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С ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ БЕ ОТБЕЛЯЗАНА 
45-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА 

РСПБЗН-ВЪЛЧИ ДОЛ

В седмицата на пожарната безопасност, която тази година се проведе от 13 до 19 септември, Районната служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението” – Вълчи дол тържествено отбеляза своята 45 годишнина.
Отец Станислав Друмев отслужи водосвет за здравето и благоденствието на огнеборците и успех в благородната 
им мисия.
„С цената на много труд от страна на колегите и благодарение на отзивчивостта и материалната подкрепа на 
общините Вълчи дол и Суворово, и ръководството на РДПБЗН – Варна, ние съумяваме да поддържаме на добро 
ниво наличната противопожарна техника и сградния фонд, за да можем да окажем адекватна и навременна 
помощ на нуждаещите се в трудни за тях моменти… Огромна благодарност към кметовете на двете общини за 
подкрепата. Искам да благодаря и на ръководството на РДПБЗН – Варна, което намери начин да ни предостави 
нов пожарен автомобил преди две години  и многоцелево високопроходимо средство –УТВ-БОБКАТ, което 
ще включим в борбата с горските пожари и сухи треви, заедно с новите моторни духалки, предоставени от 
Община Вълчи дол и ранцеви пожарогасители, предоставени от Община Суворово. Надявам се и занапред да 
работим заедно за осигуряване спокойствието и здравето на гражданите.” – каза в словото си началникът на 
РСПБЗН – Вълчи дол, гл. инспектор Димитър Димитров.
Председателят на Общински съвет – Вълчи дол – Димитър Тодоров и кметът на община Суворово – 
Данаил Йорданов благодариха служителите на „Пожарна безопасност и защита на населението” за доброто 
сътрудничество през годините и за грижите, които полагат за запазване живота и безопасността на населението.
Комисар Тихомир Тотев – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 

– Варна изрази готовност в рамките на възможностите, с които разполага 
Дирекцията, да продължава да подпомага дейността на службата във 
Вълчи дол. Той пожела здраве и успехи на огнеборците и винаги да се 
завръщат при близките си след произшествие.
Като символ на уважение, признателност и благодарност за работата на 
колегите си от РСПБЗН – Вълчи дол комисар Тотев им подари юбилеен 
плакет със знака на Варненската пожарна служба.
Церемонията завърши с ритуал по засаждането на юбилейно дърво, 
извършен от най-младия и най-възрастния служител в службата – символ 
на продължение и приемственост на традициите.
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•Двадесет и девето извънредно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 2.09.2021 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 633

На основание чл.21, ал.1, т.10 
и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА 
и договор/споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 
BG06RDNP001-19.101-0001-
C01/04.01.2021г. и Анекс 
№ BG06RDNP001-19.101-
0001-C02/30.08.2021 година 
към същия, по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разши-
ряването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 “Водено 
от общностите местно развитие“ 
за бенефициенти, възложители на 
ЗОП, финансиран от Програма 
за развитие на селските райони 
2014-2020 год., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез 
Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони 
за Проект „Подобряване на 
образователната инфраструктура 
на община Вълчи дол – основен 
ремонт и реконструкция на 
обединено училище „Св.Иван 
Рилски“-УПИ І, кв.54, село 
Червенци, община Вълчи дол“, 
сключен между Община Вълчи 
дол, ДФ „Земеделие“, седалище 
и адрес на управление: гр.София, 
бул.“Цар Борис ІІІ“ №136, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121100241, 
идентификационен номер 
по ДДС № BG121100421, 
представляван от Борис Давидов 
Михайлов-Изпълнителен дирек-
тор и Местна Инициативна 
Група Възход - Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия, седалище и адрес 
на управление: село Ветрино, 
община Ветрино, обл.Варненска, 
ул. “Г. С. Раковски“ 026, 
ЕИК по БУЛСТАТ 17583426, 
представлявано от Димитър 
Колев Димитров - Председател, 
Общински  съвет Вълчи дол:
1.Упълномощава Кмета на об-
щина Вълчи дол да подпише 
Запис на заповед, без  протест 
и без разноски, платима на 

предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие“ в размер на 130 
333,55 лв. (сто и тридесет хиляди 
триста тридесет и три лева и 
петдесет и пет стотинки) за 
обезпечаване на 100% от заявения 
размер на авансово плащане 
по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
№ BG06RDNP001-19.101-
0001-C01/04.01.2021г. и Анекс 
№ BG06RDNP001-19.101-
0001-C02/30.08.2021 година 
към същия, по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширя-
ването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 “Водено 
от общностите местно развитие“ 
за бенефициенти, възложители на 
ЗОП, финансиран от Програма 
за развитие на селските райони 
2014-2020 год., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез 
Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони 
за Проект „Подобряване на 
образователната инфраструктура 
на община Вълчи дол – основен 
ремонт и реконструкция на 
обединено училище „Св. Иван 
Рилски“-УПИ І, кв.54, село 
Червенци, община Вълчи дол“, 
сключен между Община Вълчи 
дол, ДФ „Земеделие“ и Местна 
Инициативна Група Възход - 
Ветрино, Вълчи дол, Провадия.
2.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол да подготви необхо-
димите документи за получаване 
на авансовото плащане по договор 
№ BG06RDNP001-19.101-
0001-C01/04.01.2021 г. и Анекс 
№ BG06RDNP001-19.101-
0001-C02/30.08.2021 год. към 
същия и да ги представи пред 
ДФ “Земеделие“ и Местна 
Инициативна Група Възход - 
Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

Р Е Ш Е Н И Е № 634
На основание чл.21, ал.1, т.10 
и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА 

и договор/споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № 
B G 0 6 R D N P 0 0 1 - 1 9 . 1 0 1 -
0001-C01/04.01.2021 г. и Анекс 
№ BG06RDNP001-19.101-
0001-C02/30.08.2021 година 
към същия, по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширя-
ването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 “Водено 
от общностите местно развитие“ 
за бенефициенти, възложители на 
ЗОП, финансиран от Програма 
за развитие на селските райони 
2014-2020 год., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез 
Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони 
за Проект „Подобряване на 
образователната инфраструктура 
на община Вълчи дол – основен 
ремонт и реконструкция на 
обединено училище „Св. Иван 
Рилски“-УПИ І, кв.54, село 
Червенци, община Вълчи дол“, 
сключен между Община Вълчи 
дол, ДФ „Земеделие“, седалище 
и адрес на управление: гр.София, 
бул. “Цар Борис ІІІ“ №136, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121100241, 
идентификационен номер 
по ДДС №BG121100421, 
представляван от Борис Давидов 
Михайлов-Изпълнителен дирек-
тор и Местна Инициативна 
Група Възход - Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия, седалище и 
адрес на управление: с. Ветрино, 
община Ветрино, обл.Варненска, 
ул. “Г. С. Раковски“ 026, ЕИК 
по БУЛСТАТ 17583426, пред-
ставлявано от Димитър Колев 
Димитров - Председател, Общин-
ски  съвет Вълчи дол:
1.Упълномощава Кмета на община 
Вълчи дол да подпише Запис 
на заповед, без  протест и без 
разноски, платима на предявяване 
в полза на ДФ „Земеделие“ в 
размер на 26 066,71 лв. (двадесет 
и шест хиляди шестдесет и 

шест лева и седемдесет и една 
стотинки) за обезпечаване на 
100% от заявения размер на 
ДДС към авансово плащане 
по договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
№ BG06RDNP001-19.101-
0001-C01/04.01.2021г. и Анекс 
№ BG06RDNP001-19.101-
0001-C02/30.08.2021 година 
към същия, по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширя-
ването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ 
от мярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 “Водено 
от общностите местно развитие“ 
за бенефициенти, възложители на 
ЗОП, финансиран от Програма 
за развитие на селските райони 
2014-2020 год., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез 
Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони 
за Проект „Подобряване на 
образователната инфраструктура 
на община Вълчи дол – основен 
ремонт и реконструкция на 
обединено училище „Св. Иван 
Рилски“-УПИ І, кв.54, село 
Червенци, община Вълчи дол“, 
сключен между Община Вълчи 
дол, ДФ „Земеделие“ и Местна 
Инициативна Група Възход- 
Ветрино, Вълчи дол, Провадия.
2.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол да подготви не-
обходимите документи за по-
лучаване на ДДС към аван-
сово плащане по договор № 
BG06RDNP001-19.101-0001-
C01/04.01.2021г. и Анекс 
№ BG06RDNP001-19.101-
0001-C02/30.08.2021 година 
към същия и да ги представи 
пред ДФ “Земеделие“ и Местна 
Инициативна Група Възход - 
Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

Р Е Ш Е Н И Е № 635
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 
т.11  от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 
и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл. 
110, ал.1, т.3 от с.з. и чл.124б, 

ал.1 от ЗУТ, чл.6, ал.2 от  ЗОС, 
Общински съвет – Вълчи дол :
1.Дава съгласие за  изработване на 
проект за: Подробен устройствен 
план – план за застрояване (ПУП-
ПЗ) на ПИ с идентификатор 
№ 12574.38.57 по КККР на 
землище град Вълчи дол, общ. 
Вълчи дол, обл. Варна;
2.Одобрява заданието по чл. 
125(1) от ЗУТ за възлагане изра-
ботването на проект за ПУП-
ПЗ на ПИ идентификатор № 
12574.38.57 по КККР на землище 
гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, 
обл. Варна;
3.Упълномощава Кмета на об-
щина Вълчи дол да възложи 
изработването на Подробен 
устройствен план – план за 
застрояване (ПУП-ПЗ)  на 
ПИ с идентификатор №№ 
12574.38.57 по КККР на землище 
град Вълчи дол, общ. Вълчи дол, 
обл. Варна.

Р Е Ш Е Н И Е  № 636
На основание чл.21, ал.1, т.23 
и ал.2 от ЗМСМА и във връзка 
с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и ал.8 от 
Наредбата за финансирането 
на институциите в системата на 
предучилищното и училищното 
образование, приета с ПМС 
№219/05.10.2017 год. в сила 
от 01.01.2018 година, Общински 
съвет  Вълчи дол дава съгласие да се 
провежда обучение в училищата с 
брой ученици, който е по-малък 
от минималния, и допълва свое 
Решение №583/29.07.2021 
година, Протокол №28, както 
следва:
1.за ОбУ «Свети Иван Рилски» - 
село Червенци
•VІІІ клас – 10 ученика;
2.за ОбУ «Васил Левски» - село 
Михалич:
•VІІІ клас – 13  ученика;
•осигурява финансиране на па-
ралелка
-ІХ клас -9  ученика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)
          /Д. ТОДОРОВ/

•Тридесето редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 16.09.2021 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 637

Общински съвет Вълчи дол, 
на основание чл.21, ал.1, т.22 
от ЗМСМА и чл.29, ал.1,2 и 
3 от Наредба за символиката, 
удостоява Васил Желязков 
Василев със званието «Почетен 
гражданин на град Вълчи дол» 
за неговите значителни и неос-
порими заслуги в областта на 
обществено-политическия, сто-
панския, социалния, културния 
и спортен живот в общината 
и приноса му за промяна на 
съвременния облик на цялостната 
инфраструктура на града и 
общината.

Р Е Ш Е Н И Е № 638
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема 
информациите на Директорите 
на СУ »Васил Левски» - гр. Вълчи 
дол, ОбУ «Васил Левски» - с. 
Михалич, ОбУ «Св. Иван Рилски» 
- с. Червенци, ОУ «Климент 
Охридски» - с. Стефан Караджа, 
ПГЗГС - с. Стефан Караджа, ДГ 
»Здравец» - гр. Вълчи дол, ДГ 
«Надежда Крупская» - с. Генерал 
Киселово, ДГ «Слънце» - с. 
Михалич с филиал в с. Есеница 
и ДГ «Звездица» - с. Стефан 
Караджа с филиал в с. Червенци 
за готовността им за учебната 
2021/2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 639
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол 

одобрява разход за членски внос 
в полза на СНЦ МИГ «Възход-
Ветрино, Вълчи дол и Провадия», 
от Община Вълчи дол за 2021 
година в размер на 2 000,00 (две 
хиляди) лева.

Р Е Ш Е Н И Е  № 640
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 
т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от 
ЗОС, ОбС  не приема изменение 
и допълнение на Програма за 
управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост в 
община Вълчи дол през 2021 г., 
както следва:
В. “Имоти, които Oбщина Вълчи 
дол има намерение да  продаде” 
се създава точка:
Точка 42. Имот, находящ се в 

УПИ Х в кв.62, АОС №139/ 
11.03.1999 г. частна общинска 
собственост- сграда и комплекс за 
обслужване на населението ведно 
с построената в имота сграда, по 
плана на с. Стефан Караджа.
Точка 43. Поземлен имот с 
идентификатор 12574.501.1577, 
частна общинска собственост по 
КККР на гр. Вълчи дол, АОС 
№3809/03.09.2019 год., пред-
ставляващ празно дворно място.
Точка 44. Поземлен имот с 
идентификатор 84022.501.215 по 
кадастралната карта на с.Щипско, 
АОС № 3855/25.11.2019 г., 
частна общинска собственост, 
представляващ празно дворно 
място.

Точка 45. Имот с иден-
тификатор 32442.19.13, АОС 
№4172/30.06.2021 год., частна 
общинска собственост по КККР 
на с. Изворник.
Точка 46. Имот с иденти-
фикатор 32442.409.8, АОС 
№4086/22.03.2021 год., частна 
общинска собственост по КККР 
на с. Изворник.

Р Е Ш Е Н И Е  № 641
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.39, ал.2 от ЗОС, 
чл.11,ал.1 и ал.2 от Закона за 
пчеларството, ОбС Вълчи дол:
1.Дава съгласие да се подпише 
анекс към сключен Договор 
№ 610/09.11.2017 година, 
между Община Вълчи дол и 
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ЕТ “Томая-Тодорка Куртева“, 
ЕИК-10309228, представляван 
от Тодорка Георгиева Куртева 
за срок от 3 (три) години, 
считано до 09.11.2024 г. за 
възмездно право на ползване за 
поземлен имот с идентификатор 
12574.52.1, АОС №3586/2017 
г., частна общинска собственост 
в землището на гр. Вълчи дол, 
вписан в Службата по вписване 
с Акт №126, том 9, дело 
1758/2017 г.
2.Упълномощава Кмета на община 
Вълчи дол да извърши всички 
правни и фактически действия 
за подписването на Анекс към 
Договор №610/09.11.2017 г. 
с ЕТ “Томая-Тодорка Куртева“ 
ЕИК-10392268.

Р Е Ш Е Н И Е  № 642
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.2 ЗОС, чл.37, ал.1 от 
НРПУРОИ, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Дава съгласие поземлен имот с 
идентификатор 12574.501.1577 
по кадастралната карта на гр.Вълчи 
дол, АОС №3809/03.07.2019 г., 
частна общинска собственост с 
площ 1170 кв.м. да бъде продаден 
чрез публичен търг с явно над-
даване.
2.Одобрява направената от 
г-жа Йовка Атанасова пазарна 
оценка за поземлен имот с 
идентификатор 12574.501.1577 
по кадастралната карта на гр.Вълчи 
дол, АОС №3809/03.07.2019 
г., частна общинска собственост, 
в размер на 5 900.00 лв. (пет 
хиляди и деветстотин лева), за 
първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.
3.Размер на депозита - 20% от 
началната тръжна цена на имота.
4.Определя Димитричка Недкова 
Дилова - общински съветник, 
който да бъде включен в състава 
на комисията за провеждане на 
търга.
5.Одобрява тръжната документ-
ация.
6.Възлага н 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 № 643
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.2 ЗОС, чл.37, ал.1 от 
НРПУРОИ, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.1.Дава съгласие поземлен имот 
с идентификатор 32442.40.8 с 
площ 29039 кв.м. по кадастралната 
карта на село Изворник, АОС 
№4086/22.03.2021 год., частна 
общинска собственост да бъде 
продаден чрез публичен търг с 
явно наддаване.
1.2.Дава съгласие поземлен имот 
с идентификатор 32442.19.13 с 
площ 3 533 кв.м. по кадастралната 
карта на село Изворник, АОС 
№4172/30.06.2021 год., частна 
общинска собственост да бъде 
продаден чрез публичен търг с 
явно наддаване.
2.1.Одобрява направената от 

инж. Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
32442.40.8 с площ 29039 
кв.м. по кадастралната карта 
на село Изворник, АОС 
№4086/22.03.2021 год., частна 
общинска собственост, в размер 
на 41 293.00 лв. (четиридесет и 
една хиляди двеста деветдесет и 
три лева), за първоначална тръжна 
цена при провеждането на търга.
2.2.Одобрява направената от 
инж. Татяна Кюркчиева пазарна 
оценка за имот с иденти-
фикатор 32442.19.13 с площ 
3533 кв.м. по кадастралната 
карта на село Изворник, АОС 
№4172/30.06.2021 год., частна 
общинска собственост, в размер 
на 5 434.00 лв. (пет хиляди 
четиристотин тридесет и четири 
лева), за първоначална тръжна 
цена при провеждането на търга.
3.Размер на депозита - 20% от 
началната тръжна цена на имота.
4.Определя Димитричка Недкова 
Дилова - общински съветник, 
който да бъде включен в състава 
на комисията за провеждане на 
търга.
5.Одобрява тръжната документа-
ция.
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  № 644
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.2 ЗОС, чл.37, ал.1 от 
НРПУРОИ, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Дава съгласие поземлен 
имот с идентификатор 
84022.501.215 по кадастралната 
карта на село Щипско, АОС 
№3855/25.11.2019 год., частна 
общинска собственост с площ 
1100 кв.м.  да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
2.Одобрява направената от 
инж. Йовка Атанасова пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
84022.501.215 по кадастралната 
карта на село Щипско, АОС 
№3855/25.11.2019 год., частна 
общинска собственост, в размер 
на 5 600.00 лв. (пет хиляди и 
шестотин лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането 
на търга.
3.Размер на депозита - 20% от 
началната тръжна цена на имота.
4.Определя Димитричка Недкова 
Дилова - общински съветник, 
който да бъде включен в състава 
на комисията за провеждане на 
търга.
5.Одобрява тръжната документа-
ция.
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  № 645
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.8, ал.1,чл.35, ал.1 
и ал.6; чл.36, ал.1, т.2 и, чл.41, 

ал.2 ЗОС, чл.37, ал.1, т.3 и ал.3 
от НРПУРОИ, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Дава съгласие частна общинска 
собственост, съставляващ УПИ Х 
в кв.62, АОС №139/11.03.1999 
г., с площ 3850 кв.м., ведно с 
380 кв.м.-86,957% ид. части от 
изградена масивна двуетажна 
сграда - за обслужване на на-
селението, да бъдат продадени 
чрез публичен търг с явно 
наддаване на трети лица, след 
провеждане на процедурата по 
чл.33 от Закона за собствеността 
и неприемане на предложението 
за изкупуване частта на Общината 
от съсобственика.
2.Одобрява направената от 
инж. Йовка Атанасова пазарна 
оценка за УПИ Х в кв.62, АОС 
№139/11.03.1999 год., с площ 
3850 кв.м., ведно с 380 кв.м.-
86,957% ид. части от изградена 
масивна двуетажна сграда-за 
обслужване на населението, 
в размер на 45070.00 лв. 
(четиридесет и пет хиляди и 
седемдесет лева), без ДДС  за 
първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга.
3.Размер на депозита - 20% от 
началната тръжна цена на имота.
4.Определя Димитричка Недкова 
Дилова - общински съветник, 
който да бъде включен в състава 
на комисията за провеждане на 
търга.
5.Одобрява тръжната документа-
ция.
6.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол:
1.да определи със заповед 
допълнителните условия за 
провеждане на публичния търг, 
след провеждане на процедурата 
по т.1         
2.да организира подготовката и 
провеждането на публичния търг;
3.да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спечелил 
публичния търг.
7. Възлага на Кмета на общината:
-да се проведе процедурата по 
чл.33 от Закона за собствеността, 
като определя 10-дневен (де-
сет дневен) срок от датата на 
получаване на поканата за 
деклариране от другия съсоб-
ственик, дали желае да изкупи 
собствеността на Община Вълчи 
дол част, при същите посочени 
по-горе условия. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 646
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол:
1.Дава съгласие за приспадане 
от месечните наемни вноски 
сумата в размер на 3311,06 лв. 
(три хиляди триста и единадесет 
лева и шест стотинки) за имот с 
идентификатор61265.501.241.1, 
към  Договор №295/01.09.2021 
г. сключен между Община Вълчи 
дол, ЕИК 000093474 и Иван 
Радичков Иванов, ЕГН……..
2.Възлага на ВрИД Кмет на 
община Вълчи дол да предприеме  
всички правни и фактически 
действия за изпълнение на реше-
нието по т.1.

Р Е Ш Е Н И Е  № 647
На основание чл. 21, ал.1, т.6  

от ЗМСМА и във връзка с чл.24 
от Закона за счетоводството, 
Общински съвет – Вълчи дол:
1.Приема отчетите на Общинска 
аптека „Здраве“, разположена на 
територията на община Вълчи 
дол за периода 01.01.2021 г. 
-31.08.2021 г.
2.Увеличава срокът за връщане на 
временните бузлихвени заеми към 
Община Вълчи дол до 31.08.2022 
година.

Р Е Ш Е Н И Е  № 648
На основание чл.21, ал.1, т.2, 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.15,т.1 
и т.10, чл.25, ал.1 и чл.93 от 
Закона за социалните услуги 
и чл.18 от Закона за личната 
помощ, Общински съвет Вълчи 
дол:
1. Дава съгласие да бъде променена 
„Асистентска подкрепа“, държав-
но делегирана дейност с щат от 
14 (четиринадесет) щатни бройки 
на 24 (двадесет и четири) щатни 
бройки.

Р Е Ш Е Н И Е № 649
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 
Общински съвет – Вълчи дол:
1.Разрешава изработване на 
проект за: Подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП-
ПП) за  обект: “Разширение 
на съществуващ местен път 
част от ПИ с идентификатор 
12574.41.16 и селскостопански 
път част от ПИ с идентификатор 
12574.41.14, довеждащи до 
посетителски център в имот с 
проектен идентификатор ПИ 
12574.38.64, представляващ част 
от  проект от първостепенно  
общинско значение: „Оазис на 
опазена природа и място за отдих, 
туризъм и спортен риболов” в 
Община Вълчи дол.“;
2.Одобрява заданието по чл. 
125(1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект 
за ПУП-ПП /парцеларен 
план/ на обект: “Разширение 
на съществуващ местен път 
част от ПИ с идентификатор 
12574.41.16 и селскостопански 
път част от ПИ с идентификатор 
12574.41.14, довеждащи до 
посетителски център в имот с 
проектен идентификатор ПИ 
12574.38.64, представляващ част 
от  проект от първостепенно  
общинско значение: „Оазис на 
опазена природа и място за отдих, 
туризъм и спортен риболов” в 
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 № 650
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Стефан Ангелов 
Стефанов от с. Добротич  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 651
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС  дава 
съгласие на Росен Руменов Де-
миров от с. Караманите да бъде 

отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 652
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Севда Демирова Си-
меонова от с. Михалич да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 653
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Иван Маринов 
Добрев от с. Стефан Караджа  да 
бъде отпусната еднократна парич-
на помощ в размер на 100,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 654
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Елена Георгиева 
Лапанова от гр. Вълчи дол, ул. 
“Ал. Константинов” №21 да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 655
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Радка Господинова 
Иванова от с. Караманите  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 656
На основание чл.21, ал.1,т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Илияна Божанова 
Енчева от гр. Вълчи дол, ул. 
“Г. Раковски” №13 да бъде от-
пусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 657
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Силвия Георгиева 
Добрева от с. Бояна да бъде от-
пусната еднократна парична 
помощ в размер на 300,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 658
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Бойка Руменова Де-
мирова от с. Караманите да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 659
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Жулиета Енева 
Димова от гр. Вълчи дол, ул. 
“Нишка” №26 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 660
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Христо Иванов 
Христов от гр. Вълчи дол, ул. 
“Оборище” №29 да бъде отпус-
ната еднократна парична помощ 
в размер на 80,00 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 661
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 200,00 лв., която да 
се получи от кметски наместник 
на с. Оборище за покриване на 
разходи по социално погребение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)
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По въпросите за вярата съучениците на Ивка се отнасяха до нея, защото 
тя беше духовно просветена. Един ден седна на скамейката в градската 
градина да изчака приятелките си. Марин ги изпревари. Отиде при нея 
да сподели съмненията си, които в последно време го измъчвали.
-Ивке, аз вярвам само в това, което виждам. А Бог не се вижда! – каза 
той.
-Искаш ли да опитаме да Го видиш? – запита тя.
-Искам! – с готовност отговори.
-Погледни към слънцето и задръж погледа си върху него!
-Не мога! Очите ми не издържат.
-Слънцето, Марине, е създадено от Бога. Ти него не можеш да гледаш, а 
искаш да видиш Този, Който го е сътворил. Това е невъзможно.
-Но не мога и с ума си да разбера Бога.
-Можеш ли да изброиш звездите на небето?
-Не мога! Те са неизброимо много.
-И звездите и росните капки човешкият ум не може да обхване, а ти 
искаш да разбереш
Този, Който ги е създал. Всеки си задава този въпрос. Един учен искал с 
ума си да разбере Бога. Видял на морския бряг едно дете, което черпело 
вода с мидена черупка и му казало, че така ще излее цялото море в една 
дупка на пясъка. Ученият веднага си направил заключение, че неговият 
ум е една мидена черупка, а Божието величие е море от мъдрост и сила. 
Умът, Марине, е слаб да разбере Бога!
-Тогава остава да повярваме в Бога – каза той.
-Това е най-разумно, защото нищо само не става в света. Този, Който го 
е създал, ние наричаме велик Бог, но с ума си не можем да го разберем, 
слаб е човешкият ум!
-Аз вярвам в Бога! – твърдо заяви Марин.
Ивка много се зарадва. Разделиха се приятелски. А като дойдоха 
приятелките ù, тя им каза: Марин повярва в Бога!
Всички се изненадаха и много се зарадваха, защото той често казваше, че 
вярва само в това, което вижда. 
Ивка му помогна с примери да разсъди, че светът не е станал случайно,  
а е създаден от един велик Творец, Когото ние наричаме Бог. Той осъзна 
още, че Бог е непостижим за нашия ум и повярва с цяло сърце в Него.

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

“ВЯРАТА”

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

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

2 вторник Вълчи дол, Войводино

3 сряда Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

4 четвъртък Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, 
Изворник

5 петък Вълчи дол, Щипско

8 понеделник Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

9 вторник Вълчи дол, Искър

10 сряда Оборище, Генерал Киселово, “Булгаргаз”, 
“Свинекомплекс”

11 четвъртък Червенци, Брестак

12 петък Вълчи дол

15 понеделник Стефан Караджа

16 вторник Вълчи дол, Щипско

17 сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич

18 четврътък Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

19 петък Вълчи дол, Войводино

22 понеделник Червенци, Караманите, Метличина

23 вторник Вълчи дол, Искър

24 сряда Радан войвода, Генерал Колево, Стефан Караджа, 
Изворник

25 четвъртък Брестак

26 петък Вълчи дол

29 понеделник Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

30 вторник Вълчи дол
•От 1.11.2021 год. до 1.03.2022 год. сметоизвозването в следните населени 
места: Караманите, Генерал Колево, Метличина, Радан войвода, Изворник, 

Искър, Войводино, Щипско, Бояна, Страхил, Звънец и Кракра
ще се извършва 2 пъти месечно.

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

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

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ БЕ ОБЯВЕН ЗА 
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВЪЛЧИ ДОЛ

На тридесетото редовно засе-
дание на Общински съвет – 
Вълчи дол Васил Василев бе 
удостоен със званието „Почетен 

гражданин на град Вълчи дол”. 
Общинските съветници гласу-
ваха  с пълно единодушие 
„за” заради заслугите на 

дългогодишния кмет на 
общината в областта на 
обществено-политическия, 
стопанския, културния и спор-
тен живот и приноса му за 
благоустрояването на град 
Вълчи дол и населените места 
в общината.
Така той  стана осмият но-
сител на званието „Почетен 
гражданин на град Вълчи дол”. 
Останалите, удостоени с него, 
са Петко Сираков, д-р Димитър 
Златев, Георги Чапкънов, проф. 
д-р Станко Киров, Георги 
Иванов Георгиев - Гого, Тошко 
Янев и Йордан Денев.
Васил Василев заема длъж-
ността „Кмет на община Вълчи 
дол” в продължение на повече 
от 12 години.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за:
І.Продажба на имоти, частна общинска собственост.
1.ПИ с идентификатор 84022.501.215 с площ 1100 кв.м.,  НТП: незастроен имот за жилищни нужди 
в урбанизирана територия, по КККР на с. Щипско, АОС №3855/25.11.2019 г.
Начална продажба цена 5600,00 лв., без ДДС .    
Депозитът е в размер на 1120,00 лв.
2.ПИ с идентификатор 12574.501.1577 с площ 1170 кв.м., НТП: ниско застрояване (до 10 м.) в 
урбанизирана територия, по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №3809/03.07.2019 г.
Начална продажна цена 5900,00лв., без ДДС.        
Депозитът е в размер на 1180,00 лв.
3.ПИ с идентификатор 32442.40.8 с площ 29039 кв.м., НТП: Овощна градина в земеделска 
територия, ІІІ категория, по КККР на с. Изворник, АОС №4086/22.03.2021 г.
Начална продажна цена 41293,00 лв.                    
Депозитът е в размер на 8 258,60 лв.
4.ПИ с идентификатор 32442.19.13 с площ 3533 кв.м., НТП: нива в земеделска територия, ІІІ 
категория, по КККР на с. Изворник, АОС №4172/30.06.2021 г.
Начална продажна цена 5434,00 лв.                      
Депозитът е в размер на 1086,80 лв.
ІІ.Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти 
частна общинска собственост, както следва:
1.Част от ПИ с идентификатор 14670.501.305 с площ 8106 кв.м., целият с площ 28367 кв.м., НТП: 
за друг обществен обект, комплекс в урбанизирана територия по КККР на с. Генерал Колево, АОС 
№4178/22.07.2021 г. и АП №4189/10.08.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен наем – 405,30 лв.  
Депозитът е в размер на 202,65 лв.
2.Част от ПИ с идентификатор 14670.501.306 с площ 5100 кв.м., целият с площ 44217кв.м., НТП: 
за друг обществен обект, комплекс в урбанизирана територия по КККР на с. Генерал Колево, АОС 
№4179/22.07.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен наем – 255,00 лв.  
Депозитът е в размер на 127,50 лв.
3.ПИ с идентификатор 14670.501.287 с площ 3018 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс в 
урбанизирана територия по КККР на с. Генерал Колево, АОС №4220/16.09.2021 г.
Начална тръжна цена за годишен наем – 150,90 лв.    
Депозитът е в размер на 75,45 лв.
Търгът ще се проведе на 11.11.2021 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 21.10.2021 
г. до 17:00 ч. на 09.11.2021 година.
Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 09.11.2021 година.
За справка и информация: Милка Янева, ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 
212.
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Подаденият през м. август 2021 г. проект на Община Вълчи дол „Пълноценна социализация на 
ученици в Община Вълчи дол“ е одобрен за финансиране по Конкурсна процедура 33.20-2021, 
приоритет 3 „Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация 
на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност на 
ученици, учители и родители“ на Център за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. 

Основната цел на проекта е постигане на устойчива пълноценна социализация на ученици.

Стратегическите цели на проекта са следните:
1.Да се възпитават учениците в дух на етническа толерантност, търпимост и уважение към ценностите 
на другите.
2.Да се формира чувството на принадлежност и гордост към определена етническа група, която е 
част от българската нация.
3.Да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователния процес и училищния живот.
4.Да се осигури ангажираност на родителите към училищния живот.
5.Да се подобри комуникацията ученик – родител – учител – общинско ръководство.
В следващите дни се очаква подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. С подписването 
стартира и изпълнението на дейностите по проекта, който е с продължителност 9 месеца.
Общата стойност на проекта е 17 240,50 лв.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ С НОВ ОДОБРЕН 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТ

ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР – ГРАД ВЪЛЧИ 
ДОЛ ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ ДО 

31.12.2022 ГОДИНА ПО ПРОЕКТ 
„ПОДКРЕПИ МЕ,

 ЗА ДА УСПЕЯ“,ФИНАНСИРАН ОТ 
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ“
От 27.04.2016 г. Община Вълчи дол започна изпълнение на проект „Подкрепи ме, за да успея”, 
финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0002 – С05 по 
ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно 
детско развитие”.
Във връзка с решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 и увеличение на общия ресурс по схемата BG05M9OP001-2.004 
„Услуги за ранно детско развитие“, с цел обезпечаване предоставянето на услуги за деца до 
края на 2022 година, предстои сключване на Допълнително споразумение, с което да се уреди 
удължаване продължителността на Административния договор с 12 (дванадесет) месеца, т.е. 
до 31.12.2022 г., с допълнително финансиране по проекта в размер на 126 640,96 лв.
Дейности по проекта:
1.Ранна интервенция на уврежданията;
2.Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно 
планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, 
включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
3.Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; 
4.Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на 
здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията ;
5.Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за 
равен старт в училище;
6.Осигуряване на транспорт за предоставяне на мобилни услуги в общината;
7.Управление и функциониране на услугите.

Инвестира във вашето бъдеще!
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

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

BG05M9OP001-2.004-0002
ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020

ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕН 
ЗВЪНЕЦ УДАРИ! 
НА ДОБЪР ЧАС!

Новата учебна година бе открита тържествено във всички училища на 
територията на община Вълчи дол.
Председателят на Общинския съвет – Димитър Тодоров и директорът 
на дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности” в 
Общината – Диана Великова бяха гости на тържеството в СУ „Васил 
Левски” – град Вълчи дол. В словото си г-н Тодоров поздрави всички 
ученици и учители за положените усилия и отличните резултати през 
изминалата учебна година и пожела настоящата да бъде по-спокойна и 
също така успешна.

Временно изпълняващия длъжността кмет – Пепа Пенчева и заместник-
кметът Живка Иванова посетиха всички училища и детски градини 
на територията на общината. На директорите на учебните заведения 
връчиха букети и поздравителни адреси с пожелание за здраве и нови 
успехи през учебната 2021/2022 година на всички ученици, учители 
и родители. Г-жа Пенчева изрази задоволството си от постигнатото 
през изминалата учебна година и благодари за професионализма и 
всеотдайността, с които работи педагогическия колектив.
Тази година 58 деца прекрачиха за пръв път училищния праг. Община 
Вълчи дол, по традиция, подготви подаръци за всички първокласници 
– скицници, водни бои, цветни моливи, флумастри, гланцови блокчета, 
ножички и папки.
Общо 785 ученици са записани за учебната година в училищата на 
територията на община Вълчи дол – Средно училище „Васил Левски” – 
град Вълчи дол, Обединено училище „Васил Левски” – село Михалич, 
Обединено училище „Св. Иван Рилски” – село Червенци, Основно 
училище „Климент Охридски” – село Стефан Караджа и Професионална 
гимназия по земеделие и горско стопанство – село Стефан Караджа.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”

След входирано искане от страна на ръководството на Община Вълчи дол, на 24.09.2021 г. е подписан 
анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0114-C02 по проект 
„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”с управляващия орган на 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с което се удължава срокът 
за предоставяне на социалната услуга до 10.12.2021 година.

Подписаният анекс урежда следните промени в договора:
- Срок за изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга  се удължава до 
10.12.2021 година.
- Общата стойност на проекта става 140 778,00 лв.

Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол“ финансиран 
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 е част от целенасочената 
социална политика, която Община Вълчи дол развива в подкрепа на хората, живеещи в материално 
лишение и в риск от социална изолация. 

Главната цел на проекта e подкрепа на уязвими граждани на община Вълчи дол, които не са в 
състояние сами да осигурят прехраната си в условията на извънредна епидемична обстановка, 
предизвикана от заболяването COVID-19.

Оперативна програма 
“Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 
процедура чрез директно 

предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-6.002 
“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Община Вълчи дол подписа Договор за безвъзмездна финансова 
помощ по Проект “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”, финансиран от 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на 
патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги 
в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, 
делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните 
предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще 
се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови 
мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, 
които са най-застрашени от Корона вируса.

Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с 
мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на 
патронажна услуга ще осигури продължаваща подкрепа и в извънредната 
обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и 
ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

Операцията се реализира в съответствие с дейности по проекта на 
Регламент за REACT-EU, насочени към подобряване на достъпа до 
социални услуги от общ интерес, включително за децата.

В същото време предприемането на мерки за ограничаване на 
разпространението на инфекцията в процеса на предоставяне 
на социалните услуги от доставчиците води до възникването на 
допълнителни разходи за тях, които няма възможност да бъдат 
поети в рамките на стандарта за финансиране на социалните услуги, 
делегирани от държавата дейности. В тази връзка ще бъдат предоставени 
допълнителни средства за дейности, пряко свързани с опазване здравето 
както на ползвателите на социалните услуги делегирани от държавата 
дейности, така и на служителите, които предоставят тези услуги, т.е. на 
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Оборище

Началото на изпълнение на проекта е 01.09.2021 година.
Срокът за изпълнение е 13 месеца.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 186 
237,27 лева (сто осемдесет и шест хиляди двеста тридесет и седем лева 
и 27 ст.), в това число средства от ЕСФ – 186 237,27 лева.

РСПБЗН - ВЪЛЧИ ДОЛ 
ПРИЗОВАВА:

Уважаеми съграждани,
Във връзка с предстоящия есенно-зимен 
отоплителен сезон /1 октомври - 1 април/ 
е необходимо да почистите комините на 

жилищата си, с цел предотвратяване 
възникването на пожар в комина и 

запалване на покрива.
Препоръчително е поне веднъж месечно да 

се почистват буриите, за да работи нормално 
отоплителната инсталация.

От 18 октомври, поетапно, доброволци от Общинска администрация и БЧК стартираха раздаването 
на хранителни продукти от първа необходимост по Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, план 
2020.
Хранителните продукти се раздават в работни дни в сградата на Домашен социален патронаж в гр. 
Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ №1.
В община Вълчи дол ще бъдат доставени и раздадени 14,5 тона от 15 вида хранителни продукти - 
брашно, захар, леща, спагети, лютеница, конфитюр, както и 9 вида консерви: зелен фасул, зрял боб, 
домати, зелен грах, гювеч, говеждо месо, говежди кюфтета, пиле фрикасе и риба на 757 правоимащи 
лица. Едночленните и  двучленните семейства ще получат хранителни пакети с общо тегло 17 540 кг., 
а тричленните и по-големи семейства – хранителен пакет с общо тегло 27 690 кг. 
Списъците на подлежащите на подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията 
за социално подпомагане, която е управляващ орган на Оперативната програма. В тях са включени 
лица и семейства, подпомагани на различни основания от Дирекция „Социално подпомагане“.

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.

Проект „Патронажна грижа + в община Вълчи дол“
BG05M9OP001-6.002-0193-С01 

финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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136 години от великото събитие
Есента на 1885 година е 
знаменателна за нашия народ, който 
помни събития, оставили дълбоки 
белези в съдбата му, които са 
разтърсили не само страната ни, но 
и Балканите, цяла Европа, събития, 
които не угасват в съзнанието му.
6 септември 1885 година! „Да живее 
Съединението! Да живее целокупна 
България!” От тези възгласи се 
събужда стария Пловдив, столица на 
Източна Румелия. Тържествено звъ-
нят камбаните на всички пловдивски 
черкви и обявяват Съединението 
на Княжество България и Източна 
Румелия. Само преди 7 години, още 
незаглъхнали радостта и възторга 
от освобождението на България, 
Великите сили на Берлинския 
конгрес отвориха страшна рана 
на новоосвободената държава, 
прекроиха картата на Балканите и 
значително намалиха резултатите от 
Руско-турската освободителна война.  
В противоречие с националния прин-
цип, те разпокъсаха българския 
народ и ограничиха нашата държава 
в рамките на малко васално 
княжество. Южна България, под 
названието Източна Румелия бе 
обособена като автономна област, под 
пряката политическа и военна власт 
на султана, а Македония и Тракия – 
оставени отново под турска власт.
За българите се открива само един 
път за спасение – обединението. 
Подготовката за осъществяване на 
българското съединение започва от 
масово народно съпротивително 
движение срещу решенията 
на Берлинския конгрес. В този 
процес Княжество България е 
реална опора на българското 
националноосвободително и нацио-
налнообединително движение. То 
е ядрото, на което е предоставена 
ръководната роля в това движение 
и, към което се стремят всички 
българи, останали извън пределите 
на свободната държава.
Съединисткото движение през 80-
те години се развива с нарастваща 
сила като общонационално дело.  То 
подготвя българския народ, както и 
европейското обществено мнение, 
за бъдещото сливане на Северна и 
Южна България.  В Източна Румелия 
се възстановяват традициите на 
комитетската организация „Един-
ство”.  В началото на 1885 година 
Захари Стоянов се явява в Пловдив, за 
да изиграе още една съдбоносна роля 
в изграждането на нова България.  И 
тръгва по Тракия един нов Апостол 
да основава тайни революционни 
комитети, така както на времето 
Левски бе обикалял градове и села. 
Той обхожда всички по-видни 
българи, среща се дори с Ахмед ага 
Барутанлията от Тъмраш, чиито 
орди разгромиха Батак и окървавиха 
Родопите по време на Априлското 
въстание... Виден съратник му става 
бай Иван Арабаджията – бащата 
на българските революционери-
апостоли, както го бе нарекъл той 
в своите „Записки по българските 
въстания”. В тази борба за 
обединението на българите Захари 
Стоянов има за образец тайната 
революционна организация на Васил 
Левски. И той отново търси хората 
му, тръгва по неговите пътеки. В 
Източна Румелия поне може да се 

издават вестници. Вместо кървави 
писма, публицистът Захари Стоянов 
изпраща в ръцете на българите своя 
книжовен лист „Борба” – орган на 
БТЦРК. 
Заедно с Устава на БТЦРК, в който 
е посочена една цел – окончателно 
обединение на българския народ 
чрез революция морална и с оръжие, 
Захари изпраща и призив – да се 
отпразнува 11 май – Деня на Кирил 
и Методий и 19 май /стар стил/ - деня 
на Ботевата смърт.
Преди да хванат оръжието, той кани 
българите да се съберат по улици и 
площади, по черквите и училищата. 
Това е нещо ново в тактиката на 
националноосвободителното дви-
жение, доловено от политичес-
ката интуиция на Захари Стоянов 
и осъществено от тайните револю-
ционни комитети. 
На 11 май наистина се провеждат 
големи повсеместни тържества за 
Кирил и Методий, хората от тайните 
революционни комитети изрекли 
прочувствени слова за първите 
просветители, дръзнали да обединят 
чрез букви и слово българите от 
Мизия, Тракия и Македония.
Румелийското правителство се изпл-
ашило и изпратило спешни заповеди 
до полицейските началници да не 
допускат никакви безредици на 
19 май. Оказало се, че същия ден 
е и рожден ден на султана. Някои 
хора, чиновници от Директорията 
на областта, макар и да се наричали 
„съединисти”, вдигнали наздравица за 
Негово Величество, но множеството 
българи се отправят към черквата 
„Св. Георги” в Пловдив, разтварят 
широко вратите й и от черковния 
амвон, вместо молитви се чуват 
бунтовни речи. Атанас Патев, учител 
в Пловдивската мъжка гимназия, 
говори за горещия безпримерен пат-
риотизъм на Христо Ботев. След това 
тръгват по улиците на града и до 
късно през нощта пеят Ботеви песни. 
Произнасят се вдъхновени слова за 
България и за Съединението.
На Захари Стоянов и на БТЦРК било 
нужно такова място, откъдето да се 
види най-далеко, да се чува най-ясно 
и откъдето да се усети най-дълбокото 
духовно пространство на България. И 
те го избират безпогрешно! По техен 
предварителен план Съединението на 
Северна и Южна България трябва да 
се провъзгласи на връх Бузлуджа!
На 21 юли хиляди българи от двете 
страни на Балкана се събират на 
поклонение пред гробовете на 
Хаджи Димитър и момчетата от 
неговата легендарна чета.  Тук сред 
почернелите кръстове, опълченци 
побиват Самарското знаме – свята 
реликва за целия народ. На  Бузлуджа 
се изкачва и баба Хаджийка – майката 
на войводата, а до нея застават 
момците от гимнастическите дру-
жества.
Захари Стоянов полага венец от 
името на в. „Борба”, а в писмото на 
майор Райчо Николов до габровските 
поборници се казва: „Този зов скоро 
ще се чуе от планините и особено 
от Бузлуджа, той ще събере 
живите народни поборници и ще 
възкреси умрелите, за да продължи 
отколезахванатата борба  за 
окончателното освобождение на 
отечеството ни.”. Писмото му 

завършва с думите: „И помнете, 
че братското ни съединение прави 
силата, която само може да 
освободи отечеството ни и да го 
управлява...”. 
Всички възторжено извикват: „Да 
живее майор Райчо! Долу Румелия! 
Да живее Съединението!”.
Не е ли това едно ново Оборище?!!
Народът провъзгласява Съединението 
на Северна и Южна България на 
този чутовен връх! В последвалите 
дни събитията в Източна Румелия 
се развиват с шеметна бързина. На 
2 септември Захари Стоянов, Петър 
Зографски, Иван Стоянович и Коста 
Паница заминават за провинцията 
с агитационна цел. Същия ден в 
Панагюрище става вълнение, което 
поставя началото на въстанието за 
съединението. Трима младежи – 
Събко Милков, Кирил Хаджикирилов 
и Антон Обрешков излизат на 
главната учица с развято знаме и с 
изстрели обявяват: “Долу Румелия! Да 
живее Съединението!”.Черковните 
камбани тържествено бият. Излизат 
по улиците на града повече от 2000 
души, които обграждат околийското 
управление и заставят полицейския 
началник да освободи тримата 
арестувани младежи и да върне 
знамето им.
Събитията в Панагюрище принудили 
БТЦРК да ускори провъзгласяването 
на Съединението. Комитетът взима 
решение Съединението да се извърши 
в Пловдив на 5 срещу 6 септември. 
Майор Данаил Николаев трябвало 
да обгради конака с войската си и с 
въстанически чети от Голямо Конаре, 
Чирпан, Станимака, Конуш и други.
Захари Стоянов написва прокла-
мация за Съединението, в която 
се казва: „Братя! Часът на на-
шето Съединение удари! Вие се 
задължавате в името на отечест-
вото ни, за славата и величието 
на България да се притечете и да 
подпомогнете това свято дело!”.
В това време над 300 селяни от 
село Голямо Конаре въстават и под 
ръководството на Продан Тишков - 
Чардафон Велики и учителя Петър 
Шилев тръгват към Пловдив. Това 
послужило като сигнал майор 
Д. Николаев също да потегли с 
дружините си към града. 
На разсъмване въстаниците обкръ-
жили конака, в който живеел главния 

управител на града -  Захари Стоянов 
и Димитър Ризов влизат рано-рано 
в покоите на Гаврил Кръстевич и 
му съобщават, че Съединението е 
извършено. Без да окаже никаква 
съпротива, той казва: „И аз съм 
българин... И ако изгубвам всичко 
– нека народът спечели!”. Генерал-
губернаторът Гаврил Кръстевич 
има голяма заслуга Съединението 
да стане безкръвно. Той е знаел за 
готвеното събитие, можел е да иска 
помощ от Турция, но не го направил. 
Днес пловдивчани с право го обявя-
ват за почетен гражданин на Пловдив.
Чардафон Велики и неговата годе-
ница учителката Недялка Шилева 
конвоират Кръстевич и го извеждат 
извън Пловдив.
Недялка Шилева – една скромна 
селска учителка, по примера на 
Райна Княгиня, като една нова 
българска Жана д`Aрк развява 
знамето на Съединението, която сама 
е извезала и го понесла над главите 
на голямоконарци над Тракия.
Върху зелен плат, тя е извезала разярен 
лъв, който тъпче турския полумесец, 
а с едри букви е избродирано: „Съе-
днинението на България – 1885! 
Свобода или смърт!”.
Развявайки знамето с едната си ръка 
и с гола сабя в другата, Недялка 
Шилева съпровожда Г. Кръстевич до 
централния площад, а след това го 
отвежда с файтон до село Г. Конаре, а 
от там, през Княжеството, по Дунава 
и през Черно море – той отива в 
Цариград. 
Временното правителство обявява 
Съединението на Източна Румелия 
към Княжество България.
Единствената жертва, паднала в 
този тържествен ден е прославеният 
национален герой майор Райчо 
Николов – или дядо Райчо, както 
свойски го наричат пловдивчани, 
пада пронизан посред бял ден на 
площад „Джумаята” от началника на 
пощенската станция в града, който 
помислил, че идват да го арестуват 
заради далаверите, които е правил. 
Съдено било този храбър българин да 
стане курбан в дена на Съединението 
и негова изкупителна жертва.
Княз Александър Батенберг получа-
ва телеграма за извършеното Съе-
динение в двореца „Евсиноград” 
край Варна и си припомня думите 
на генерал Аксаков: „Един княз е 
длъжен да извърши велико, славно 
дело, за да спечели признанието на 
народа си!”. А Стефан Стамболов 
недвусмислено и категорично му 
заявява: „Ваше Величество! Пред 
Вас се простират два пътя: единият 

през Свищов и Дунава за Австро-
Унгария, а другият – през Балкана 
за Пловдив!”. И първият български 
държавник твърдо отговаря: „Обя-
вете, че приемам да бъда княз на 
Северна и Южна България! Приемам 
Съединението! Днес тръгвам за 
Пловдив!”.
Народът ликува възторжено! Това 
наистина е един от най-грандиозните 
моменти в съдбините на България! 
След Съединението България 
има 99 276 кв. км. територия с 
население 3 071 000 жители. Тя се 
превръща в политически фактор на 
Балканите. Укрепва се националното 
самочувствие на българите и се 
утвърждава мястото на нашата страна 
в международния живот. 
Съединението е извършено, но то 
трябвало да получи международно 
признание от Великите сили, които 
провеждат задкулисни преговори, 
правят се дипломатически сондажи 
относно неговата съдба.
Съединението е факт. Всенародният 
ентусиазъм и безхитростна вяра в 
силата на справедливостта, едно 
тъй добре подготвено безумие, 
наистина е уникален случай в 
световната история, при което две 
сили, абсолютно неравностойни, с 
всичката си амбиция и енергия са 
на две противоположни позиции. 
Такова събитие е изпитание за твърда 
решителност, ловък дипломатически 
такт и огромно родолюбие. В 
резултат на енергичните мерки 
на българското правителство, на 
българската дипломация, Великите 
сили принуждават Високата порта да 
се въздържа от военно нахлуване в 
Източна Румелия. Но нашата западна 
съседка Сърбия вече е готова за война 
срещу нас, защото се нарушавало 
териториалното равновесие на 
Балканите.  В една двуседмична 
война българите изненадват света с 
готовността си да мрат за свободата 
и целостта на своето отечество. На 
бойното поле българският войник 
показва чудеса от храброст, и 
показва, че може да мре за целокупна 
България!
136 години от оня 6 септември 1885 
година!
 В ранното утро на този топъл есенен 
ден възкръсна за нов живот едно 
обединено Отечество, когато един 
малък народ извърши истински 
подвиг, защото беше обединен 
от лозунга „Съединението прави 
силата”...

хаджи Йорданка Колимечкова

„Съединена България“. Литография 
от Николай Павлович. На заден план, 

вдясно, се вижда образът на опечалена 
девойка, чрез която художникът 

представя съдбата на македонските 
българи, които към 1885 г. все още са в 

пределите на османската държава
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ МАТЕРИАЛИ, МНЕНИЯ, ИДЕИ И ПРЕПОРЪКИ 
НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ ПОЩА: ekip_2000@abv.bg. 

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/

“ПРОВЪЗГЛАСЯВАМ БЪЛГАРИЯ ЗА НЕЗАВИСИМО ЦАРСТВО” - 
113 ГОДИНИ СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ

С решенията на Берлинския 
конгрес България е поставена 
във васални отношения спрямо 
Турция. Три деситилетия 
българската държава се бори и 
отхвърля или обезсилва една по 
една клаузите на този договор. 
Която и да е политическа сила 
на власт се стреми да постигне 
пълен национален суверинитет на 
Княжеството.
В началото на XX век България 
е единствената държава, която 
по своя международен статус е 
подчинена на средновековния 
остатът – васалитета. Въпрос 
на време е кога, как и по какъв 
начин ще бъде преодолян той, 
защото по същество това означава 
нарушаване на Берлинския 
договор. Васалитетът заплашва и 
Съединението.
Българското правителство, 
начело с Александър Малинов 
предприема редица сондажи 
за евентуално признаване  на 
независимостта на страната ни, 
без да се стигне до едностранно 
нарушаване на Берлинския 
договор. Във Виена, столицата на 
Австрийската империя, пристига 
българския княз Фердинанд, 
който има срещи с император 
Франц Йосиф и други лица на 
високо равнище. Интересът на 
българската делегация към Виена 
не е случаен, тъй като през 1908 
година австрийската дипломация 
има намерение окончателно да 
анексира Босна и Херцеговина, 
получени от Берлинския договор 

като територии под окупационно 
управление. Между двете страни 
няма договор за единодействие, но 
фактите показват, че има известна 
синхронизация. Франция и Русия 
по своему гледат на събитията на 
Балканския полуостров и всеки 
прави своите сметки.
Докато Фердинанд се колебае 
и продължава своя престой 
във Виена, правителството 
на Александър Малинов е 
настроено по-действено и решава 
независимостта да бъде обявена на 
20 септември. Князът е принуден 
да се върне по най-бързия начин 
в България.  Посрещнат е на 
русенската „скала” (пристанище)
от Александър Малинов и други 
министри в утрото на 22 септември 
1908 година. От Русе до Търново 
Малинов „на коляно” написва 
“Манифеста към българския 
народ”.
Понеже събитието е пазено в 
голяма тайна, на тържеството 
в древната църква „Св. 40 
мъченици”, освен министрите 
и княза, са присъствали 
преимуществено чиновници около 
стотина души. Княз Фердинанд, 
пристъпвайки бавно, в парадна 
униформа, сяда във владишкия 
трон и молебенът започва.  В 
един момент на стъпалата пред 
олтара застава председателят 
на Народното събрание Христо 
Славейков, разгръща един широк 
и дебел свитък и започва да 
чете „Манифест към българския 
народ”, с който се провъзгласява 
Независимостта на България, 

която от Княжество става Царство, 
а князът – цар на българите...
„Въодушевен от това свято дело 
и за да отговоря на държавните 
нужди и народното желание, с 
благоволението на Всевишния, 
провъзгласявам съединената на 6 
септември 1885 година България 
за независимо Българско Царство 
и заедно с народа си дълбоко 
вярвам, че този ни акт ще намери 
одобрението на Великите сили и 
съчувствието на целия просветен 
свят!
Да живее свободна и независима 
България!
Да живее българският народ!”

Фердинанд I
Царят подписал саморъчно 
Манифеста, а след него са сложи-
ли подписите си министър-пред-
седателят Александър Малинов и 
останалите 8 министри.
След това благодарственият 
молебен продължава на крепостта 
Царевец. Всички се отправят 
към върха. Тогава Търново е 
12-хиляден занаятчийски, търгов-
ски и чиновнически град и това 
„всички” едва ли наброява повече 
от 200 души, тъй като населението 
не подозира характера на 
оповестения от барабана молебен, 
а занаятчиите и търговците не 
напускат дюкяните си.
Шествието, начело с царя и 
министрите, към Царевец се 
придвижва бавно, тъй като по-
даграта на 47-годишния Ферди-
нанд не му позволява да бърза. На 
върха, от който се открива древната 
панорама на старата столица, е 

отслужен кратък благодарствен 
молебен, след което на Фердинанд 
е помогнато да се качи на една 
маса, за да произнесе  и своята реч, 
с чужд акцент.
Вестта за българската независи-
мост не е приета равнодушно от 
европейските столици, тъй като 
съвпада с анексията на Босна и 
Херцеговина. Балканските дър-
жави се чувстват засегнати, а Ви-
соката порта показва агресивни 
намерения.
Българското правителство заема 
твърда позиция и Малинов заявява, 
че при необходимост ще води война 
„до последна капка кръв”, и даже 
обявява частична мобилизация на 
българската армия.  Великите сили 
нямат намерение да воюват в този 
момент, поради неподготвеността 
си и връчват колективна нота 
на българското правителство 
да демобилизира армията и да 
започне преговори в Цариград.
Турция поставя въпроса за 
огромни компенсационни суми 
и териториални отстъпки от 
България. Българската делегация, 
водена от Андрей Ляпчев, отхвърля 
повечето от десетте искания на 
Високата порта и се съгласява да 
заплати компенсация за Източните 
железници и източнорумелийския 
данък на стойност 57 500 000 
франка. В хода на преговорите 
българската страна стига до 
тавана на своите отстъпки – 82 
000 000 франка срещу незабавно 
признаване на независимостта.
Турция значително намалява 
своите първоначални претенции и 

се спира на 125 000 000 франка.
В този момент, изправени пред 
опасността да получат още един 
сериозен удар върху своя престиж 
на Балканите, руските дипломати 
предлагат финансова компенсация, 
с която поемат разликата в 
предложените суми за сметка на 
турските задължения към Русия. 
Руското правителство помага 
финансово на България, като 
отпуска необходимите средтва под 
формата на заем с изгодна лихва.
На 6 април 1909 година българско-
то и турското правителство под-
писват окончателния протокол 
между двете страни, с който 
се уреждат всички спорни мо-
менти. Великите сили връчват 
нужните ноти, с които признават 
българската независимост.
Обявяването на Независимостта 
е акт с непреходно значение. 
Царство България се изравнява 
с останалите държави в иконо-
мически, юридически и полити-
чески смисъл. България получава 
своето окончателно признание, 
без да използва военни средства, 
а всички останали балкански 
държави постигат своята не-
зависимост след военни опера-
ции.
Един изкусен дипломатически 
ход на България укрепва нашите 
позиции на Балканите – остава само 
голямата задача – националното 
обединение!

хаджи Йорданка Колимечкова

По повод Деня на Независимостта на България, Мъжка вокална група 
„Родолюбие” проведе тържествена среща в двора на Музейната сбирка 
гр. Вълчи дол.     
Съобразено с пандемичните мерки за безопасност, бяха изпълнени 
песните „Българийо моя”, „Българийо свята”, „България за Аспарух” 
и много други от богатия репертоар на групата.  Специално  „Песен 
за Вълчи дол” по текст на Ванилин Гавраилов и аранжимент на група 
„Родолюбие” беше поднесена като символичен подарък на учителката по 
музика Денислава Николова, която обеща да я разучи с нейната певческа 
група и да я популяризира сред учениците от СУ „Васил Левски”.
Като част от патриотичното дружество, МВГ  „Родолюбие”  участва 
в празничните програми на „Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва  - Варна”, който от своя страна оказва съдействие при 
реализирането на подобни мероприятия.  

Тодор Чакъров

ПАТРИОТИЧНИ ПЕСНИ С 
МВГ “РОДОЛЮБИЕ”

САМОДЕЙЦИТЕ КЪМ ЧИТАЛИЩЕТО В СЕЛО 
ЧЕРВЕНЦИ С ОТЛИЧИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ 

СЪБОР “БОГОРОДИЧНА СТЪПКА”
Самодейците към НЧ “Въз-
раждане-1920” - село Червенци 
взеха участие в 15-то издание 
на Националния тракийски фол-
клорен събор “Богородична стъп-
ка”.
Домакин на събора бе курортното 
селище Старозагорски бани. 
Тази година в събора взеха участие 
над 4000 души от 21 области 
на България. През двата дни на 
събора те разкриваха красотата в 
обредността на българския бит и 
култура чрез песни, танци, демон-
страции.
Самодейците от село Червенци 
бяха удостоени с плакет и диплом 
за принос в съхранението и разви-
тието на фолклора.
Съборът се организира от Община 
Стара Загора, Съюз на Тракийските 
дружества в България  Тракийско 
дружество „Одринска епопея“ - 
Стара Загора, кметството на Старозагорските бани, Общество за фолклор, Народно читалище „Христо Ботев 
1952“ Старозагорски бани.
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