дол, 
АОС №4117/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 115,80 лв.   
Депозитът е в размер на 57,90 лв.  
3.716 кв.м., идеална част от ПИ с 

идентификатор 12574.29.187 целият 
с площ 6548 кв.м., НТП: нива, ІV 

категория, находяща се в землището 
на гр. Вълчи дол, 

АОС №4115/26.04.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 28,64 лв.    
Депозитът е в размер на 14,32 лв.  
4.ПИ с идентификатор 12574.42.44 

с площ 9287 кв.м., НТП: нива, ІV 
категория, находяща се в землището 

на гр. Вълчи дол, 
АОС №4116/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 371,48 лв.   
Депозитът е в размер на 185,74 лв.  
5.ПИ с идентификатор 12574.18.3 
с площ 20962 кв.м., НТП: нива, ІІ 

категория, находяща се в землището 
на гр. Вълчи дол, 

АОС №4055/06.01.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 1048,10 лв.   
Депозитът е в размер на 524,05 лв.  

6.Част от ПИ с идентификатор 
12574.39.23 с площ 3600 кв.м., 

целият с площ 10920 кв.м. НТП: 
нива, VІ категория, находяща се 
в землището на гр. Вълчи дол, 

№4134/13.05.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 126,00 лв.   
Депозитът е в размер на 63,00 лв.  
7.ПИ с идентификатор 21717.15.46 
с площ 15473 кв.м., НТП: нива, ІІІ 

категория, находяща се в землището 
на с. Добротич, 

АОС №4054/06.01.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 773,65 лв.   
Депозитът е в размер на 386,83 лв.  

8.ПИ с идентификатор 
21717.10.146 с площ 13233 кв.м., 

НТП: нива, ІІІ категория, находяща 
се в землището на с. Добротич, 

АОС №3606/11.12.2017 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 661,65 лв.   
Депозитът е в размер на 330,83 лв.  
9.ПИ с идентификатор 35506.10.75 
с площ 11501 кв. м., НТП: нива, ІІІ 

категория, находяща се в землището 
на с. Калоян, 

АОС №4052/05.01.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 575,05 лв.   
Депозитът е в размер на 287,53 лв.  

10.ПИ с идентификатор 
48524.42.51 с площ 1444 кв.м., НТП: 
деградирала орна земя, ІІІ категория, 

находяща се в землището на с. 
Михалич, АОС №4119/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 72,20 лв.    
Депозитът е в размер на 36,10 лв.  
11.ПИ с идентификатор 48524.42.52 
с площ 2947 кв.м., НТП: деградирала 
орна земя, ІІІ категория, находяща се 

в землището на с. Михалич, 
АОС №4120/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 147,35 лв.   
Депозитът е в размер на 73,68 лв.  
12.ПИ с идентификатор 53093.13.1 
с площ 12000 кв.м., НТП: нива, ІІІ 

категория, находяща се в землището 
на с. Оборище, 

АОС №4058/06.01.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 600,00 лв.   
Депозитът е в размер на 300,00 лв.  
13.ПИ с идентификатор 39983.66.2 

с площ 5092 кв.м., НТП: нива, ІІІ 
категория, находяща се в землището 

на с. Крумово, 
АОС №4076/12.02.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 254,60 лв.   
Депозитът е в размер на 127,30 лв.  
14.ПИ с идентификатор 39983.77.6 
с площ 22301 кв.м., НТП: нива, ІV 

категория, находяща се в землището 
на с. Крумово, 

АОС №4077/12.02.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 892,04 лв.   
Депозитът е в размер на 446,02 лв.  

15.ПИ с идентификатор 
39983.75.22 с площ 6909 кв.м., НТП: 

нива, ІІІ категория, находяща се в 
землището на с. Крумово, 
АОС №4078/12.02.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 345,45 лв.   
Депозитът е в размер на 172,73 лв.  

16.ПИ с идентификатор 
84022.11.158 с площ 3569 кв.м., 

НТП: нива, ІІІ категория, находяща 
се в землището на с. Щипско, 

АОС №4121/26.04.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 178,45 лв.   
Депозитът е в размер на 89,23 лв.  
17.ПИ с идентификатор 84022.21.11 

с площ 2376 кв.м., НТП: нива, Х 
категория, находяща се в землището 

на с. Щипско, 
АОС №4123/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 83,16 лв.    
Депозитът е в размер на 41,58 лв.  

18.ПИ с идентификатор 
84022.21.12 с площ 1600 кв.м., НТП: 

нива, Х категория, находяща се в 
землището на с. Щипско, 
АОС №4124/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 56,00 лв.    
Депозитът е в размер на 28,00 лв.  

19.ПИ с идентификатор 
84022.21.13 с площ 2019 кв.м., НТП: 

нива, Х категория, находяща се в 
землището на с. Щипско, 
АОС №4125/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 70,67 лв.    
Депозитът е в размер на 35,34 лв.  

20.ПИ с идентификатор 
84022.21.16 с площ 2037 кв.м., НТП: 

нива, ІІ категория, находяща се в 
землището на с. Щипско, 
АОС №4126/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 101,85 лв.   
Депозитът е в размер на 50,93 лв.  

21.ПИ с идентификатор 
84022.21.18 с площ 1791 кв.м., НТП: 

нива, ІІ категория, находяща се в 
землището на с. Щипско, 
АОС №4127/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 89,55 лв.    
Депозитът е в размер на 44,78 лв.  

22.ПИ с идентификатор 
84022.22.103 с площ 3760 кв.м., 

НТП: нива, ІІ категория, находяща се 
в землището на с. Щипско, 
АОС №4128/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 188,00 лв.   
Депозитът е в размер на 94,00 лв.  

23.ПИ с идентификатор 
84022.22.208 с площ 4202 кв.м., 

НТП: нива, ІІ категория, находяща се 
в землището на с. Щипско, 
АОС №4129/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 210,10 лв.   
Депозитът е в размер на 105,05 лв.  

24.ПИ с идентификатор 
84022.27.144 с площ 5064 кв.м., 

НТП: нива, ІV категория, находяща 
се в землището на с. Щипско, 

АОС №4130/26.04.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 202,56 лв.   
Депозитът е в размер на 101,28 лв.  

25.ПИ с идентификатор 
84022.22.258 с площ 573 кв.м., НТП: 

нива, ІІІ категория, находяща се в 
землището на с. Щипско, 
АОС №4131/26.04.2021 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 28,65 лв.    
Депозитът е в размер на 14,28 лв.  
26.ПИ с идентификатор 39373.48.2 

с площ 4988 кв.м., НТП: нива, ІІІ 
категория, находяща се в землището 

на с. Кракра, 
АОС №3429/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 249,40 лв.   
Депозитът е в размер на 124,70 лв.  
27.ПИ с идентификатор 39373.48.3 

с площ 1206 кв.м., НТП: нива, ІІІ 
категория, находяща се в землището 

на с. Кракра, 
АОС №3430/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 60,30 лв.    
Депозитът е в размер на 30,15 лв.  
28.ПИ с идентификатор 39373.48.4 

с площ 1784 кв.м., НТП: нива, ІІІ 
категория, находяща се в землището 

на с. Кракра, 
АОС №3431/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 89,20 лв.    
Депозитът е в размер на 44,60 лв.  
29.ПИ с идентификатор 39373.48.5 

с площ 3842 кв.м., НТП: нива, ІІІ 
категория, находяща се в землището 

на с. Кракра, 
АОС №3432/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 192,10 лв.   
Депозитът е в размер на 96,05 лв.  

30.ПИ с идентификатор 39373.48.6 
с площ 4602 кв.м., НТП: нива, ІІІ 

категория, находяща се в землището 
на с. Кракра, 

АОС №3433/26.08.2016 г.
Начална тръжна цена за годишен 
наем – 230,10 лв.   
Депозитът е в размер на 115,05 лв.  
31.ПИ с идентификатор 39373.48.7 

с площ 3582 кв.м., НТП: нива, ІІІ 
категория, находяща се в землището 

на с. Кракра, 
АОС №3434/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 179,10 лв.       
Депозитът е в размер на 89,55 лв.  
32.ПИ с идентификатор 39373.48.8 

с площ 2678 кв.м., НТП: нива, ІІІ 
категория, находяща се в землището 

на с. Кракра, 
АОС №3435/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 133,90 лв.   
Депозитът е в размер на 66,95 лв.  
33.ПИ с идентификатор 39373.48.9 

с площ 1630 кв.м., НТП: нива, ІІІ 
категория, находяща се в землището 

на с. Кракра, 
АОС №3436/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 81,50 лв.    
Депозитът е в размер на 40,75 лв.  

34.ПИ с идентификатор 
39373.48.10 с площ 1691 кв.м., НТП: 

нива, ІІІ категория, находяща се в 
землището на с. Кракра, 
АОС №3437/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 84,55 лв.   
Депозитът е в размер на 42,28 лв.  

35.ПИ с идентификатор 
39373.48.12 с площ 5264 кв.м., НТП: 

нива, ІІІ категория, находяща се в 
землището на с. Кракра, 
АОС №3438/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 263,20 лв.   
Депозитът е в размер на 131,60 лв.  

36.ПИ с идентификатор 
39373.48.16 с площ 4016 кв.м., НТП: 

нива, ІІІ категория, находяща се в 
землището на с. Кракра, 
АОС №3439/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 200,80 лв.   
Депозитът е в размер на 100,40 лв.  

37.ПИ с идентификатор 
39373.48.21 с площ 6503 кв.м., НТП: 

нива, ІІІ категория, находяща се в 
землището на с. Кракра, 
АОС №3440/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 

наем – 325,15 лв.   
Депозитът е в размер на 162,58 лв.  

38.ПИ с идентификатор 
39373.48.38 с площ 9009 кв.м., НТП: 

нива, ІІІ категория, находяща се в 
землището на с. Кракра, 
АОС №3442/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 450,45 лв.   
Депозитът е в размер на 225,23 лв.  

39.ПИ с идентификатор 
39373.48.40 с площ 4304 кв.м., НТП: 

нива, ІІІ категория, находяща се в 
землището на с. Кракра, 
АОС №3444/26.08.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 215,20 лв.   
Депозитът е в размер на 107,60 лв.  

40. Част от ПИ с идентификатор 
39373.37.18 с площ 50000 кв.м., 
целият с площ 92873 кв.м., НТП: 

нива, ІІІ категория, находящ 
се в землището на с. Кракра, 

АОС №358/12.12.2000 г. и АП 
№3448/26.08.2016 г., 

Начална тръжна цена за годишен 
наем – 2500,00 лв.   
Депозитът е в размер на 1250,00 лв.  

Търгът ще се проведе на 10.06.2021 
г. от 10.00 часа в заседателна 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 19.05.2021 г. до 17:00 ч. на 
08.06.2021 година.

Краен срок за приемане на докумен-
тация за участие в търга - 17:00 ч. на 
08.06.2021 година.

За справка и информация: Милка 
Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи 
дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.
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"МЕЧТАТЕЛ БЕЗУМЕН..."
200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

Големият български револю-
ционер Георги С. Раковски 
мечтаел да види България 
свободна и отдава целия си живот 
на борбата за освобождението 
й. Той пръв долавя и става 
изразител на въжделенията 
на българския народ, и става 
идеолог, и родоначалник на 
националноосвободителната 
революция.
Роден в Котел през 1821 година, 
той се издига и налага като 
неуморен деятел и общопризнат 
народен водач. Баща му, Стойко 
Попович, винаги е бил защитник 
на народа срещу произволите и 
насилията на турците. По майчина 
линия Раковски води потеклото 
си от героичен род. Майка му, 
Руса, е сестра на капитан Георги 
Мамарчев – прославен офицер 
на руска служба. Но Раковски е 
достойно чедо и на своето родно 
място. Котел е родно място 
на такива възрожденци като 
Софроний Врачански, Неофит 
Бозвели, д-р Петър Берон, Георги 
Мамарчев, ген. Иван Кишелски, 
Гавраил Кръстевич, Стефан 
Богориди и други. 
Волно е детството на единствения 
син на богатия търговец Стойко 
Попович. Отначало е учил 
в Котел, а после баща му го 
изпраща при прочутия даскал 
Райно Попович в Карлово, а след 
това продължава образованието 
си в прочутото гръцко училище 
Куручешме в Цариград, къде-
то друг котленец – Стефан 
Богориди му става настойник. В 
Цариград Раковски израства сред 
българската колония и изразява 
трайно желание да се отдаде в 
служба на своите сънародници. 
Свързва се с ръководителите на 
черковно-националната борба 
– Неофит Бозвели и Иларион 

Макариополски и участва в 
създаденото в Атина револю-
ционно „Македонско дружество”. 
През 1841 година отива в Браила 
и под името Георги Македон се 
свързва с будни българи и гърци 

и създава тайно българо-гръцко 
съзаклятие за борба срещу 
турските потисници. Като ръко-
водител на организирания бунт, 
Раковски е осъден на смърт, но 
като гръцки поданик е изпратен 
в Атина – там да бъде изпълнена 
смъртната му присъда. С 
помощта на гръцкия консул в 
Цариград, той успява да избяга 
в Марсилия, Франция. Докато 
е бил в Браила, Раковски взима 
участие и в Браилските бунтове 
от 1841 – 1843 година.
В 1844 година Раковски се 
завръща в Котел и заедно с 
баща си участва в борбата 
срещу котленските чорбаджии, 
заради което са наклеветени, 
арестувани и след 6-месечно 
задържане биват осъдени на 7 
години затвор, като излежават 
3 години и половина от 
присъдата. След като излиза 
от затвора, Раковски става 
адвокат и отново се включва  в 
черковно-националната борба. 
През 1849 година, с негова 
помощ, е издействан ферман за 
изграждане на българска черква 
в Цариград.
По време на Кримската война 
от 1853 – 1856 година Раковски 
става терджуманин (преводач) 
в турската главна квартира, но 
истинската му цел била да дава 
сведения на русите.  В Шумен 
и Видин той прави опит да се 
свърже с русите, но неговите 
намерения са разкрити – той 
отново е арестуван и изпратен 
в Цариград. По пътя успява 
да се изплъзне и избяга. С 
цел да спечели средства за 
освободителното движение, 
Раковски влиза във връзка 
с богатия турчин Мустафа 
паша, чиято дъщеря се влюбва 
безумно в него и заявява, че ще 
се омъжи единствено и само 

за него.  Приет като бъдещ зет 
вкъщи, Раковски бил принуден 
да се подготвя, дори да приеме 
исляма преди сватбата. Обаче 
след като всичко е подготвено 
за сватбения ден с пищност и 

разточителност, Раковски използва, 
че цялото семейство е на дълга 
молитва в джамията по време на 
Рамазана, задига скъпоценности 
от дома и изчезва. Известно време 
се крие, докато трае изработването 
на 12 въстанически униформи 
и осигуряването на оръжие за 
четата му, с която той потегля към 
Балкана. Знамето било от червен 
плат, а на едната страна за пръв 
път било изписано “Свобода или 
смърт” – лъв, а на другата страна 
– кръст с надпис „Бог с нами – 
напред”. На четниците си той 
заявява, че е минало времето за 
лично отмъщение и, че тяхната 
цел вече е общонародно освобо-
ждение.
Опитал се да се свърже с русите 
в Силистра, но след като не 
успява, той разпуска четата си и 
се прибира в Котел, а след края на 
Кримската война отива в Нови Сад, 
където започва да издава вестник 
“Българска дневница”, от който 
излизат само 19 броя и поставя под 
печат „Горски пътник” – първата 
революционна поетична творба 
в нашата литература.  Поради 
враждебното му отношение към 
Турция, австрийската полиция 
го заставя да напусна Нови Сад и 
той отива в Одеса, където съставя 
първия План за освобождението на 
България.
„Мечом са българите своята 
свобода изгубили – мечом пак 
трябва да я добият” и посочва, че 
българите трябва сами да извою-
ват своето освобождение, а не 
да чакат някой даром да им го 
поднесе, като единственият път е 
демократичната революция.
От Одеса Раковски заминава 
за Белград, където създава 
втория План за освобождение на  
България, с което поставя началото 
на нов етап в освободителната 
борба – създава Първата българска 
легия от 1862 година. В нея са 
постъпили Филип Тотю, Васил 
Левски, Стефан Караджа, Ильо 
войвода и още 600 прославени 
революционери. Предвиждало се 
тази войска да влезе по билото на 
Балкана в България и, когато стигне 
до Търново да вдигне всенародно 

въстание, в което да се включи 
народа от Мизия и Тракия, а като 
стигнат до Черно море – да изгрее 
свободата.
На 3 април 1862 година легистите, 
с нечувана храброст, се бият 
срещу турците за превземането 
на Белградската крепост, но 
европейските страни се намесват, 
сръбските управници се поми-
ряват с турците и… Легията е 
разпусната.
След разпускането на Легията, 
Раковски се отдава на дипло-
матическа дейност - посещава 
Атина и Цетина, където търси 
съюзници за обща борба срещу 
общия враг, но мисията му е 
несполучлива.
Той се оттегля в Букурещ, където 
издава вестник „Бъдущност” и на 
румънски език, а в. „Български 
лебед” – и на френски език, с което 
води широка пропаганда чрез 
пресата в полза на българския 
народ.
Поради разногласия сред 

българската емиграция в Ру-
мъния, Раковски се оттегля в 
Бесарабия и остава в Кипри-
яновския манастир, където лежи 
тежко болен. Съвзел се, той отива в 
Букурещ и отново подготвя чети и 
изработва “Привременен закон за 
народните горски чети за 1867 – о 
лето”. Това е нов опит на Раковски 
да приложи четническата тактика 
като път за освобождение, в което 
проличава стремежът му нашето 
освободително движение да се 
освободи от гнетящата опека 
на Великите сили, за да не бъде 
народната съдба залог на чужди 
интереси.
Несполучливият опит с четите 
на Панайот Хитов и Филип Тотю 
показва, че четническата тактика 
не е най-сполучливият вариант за 
организиране на всенародно дви-
жение за освобождение. 
Раковски се докосва до идеята за 
създаване на тайни революционни 
комитети вътре в страната, чиято 
идея по-късно Васил Левски я 
осъществява.
Изнурен от многото лишения, 

несгоди и лежане в затворите, от 
неуморния труд и непрестанните 
скитания от държава в държава 
– туберкулозата отнема и 
последната искрица живот от 
този неуморим труженик. На 21 
октомври 1867 година, само на 46 
години, той умира във вилата на 
братя Мустакови край Букурещ. 
За него до последната минута се 
грижи племенницата му Катерина 
Стойчооглу. В надгробното слово 
П. Берковски казва следните 
прощални думи: „В лицето на 
Раковски българският народ 
загуби своя Кавур и Мацини, а 
българската емиграция – своя 
орел!”. 
Костите и сабята му са пренесени 
у нас и сега се намират в Музея на 
възрожденците в Котел.
Всички снимки, които са запазени 
на Раковски, го разкриват като 
красавец, по когото са въздишали 
и били влюбени много девойки, 
но той не създава семейство, 
защото преди всичко е „женен” за 

България и страстно желаел да я 
види свободна.
Раковски цял живот работи като 
просветен деятел, вдъхновен 
поет, войнстващ журналист, 
тактичен политик и самоотвержен 

Брой I на вестник “Дунавски лебед”

Книгата „Горски пътник“, 1857. Експонат на НИМ

революционен организатор. Той е 
преди всичко пламенен патриот 
с кристално чист патриотизъм. 
Раковски е смела и динамична 
личност, за която Иван Вазов 
казва, че при него, в единство 
са слети „мисъл и желязо, лира 
и тръба” и оставя образец на 
велик революционер-демократ 
и интернационалист, беззаветно 
предан на народа.

хаджи  Й. Колимечкова,
историк и краевед

Брой X на в. “Бъдущност”
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