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ГОДИШЕН ДОКЛАД 
за наблюдение  изпълнението  

на Плана за интегрирано развитие на община Вълчи дол 2021-2027г. 

през 2021 г. 
 

Планът за интегрирано развитие на Община Вълчи дол (ПИРО Вълчи дол) за 

периода 2021 – 2027 г. е разработен в съответствие с изискванията на Закон за 

регионалното развитие, като част от система документи за стратегическо планиране 

развитието на европейско, държавно, регионално и общинско ниво.  

Доклада е изготвен за 2021 г. във формата и изискванията на чл. 72, ал. 8 от 

ППЗРР и съдържа:  

        1. Общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и 

в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

       2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

       3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината, в т. ч.: 

       а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

      б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 

интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за 

преодоляване на тези проблеми; 

      в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 

      г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 

адаптацията към вече настъпилите промени; 

     д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

     е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

     4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за 

отчетния период и източниците на тяхното финансиране; 

     5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината. 

       ПИРО Вълчи дол 2021-2027г.е съобразен с новите подходи в прилагането на 

регионалната политика в страната, в т.ч. и по отношение на системата от документи за  

стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие в съответствие 

с изпълняваната Пътна карта за нов подход в политиката за регионално развитие.  
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        Планът има средносрочен характер  и отразява визията за развитието и облика на 

Община Вълчи дол за следващия седемгодишен период. Определя средносрочните 

цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в 

съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и общия 

устройствен план на общината.  

        ПИРО Вълчи дол 2021-2027 г. е разработен в съответствие с целите на 

Националната концепция за пространствено развитие 2021-2025 г. и кохезионната 

политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и цели максимален принос към политиката 

„Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано 

развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. 

        ПИРО Вълчи дол ясно дефинира визия, цели и приоритети за развитие, които при 

кумулативното им разглеждане показват стремежа на общината към по – висок жизнен 

стандарт на хората и устойчиво развитие на територията. 

Във времеви аспект периодът на обхват на ПИРО е средносрочен,  касае следващите 7 

години и чертае стратегия за развитие на Общината и конкретно нейните населени 

места за съответния времеви период. 

       Стратегическите цели на Община Вълчи дол са насочени към постигане на:  

       1. Стимулиране на икономическия растеж и постигане на устойчиво и 

балансирано развитие на бизнеса в Община Вълчи дол, включително и чрез 

политики за подобряване на административното управление и обслужване.  

       2. Постигане на устойчиво културно, туристическо и екологично развитие.  

       3. Повишаване качеството на живот - доразвитие и повишаване на 

качеството на социалната, здравната и образователната инфраструктура.  

       4. Постигане на балансирано инфраструктурно развитие на територията на 

Община Вълчи дол.  
 

Плана за интегрирано развитие на Община Вълчи дол 2021-2027г. съдържа:  

 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното 

състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Вълчи дол;  

 Цели и приоритети за развитие на Община Вълчи дол за периода 2021 - 2027;  

 Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите 

страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при 

спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и 

публичност;  

 Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за сътрудничество с други общини – приоритетни зони за 

въздействие;  

 Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за 

развитие;  

 Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;  

 Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО; 

 Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР. 

      Постигането му предполага огромни усилия за мобилизиране на всички налични 

ресурси и привличане на външни такива. Това изисква подреденост в действията и 

следване на подходящи стратегии.  
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Администрацията, населението и бизнесът определят визията на Община Вълчи дол 

така:  

„Община Вълчи дол – привлекателна за бизнес, живот и 

туризъм европейска община с насърчаваща среда за 

конкурентно икономическо и социално развитие“ 
В основата на разработката е заложен принципът и изискването за 

приемственост и последователност в решаването на главните проблеми на община 

Вълчи дол.  

Цел на ПИРО Вълчи дол  е той да бъде практическо средство и методическо 

ръководство за управление от местните власти, гражданите и техните сдружения.  

           I. Общи условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на 

общината и в частност промените в социално-икономическите условия в 

общината 
Населението на община Вълчи дол наброява 9 718 жители – към 31.12.2021г. по 

данни на Националния регистър на населението. Териториалното демографско 

разпределение е следното: в град Вълчи дол живеят 30% от жителите, а останалата част 

– в съставните села. От този показател е видно, че една трета от демографския 

потенциал е съсредоточен в административния център на общината. Обяснението е в 

преобладаващия брой на малките села, които разполагат с поземлени ресурси, но 

населението непрекъснато намалява, поради миграция, ниска раждаемост и по 

икономически причини.  

Демографският потенциал се изменя под влиянието на естественото движение на 

населението и миграционните процеси. Правилните пропорции в демографския 

потенциал стимулират пространственото съчетаване на развитието на отделните 

социално-икономически отрасли и дейности в общината. Обобщените показатели, 

които характеризират демографския потенциал, са брой и състав на населението и 

трудовите ресурси, заетостта, разпределението и използването на работната сила. 

Числеността като първа и най-обобщаваща характеристика на населението определя 

при равни други условия потенциалните възможности за икономическо развитие на 

Община Вълчи дол, както на Центъра на общината (град Вълчи дол), така и на 

съставните населени места.  

Броят на населението в общината се определя до голяма степен както от 

естественото демографско възпроизводство, от урбанизационните и административно-

териториални промени, така и от темповете на социално-икономическо развитие. 

Тенденциите в демографското развитие на общината през последните години са 

неблагоприятни.  

Структура по образование. Образователното равнище на човешкия ресурс е 

фактор от особено значение за развитието на местната общност. 30% от населението на 

Община Вълчи дол е със средно образование, а 40% с основно образование. Само 

начално образование имат 17% от жителите на общината, с незавършено начално са 

7%, а 259 души (съответно 39 в гр. Вълчи дол и 220 в селата) никога не са посещавали 

училище и са напълно неграмотни. Броят на висшистите в общината е приблизително 

531 или около 6% от населението, от тях 62% в града и 38% в селата. Цифрите показват 

значителен ръст на лицата получили начално или основно (за ОПР 2007-2013 

процентът на хората без образование е 31%).  

Съществува трайна тенденция, придобилите добро образование да търсят 

личностна реализация в по-големи населени места, а в общината да остават да живеят 

тези, на които липсва конкурентоспособност в по-наситен пазар на труда.  

Изводи за основните демографски проблеми в община Вълчи дол:  
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 Негативна тенденция е отрицателният прираст на населението в общината, а в 

резултат на това и намаляването на репродуктивните и трудоспособните 

контингенти;  

 Обезпокоителна е и тенденцията на застаряване на населението в общината, най-

вече в малките населени места и регресивния тип възрастовата структура в 

резултат на отрицателната демографска тенденция;  

 Продължаващи миграционни процеси, в резултат на близостта до областния 

град, поради по-големите възможности за работа с по-добри доходи, а от там и 

за по-висок стандарт;  

 Община Вълчи дол е със смесен етнически състав на населението с нарастващ 

процент на ромското население  

     Икономическото развитие на община Вълчи дол се характеризира с различна 

динамика, но все още неблагоприятна, в сравнение със средната за страната и 

останалите общини в България. То е свързано както с природните ресурси, така и с 

качеството на работната сила, която е в тясна зависимост от демографските фактори. 

Това е резултат от факта, че почти няма отрасли, които успешно да са се адаптирали 

към новите икономически изисквания.  

В изпълнение на определените Стратегическите цели и приоритети на ПИРО Вълчи 

дол, Общинска администрация Вълчи дол разработва проекти и програми за 

привличане на външно финансиране, реализира проекти с целево и бюджетно 

финансиране и др. За реализирането на основната стратегическа цел в ПИРО Вълчи дол 

са определени стратегически приоритети, в които са концентрирани мерките за 

общинско развитие.  

 

 

II. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана 

за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение 

през 2021г.  

 

1. Проекти със социална насоченост:  

1.1. Закон за личната помощ за 2021г. 

     Законът за личната помощ  бе приет от 44-то Народно събрание на 6.12.2018 г., а  

предоставянето  на финансиране  влезе в сила от 01.01.2019 г. Целта му е чрез 

осигуряване ЛП да  се подпомогнат  хората с увреждане да упражняват основните си 

права, възможности за избор и независим живот, активно включване в обществото.  

Съгласно  Писмо  с  № 08-00-15937/03.12.2020 г. на  АСП, настъпи изменение на 

часовата  ставка за положен труд по механизма лична помощ от 4,39лв. на 4,70лв. 

    През месец януари 2021 г. бяха подписани нови трудови договори с   шестима 

асистента  за   шестима ползватели  на Лична помощ. От тях  трима  ползват  

социалната  услуга за първи път, двама са избрали нов асистент, а един ползвател има  

ново направление по ЗЛП. Ползвателите са от  Стефан Караджа, Брестак, Генерал 

Киселово и Вълчи дол. 

Месец февруари бяха  сключени трудови договори  с  четирима  асистенти на 

ползватели от  селата Михалич, Генерал Киселово, Брестак и Бояна. Само единият 

трудов договор е с ново лице,  а на останалите трима, назначени през  2020 г., са  

поради повишаване на часовете в направлението на ползвателя. 

През месец март има  пет  сключени договора  на  четирима  потребители от  Изворник, 

Калоян, Стефан Караджа и Вълчи дол. Два трудови договора са прекратени, поради 

починали двама ползватели.   

И през 2021 г, във връзка с влезлия в сила Закон за мерките и действията по време на 

извънредно положение, АСП  продължи прилагане на разпоредбите му,  като служебно  
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бяха удължени сроковете на съответните индивидуални оценки, направления за 

включване в механизма лична помощ и ТЕЛК/НЕЛК решения, които изтичат по време 

на обявеното извънредно положение.  

През месец април са сключени  два нови договора с асистенти от  Стефан Караджа и 

Калоян. Починали трима ползватели. 

През месец май е сключен един  договор, поради промяна в броя на часовете на 

ползвателя. Починали четирима ползватели. 

 През  месец юни има трима назначени асистенти на трима ползватели от Вълчи дол и 

Червенци. 

През юли  сключените   трудови  договори с асистенти от с.Радан войвода и Генерал 

Киселово са три, като  те са на  двама нови ползватели и  на един с промяна в  часовете 

на направлението. 

През август сключените договори са пет   с асистенти   на ползватели от Калоян, Радан 

войвода, Вълчи дол и Брестак,  от които нов ползвател е  един, а четирима  са   със 

служебно удължен срок на направление. 

През септември са назначени от Вълчи дол, Червенци и Изворник петима асистенти  на 

четирима нови ползватели и един с ново направление.   

През октомври са сключени два  договора  със   асистенти  на ползватели  от  Вълчи дол 

и Бояна, като и   двата са със служебно  удължен срок на ТЕЛК. 

През  ноември има един нов трудов договор  с асистент на нов ползвател по ЗЛП от 

с.Оборище. Починал е  един ползвател. 

През декември са сключени   осем трудови договора  на седем ползватели , като  

петима са за първи път асистенти, а  трима от тях  са с промяна на часовете  в 

направлението.Те са от   Есеница, Войводино, Генерал Колево, Искър, Вълчи дол, 

Радан войвода, Михалич и Бояна. 

 Броят на ползвателите до 31.12. 2021 г. са 73, от които 63 възрастни и 10 деца.  

В изпълнение на заповед  971/29.08.2019г от Кмета на община Вълчи дол за контрол на 

асистентите по предоставяне на механизма лична помощ общият брой на проверките  

през 2021 г от общински служители, пряко заети със социалните услуги,  са 68. 

 

 

1.2. „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги 

      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 26.01.2021г. „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. 

        До 31.03.2021 г. са подадени 130 заявления от кандидат¬¬  –¬ потребители, от 

които 90   отговарят на изискванията, а  от постъпилите 74 заявления за кандидат –  

асистенти  само   47   отговарят. 

На 19.02.2021 г е проведено първото събеседване  с допуснатите 47 кандидати за  

социални асистенти.  

На  18.03.2021г е проведено второто  събеседване  с допуснати  петима кандидата.  

През  м.април 2021 г.  са сключени първите  35  трудови договора  на социални 

асистенти по АП, като броят на обгрижваните ползватели  е  49. 
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Трето събеседване със  седем  кандидата за социални асистенти е проведено на 

11.06.2021г.  

На 28.07.2021 г е проведено четвърто събеседване с  четирима кандидата за социални 

асистенти.  

На 28.09.2021г. е проведено пето събеседване с  допуснати  дванадесет  кандидата за 

социални асистенти. 

Към 31.12.2021 г  ползвателите са 66, а  социалните асистенти са 53.  

През отчетния период е извършван  месечен текущ контрол  на социалните асистенти, 

като посещение по населените места и проверка на   дневника за ежедневната дейност и 

осигурени  дезинфекционни и предпазни средства, поради  епидемиологичната 

обстановка. 

 

1.3. През м. март 2019г. бе подписан ДБФП по проект "Реализация чрез интеграция 

в Община Вълчи дол",  с което стартира изпълнението на проекта.  Проектът по 

взаимодопълващ се начин използва възможностите на двете оперативни програми – 

ОП„РЧР” 2014-2020г.и ОП „НОИР” 2014-2020 г. Мобилизирането на ресурс от 

различни източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент за 

търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на икономически и 

социални проблеми. Реализирането на проекта предлага задълбочен и последователен 

подход. С оглед интегрираният характер на дейностите, включени в проектно 

предложение, те са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за 

сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и 

асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво. Проектът предлага 

дейности с включени съществуващи услуги и структури, с цел осигуряване 

устойчивост на мерките. Интегрираните мерки са сведени до ниво ползвател 

(представител на целевите групи) като е заложено работа с един ползвател в няколко 

направления едновременно (трудова заетост, социални услуги, образование и др.). 

Проектът ще допринесе за постигане на трайна интеграция за най-маргинализираните 

общности и повишаване качеството им на живот, като за постигане на целта е 

приложен интегриран подход. Изключително важно за лицата - безработните и хората в 

неравностойно социално положение и учащи от целевата група е да осмислят и приемат 

необходимостта от промяна на живота си: да се обучават, за да си осигурят работно 

място и да могат да организират своя собствен живот самостоятелно, както и да 

помогнат на своите деца и близки да се интегрират взаимно в Общността. Стъпка в 

правилната посока, която е предмет на настоящия проект е интегрирането им в 

Общността. Това несъмнено е главен стимул за развитие на инициативност, за по-

високо самочувствие и реален шанс за включване в житейския процес и реализацията 

им в обществото.  

При изпълнението на проекта през 2021г. по ОП„РЧР” 2014-2020г. са сключени са 20 

трудови договора с лица на длъжността „домашен помощник” от територията на 

община Вълчи дол, които предоставят социалната услуга на потребители, лица които са 

с експертно решение на ТЕЛК или невъзможност за самообслужване. 

По ОП „НОИР” 2014-2020 г. през 2021г. са сключени 3 трудови договори с 

ръководител на клубове/групи, които да ръководят клубове/групи по интереси във 

всички учебни заведения на територията на Община Вълчи дол. 

 



 

 

7 

 

      1.4. Проект „Приеми ме 2015”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0132-C01 по ОП 

РЧР2014-2020г. . Целта на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация 

на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна 

грижа за деца в риск от изоставяне. Реализирането на проекта допринесе за развитието 

и усъвършенстването на услугата “Приемна грижа”. Проекта стартира на 11.12.2015г. 

до 31.12.2022г. Към края на декември 2021г. на територията на Община Вълчи дол с 

натрупване  има 10 професионални приемни семейства. Настанените деца с натрупване 

през годината  са 7 деца, на възраст, както следва: от 0 до 3 годишна възраст са 4 деца, а 

на възраст от 6 до 14 години са 2 деца. На децата от различните възрасти е осигурена 

семейна среда, в която да се чувстват защитени и да растат в семейство.  

       1.5. През 2021г. продължи изпълнението на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме, за да 

успея”, по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.  до 31.12.2019г. Проекта включва в себе 

си един интегриран подход за решаване на социални проблеми за деца и семейства. В 

него се обхващат както образователната, така и здравната система, здравното 

обслужване и грижата за децата и най-вече социалната подкрепа на семействата в риск 

и техните деца. Основната идея на проекта е да се предостави комплексен вид услуги в 

общността за деца от 0 до 7 г. и е насочен към уязвимите групи в Община Вълчи дол, 

чрез мобилна работа на мултидисциплинарни екипи и непрекъсната специализирана 

работа и подкрепа на родители. Общностния център съчетава услугите - здравни, 

образователни и социални, за подкрепа на децата и техните семейства. С реализацията 

му се дава равен шанс на децата от целевите групи да посрещнат предизвикателствата в 

образователната системата и да бъдат активни участници в социалния живот на 

страната. Дава се приоритет на пряката работа с родителите на децата от уязвимите 

групи. Част от функциите на Общностния център са свързани прилагане на нови 

подходи при съобщаване на родителите за увреждане на деца и насърчаване 

отглеждането им в семейна среда. 

По проекта се предоставят комплексен вид услуги в общността за деца от 0 до 7 г. и е 

насочен към уязвимите групи в Община Вълчи дол, чрез мобилна работа на 

мултидисциплинарни екипи и непрекъсната специализирана работа и подкрепа на 

родители. 

В различните дейност по проекта работят определени специалисти със децата и техните 

семейства, както следва: 

Дейност „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”– Целта на услугата е да се 

подкрепят семействата в грижата за децата, създаване и развитие на умения и ресурси 

за пълноценно социално включване и реализация. Предоставянето на услугата 

подпомага и съдейства за социалната интеграция на рисковите групи. Дейността се 

предоставя от следните специалисти: психолог, акушерка, медицинска сестра, социален 

работник, медиатори, юрист и педиатър. 

Специалистите предоставят услугата чрез индивидуални и групови занимания за 

семейно планиране, като се предоставя информация, обучения, консултации в областта 
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на репродуктивното здраве, методите за контрацепция, болестите, предавани по полов 

път и семейното планиране. 

Същото така услугата се предоставя и чрез консултации и подкрепа на родителите, 

които не полагат достатъчно грижи за своите деца. Тази дейност е насочена на деца и 

семейства в риск, за предотвратяване на изоставяне на деца в специализирани 

институции. Специалистите издирват и идентифицират семейства и деца, като ги 

насочват към дейности в проекта или други институции – социални, образователни, 

здравни и за осигуряване н заетост на родителите. 

През 2021г. са обхванати 21 нови семейства, с натрупване за целия период по 

изпълнението на проекта е 267 семейства;  

Дейност „Ранна интервенция на уврежданията” Основната цел на предоставянето на 

социалната услуга е предотвратяването на изоставането на деца с увреждания, както и 

изграждане на умения, знания, консултиране и подкрепа на родителите, да за да могат 

да отглеждат и да се грижат за своите деца. 

Дейността се предоставя от следните: рехабилитатор, социален работник, педиатър, 

логопед, психолог и медиатор. 

Специалистите предоставят услугата чрез посещения на родителите със своите деца в 

Общностния център, като посещението е индивидуално за всеки случай. Работата 

включва индивидуална работа с родителя и детето, както и консултации на родителя. 

Услугата се предоставя и чрез редовни посещения от мобилния екип в домовете на 

семействата, чрез които се извършва мониторнг на грижите на децата и подкрепа за 

подобряването на ученията за грижата за децата според тяхната специфика. 

През 2021г. са обхванати 5 деца, с натрупване за целия период по изпълнението на 

проекта е 62 потребителя; 

Дейност „Подобряване достъпа до здравеопазванетои промоция на здравето чрез 

подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция 

на заболяванията”  

Дейността се предоставя от следните: педиатър, медиатор и медицинска сестра, които 

редовно наблюдават здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и 

децата; превенция на детската заболеваемост и смъртност, не полагане на достатъчна 

грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст.  

Децата от целевата група в здравния кабинет и като мобилна услуга с посещения на 

място в дома на потребителите. Услугата освен в здравния кабинет се предоставя и от 

мобилен екип, който преглежда новородени бебета в домовете им. 

През 2021г. са обхванати 21 деца, с натрупване за целия период по изпълнението на 

проекта е 305 потребителя; 

Дейност „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”  

Дейността се предоставя от специален педагог, който предоставя услугата в сградата на 

Общностен център на деца с увреждания, на които им предстои записване в първи клас. 

Децата получават подкрепа и помощ за усвояване и умения за успешна интеграция в 

първи клас в масовото училище.  

През 2021г. са обхванати 5 деца, с натрупване за целия период по изпълнението на 

проекта е 33 потребителя; 

Дейност „Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната 

готовност на децата за равен шанс в училище”  
Дейността се предоставя от педагог и медиатор, през летните месеци юни, юли, август, 

чрез посещения в Общностен център на деца от уязвими семейства, деца с увреждания 

на които им предстои да постъпят в първи клас.  

В лятното училище специалистите предоставят дейности за подобряване на 

предучилищната подготовка, като децата се разделят на групи в зависимост от техните 

нужди. 
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Услугите, които се предоставят в дейността са:  Игри взамисимост от предпочитанията 

на децата; срещи с родителите за тяхната мотивация за равен шанс в първи клас децата 

им; включване на родителите в провеждания на занятията; Създаване на групи от деца 

от рисковите общности поради тяхното  изоставяне по отношение на владеене на 

български език и Организиране и провеждане на състезания в края на летните училища;  

Специалистите работят с децата от целевата група, като работят за тяхната мотивация, 

чрез което им помагат да имат равен старт с техните връстници при постъпването им в 

първи клас.  

През 2021г. са обхванати 30 деца, с натрупване за целия период по изпълнението на 

проекта е 150 потребителя. 

      1.6. В началото на  2021г. стартира проект „Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол” по „Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл 

обяд в условията на пандемията от COVID -19”.  

Приготвясе и се доставя ежедневно в работни дни до дома на 200 потребители супа, 

основно ястие , хляб  и поне два пъти седмично десерт,   на  лица и семейства на 

месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалното подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да 

се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 

пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии на инвалидност, наследствени 

пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица; Лица 

от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от допълнителните 

разпоредби от Закона за убежището и бежанците; лица, изпаднали в тежка ситуация, в 

следствие на епидемичната обстановка  - поставени под карантина, лица завърнали се 

от други държави, останали без работа и доход. 

Освен доставка на топъл обяд потребителите се посещават от екип от специалисти- 

психолог, медицинска сестра и социален работник. 

По този начин е осигурена частица спокойствие за роднини и близки на потребителите, 

че им е осигурена прехрана за деня, посрещане на възникнали нужди от 

административни услуги, и други, възникнали в ежедневието и в условията на 

пандемията от COVID-19. 

      1.7. През месец януари 2021г. Община Вълчи дол стартира изпълнението на 

проект „Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021”, финансиран от Фонд 

„Социална закрила“1  МТСП. 

Приготвя се и се доставя ежедневно в работни дни до дома на потребителя в рамките на 

249 дни на 150 потребители на проекта „топъл обяд”, в т.ч. лица и семейства на 

месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалното подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да 

се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 

пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии на инвалидност, наследствени 

пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица; Лица 

от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от допълнителните 

разпоредби от Закона за убежището и бежанците; лица, изпаднали в тежка ситуация, в 

следствие на епидемичната обстановка  - поставени под карантина, лица завърнали се 

от други държави, останали без работа и доход. Освен доставка на топъл обяд 

потребителите се посещават от екип от специалисти- психолог, медицинска сестра и 

социален работник. 

По този начин е осигурена частица спокойствие за роднинит и близки на 

потребителите, че им е осигурена прехрана за деня, посрещане на възникнали нужди от 

административни услуги, и други, възникнали в ежедневието и в условията на 

пандемията от COVID-19. 
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Целта на общинска администрация гр. Вълчи дол е изпълнението на Проекта да 

допринесе за  борбата със социалното изключване на потребителите. 

 

     

           1.8. Месец февруари 2021г. приключи  проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" – Компонент 4 по ОП 

РЧР 2014-2020г. 7 лица назначени на длъжността „сътрудник социални дейности”, 

обслужваха се 50 бр. потребители, както и 1  медицинска сестра, 1 психолог, 1 

социален работник и 1 диспечер. Обслужваха се възрастни хора и лица с увреждания  

почасово с  мобилни услуги в техните домове - пазарене на хранителни продукти и 

лекарства и помощ в домакинството ежедневно в условията на епидемиологична 

обстановка. 

 

        1.9. През месец септември Община Вълчи дол сключи ДБФП по проект 

„Патронажна грижа + в Община Вълчи дол“  по ОП РЧР 2014-2020г. 7 лица 

назначени на длъжността „домашен помощник”, обслужват се 51 бр. потребители, с 

натрупване,  както и 1  медицинска сестра, 1 психолог, 1 социален работник и 1 

диспечер. Обслужваха се възрастни хора и лица с увреждания  почасово с  мобилни 

услуги в техните домове - пазарене на хранителни продукти и лекарства и помощ в 

домакинството ежедневно в условията на епидемиологична обстановка. 

 

2. Повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост през 2021г. 

2.1. Повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на безработни 

лица:  
 „Регионална програма за заетост“ на Община Вълчи дол. Основна цел е 

повишаване предлагането на работни места и заетост в общината. Тя е 

специфичен инструмент на политика на пазара на труда, посредством който се 

преодолява  проблема безработица и при ромите. Едновременно с това се дава 

възможност за предприемане на действия водещи до преодоляване на 

негативните тенденции, свързани с последствията върху пазара на труда от 

икономическата криза. По „Регионална програма за заетост” през 2021г. са  

назначени 16 лица на длъжност „общ работник“ в населените места в общината. 

 Проект „Обучение и заетост на младите хора“ /лица с увреждания до 29 г./ 
по ОП „РЧР“ 2014-2020г. продължи да се изпълнява и през 2021г. с назначени 2 

бр. лица на  длъжността „технически сътрудник“ за срок до 22.04.2021г 

 Проект „Обучение и заетост на младите хора“ /лица с увреждания над 29 г./ 

по ОП „РЧР“ 2014-2020г.  продължи да се изпълнява и през 2021г. с назначени 2 

бр. лица на  длъжността „технически сътрудник“ за срок до 22.02.2021г 

 През 2021г. продължи изпълнението на Национална програма „Активиране на 

неактивни лица”, по която 2 лица в гр. Вълчи дол продължават работа на 

длъжност „организатор“ с краен срок 31.12.2021г. 

 През м. март 2021г. стартира изпълнението на Национална програма „Помощ за 

пенсиониране“, финансирана от Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по 

труда“, гр. Вълчи дол. Назначени са 4 бр. лица на длъжността „общ работник“ за 

срок до 24.03.2023г. 

 

3. Подобряване на образователната среда, осигуряваща условия за 

извънучилищни занимания, спорт и развлечения на младите хора през 2020г.:  

Образователната мрежа в общината включва следните училища: СУ „Васил Левски“, 

гр. Вълчи дол, ОбУ „Свети Иван Рилски“, с. Червенци, ОбУ „Васил Левски“, с. 

Михалич, ОУ „Климент Охридски“, с. Стефан Караджа, Професионална гимназия по 
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земеделие и горско стопанство, с. Стефан Караджа; и следните детски градини: ДГ 

„Здравец“, гр. Вълчи дол, ДГ „Слънце“, с. Михалич, с филиал в с. Есеница, ДГ 

„Звездица“, с. Стефан Караджа, с филиал в с. Червенци и ДГ „Надежда Крупская“, с. 

Генерал Киселово. 

3.1. Реализирани проекти през 2021г. 

3.1.1 Училища 

 СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол 

           В СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол през 2021 г. са реализирани следните 

проекти: 

           - Проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,  финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

(ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове. Дейностите, в които участва училището бяха: 

 1. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в 

съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез 

допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения 

и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, 

както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на 

обучителни затруднения по определените предмети. По тази дейност бяха сформирани 

23 групи по БЕЛ и математика за ученици от I до Х клас и 2 групи по предмети от 

професионалното образование. 

 2. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски 

при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с 

цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, 

както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната 

подготовка. Сформирана бе 1 група за подготовка за ДЗИ по БЕЛ. 

 3. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, 

социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени 

организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на 

сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от 

преждевременно напускане на образователната система от учениците. 

 Училището имаше одобрени 8 часа за образователен медиатор, които бяха разделени 

по 4 часа между двама образователни медиатори. През годината дейността на 

образователните медиатори беше свързана с дистанционното обучение на учениците – 

разнасяне на материалите за тези, които нямат възможност за включване във 

виртуалните класни стаи, връщане на обратна връзка, разговори с родителите.  

          - Проектът „Вълшебна етнопалитра”, финансиран от ЦОИДУЕМ, бе насочен 

към учениците, родителите и учителите на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол. Основна 

цел на проектното предложение бе утвърждаване на междукултурните ценности и 

многообразието в образователната среда чрез създаване на успешен модел за 

извънкласни и извънучилищни дейности в училището, целящи успешна интеграция и 

социализация на учениците от различните етноси. С проекта се постигна развитие на 

нови форми на извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към представяне на 

етнокултурното богатство. Включването в тях бе напълно доброволно, според 

интересите и желанията на учениците и доведе до възпитаването им в дух на 

толерантност, хуманизъм и приемане на различията чрез средствата на изобразителното 

изкуство, театъра, танцовото изкуство, литературата и фолклора.  

Планираните дейности представляваха палитра от пет клуба с желани от учениците 

занимания: Клуб „Етнофолклорен куклен театър”, Клуб „Етно багри”, Клуб „Етно 

календар”, Клуб „Етно танци” и Клуб „Етно библиотека”. Проектът приключи с 

провеждането на „Етно училище за толерантност”, където участниците, чрез 
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интерактивни занимания, придобиха компетентности за създаване и поддържане на 

толерантна среда в училище, без предразсъдъци и осигуряване на равни възможности 

за всички участници в учебния процес.  

Проектът беше с продължителност 10 месеца, от 1.10.2020 г. до 31.07.2021 г. В 

проектните дейности пряко участие взеха 91 ученици, 15 родители, 8 учители и 14 

доброволци от Доброволческия клуб на училището. Проектът имаше за цел не просто 

да задържи учениците в училището като намали отпадането и безпричинните 

отсъствия, а и да амбицира ученици и родители да проявяват лична отговорност, да 

споделят и предават знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене 

и преживяванията на учениците. 

         - Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“. Проектът се реализира по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на 

образованието и науката (МОН). Дейностите стартираха през месец юни 2021 г. 

СУ“Васил Левски“ заяви готовност да работи по следните проектни дейности: 

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици 

за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. 

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за 

обучение от разстояние в електронна среда. 

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения 

за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно 

съдържание и др.). 

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна 

среда. 

В изпълнение на Дейност 1 училището получи 39 лаптопа за ученици и 17 за 

педагогически специалисти. Проведени бяха обучения по Дейност 2 и Дейност 4.  

            - Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо 

образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година. 

През 2021 г. стартира изпълнението и на този проект. Дейностите, в които участва 

училището са: 

Дейност 1. Модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици. 

Дейност 2. Разработване на специализирани дидактически материали (учебна 

литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със 

специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени 

дарби. 

Дейност 3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие. 

Дейност 4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, 

вкл. за специализирани кабинети и помещения 

Дейност 5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта. 

Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в 

детските градини и училищата. 

По проекта училището има назначен психолог. Целева група са учениците със СОП – 

27 ученици. 

          - Проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” за 

обзавеждане и оборудване на стая за занимания по интереси за групите ЦДО  

прогимназиален етап. 
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          -  Проект по Национална програма „Заедно в грижата за ученика”, Модул 1 

„Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на 

учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“. Целева група по проекта 

бяха  всички ученици от Іа,б, IIIа,б и ІVа,б клас. 

        - Проект по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“. С осигурено финансиране се проведоха по 

две родителски срещи на всички паралелки от I до VII клас. Проведе се и заключителен 

концерт. 

        - Проект по Национална програма "ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ", Модул 2. 

"Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от 

предучилищното и училищното образование". Проектът включваше разнообразни 

дейности с родителите на учениците. 

       - „Всеки ученик ще бъде отличник” на Център за междуетнически диалог 

„Амалипе”. Участието на СУ”Васил Левски” в мрежата от училища на ЦМЕДТ 

„Амалипе” дава възможност за общуване, обмяна на опит с училища от цялата страна и 

споделяне на добри практики. Центърът подпомага работата на директорите чрез 

предоставяне на актуална информация и поставяне на проблемите пред МОН.  

        - Проект „Ние след природата - спорт и отдих на открито”, финансиран от 

ПУДООС се реализира с цел стимулиране интереса на учениците към двигателна 

дейност, развиване на двигателни качества, формиране на навици у подрастващите  за 

опазване на околната среда и засилване на желанието им за общуване с природата. В 

изпълнение на проектните дейности бяха монтирани спортни съоръжения в училищния 

двор и бяха засадени 30 розови храста. 

           - Проект по ПМС 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални 

диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които 

се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините 

Характеристика: Проектът бе насочен към създаване на условия за повишаване на 

двигателната активност на учениците чрез организиране и провеждане на спортни 

състезания и турнири по видовете спорт, заложени в задължителната подготовка на 

учебния процес по физическо възпитание и спорт. Цели създаване на мотивация за 

спортуване и стремеж за изява на двигателните и спортно – техническите качества на 

учениците. Дейностите на проекта: Спортни състезания по футбол, волейбол, баскетбол 

и хандбал; Състезания по график на вътрешно-училищния календар, участие в 

общински, областни, зонални и републикански първенства, масов лекоатлетически 

крос. 

Целева група: Ученици  

Брой обхванати ученици: 360 ученици 
 

 ОбУ „Свети Иван Рилски“, с. Червенци 

        -  Проект „Партньори в училище, партньори в живота – ръка за ръка за 

успешна социализация“ към ЦОИДУЕМ. 

Основната цел на проекта е социализация чрез участие в извънучилищни изяви и 

обмяна  на добри практики. Насочен е към ученици от семейства с тежко финансово 

положение,с ниско самочувствие и немотивирани. Цели да се създаде механизъм за 

съхраняване на куртурната идентичност на учениците от различните етнически 

малцинства. Да се социализират ученици и родители. 

Целева група – 90 ученици, 8 учители, 20 родители и 15 доброволци. 

         - НП „ИКТ” – осигуряване на средства за електронен дневник, изграждане на 

WiFi мрежа, средства за достъп до интернет. 

 Целева група - ученици от 1 до 10 клас, педагогически специалисти, администрация. 



 

 

14 

 

          - Проект „Подкрепа за успех“ 

Характеристика - допълнителни дейности за преодоляване на обучителни затруднения 

и пропуски при усвояването на учебното съдържание за учениците от 1 до 10 клас. 

Насоченост - намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната 

система. Допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в 

задължителните часове. Мотивиране и задържане на учениците. 

Целева група -  55 ученици от 5 до 10 клас. 

        - Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

Характеристика - дигитализация в образованието. Повишаване на дигиталните 

компетентности на учениците чрез извънкласни занимания. 

Насоченост - ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане. 

Усвояване на знания и умения за работа в дигитално общество. Насърчаване 

модернизирането на образованието и ученето през целия живот. 

Целева група - 40 ученици от 1 до 10 клас и 25 родители. 

         - Проект „Реализация чрез интеграция в община Вълчи дол“ 

Характеристика - групова работа с деца и ученици за изграждане на отношения на 

приемане и толерантност в рамките на обучителния процес. 

Насоченост - занимания в клубове по интереси за развитие на творческия потенциал, 

насърчаване на инициативност и адаптация в училищна среда. Мултикултурна и 

етническа толерантност. 

Целева група – 28  ученици от 5 до 10 клас. 

          - ПМС 46 от 2021г. 

 Характеристика - повишаване на физическата дееспособност на децата и учениците. 

Формиране на физическа и спортна култура. Укрепване на физическото и здравословно 

състояние. 

Насоченост - подпомагане на условията за физическо възпитание и спорт. Насърчаване 

на децата и учениците за организирано практикуване на различни видове спорт. 

Подобряване на физическата дееспособност. 

Целева група - 12 деца и 126 ученици. 

 

 ОбУ „Васил Левски“, с. Михалич 

         - През учебната 2020/2021 година ОбУ „Васил Левски“ работи по Дейност 6 

на проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран 

от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Насоченост: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под 

формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по 

ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно 

моделиране/кодиране). Създадена бе група за допълнителни занимания по ключови 

дигитални базови умения: клуб „В света на информационните технологии“  

Целева група:  ученици от VІ до VІІІ клас. 

Включен брой ученици: 12 

        - През учебната 2020/2021 година се работи по проект BG05M2OP001-2.011-

0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 

2020 г.„Подкрепа за успех”. Сформирани са 5 групи по Дейност 3. 

Насоченост:  Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в 

съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез 

допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения 

и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание. 

I. Група „Български език VІ клас“ 

II. Група „Български език VІІ клас“ 

III. Група „Математика VІІ клас“ 
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IV. Група „Химия и опазване на околната среда VІІІ клас“ 

V. Група „Химия и опазване на околната среда ІХ клас“ 

Целева група:  ученици от VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х клас. 

Включен брой ученици: 25 

         - През учебната 2021/2022 година ученици от VІІ и Х клас от ОбУ „Васил 

Левски“ с. Михалич работят по проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.„Подкрепа за 

успех”. Сформирани са 4 групи по Дейност 3. 

Насоченост: Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в 

съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез 

допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения 

и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание. 

 Група „Български език VІІ клас“ 

 Група „Математика VІІ клас“ 

 Група „Български език Х клас“ 

 Група „Математика Х клас“ 

Целева група:  ученици от  VІІ и Х клас. 

Включен брой ученици: 20 

        - През месец март 2021 г. в ОбУ „Васил Левски“ стартираха изпълнението на 

дейности по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“. 
Насоченост:  В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически 

устройства за подпомагане на обучението, предвидени са обучения за ученици, 

родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на 

умения за обучение от разстояние в електронна среда. 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, ОбУ „Васил Левски“ участва в 

следните дейности: 

I. Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и 

II. ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. 

III. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на 

умения за обучение от разстояние в електронна среда 

IV. Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на 

умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на 

електронно съдържание и др.). 

Целева група:  учители, родители и ученици 

Включен брой ученици: 53 

         - Постановление (ПМС) №46 за определяне на минимални диференцирани 

размери  на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и 

спортно-туристически дейности на деца и учащи в институции в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

Насоченост:  Средствата по ал.1 се разходват за физическа активност, физическо 

възпитание, спорт, спортно-туристически дейности, учебно –тренировъчна дейност и 

спортно състезателна дейност.  

Целева група: За всички ученици от ПГ до X клас. 

           

 

 ОУ „Климент Охридски“, с. Стефан Караджа 

     - Проект „Пълноценна социализация на ученици от Община Вълчи дол“, с 

бенефициент Община Вълчи дол. Осъществиха се занимания за подкрепа на ученици 

с цел социализация, в които са включени 64 ученици. 
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       - Проект „Подкрепа за успех“, по които се реализираха дейности, свързани с 

обучителни затруднения. Създадени са 3 групи по БЕЛ в начален етап и 1 група в 

прогимназиален етап, по 1 група по Математика в начален и прогимназиален етап. 

Обхванати са общо  30 ученици. 

          - ПМС 46 от 2021г. 

 Характеристика – осигурени са спортни пособия за 64 ученици за подпомагане на 

условията за физическо възпитание и спорт. Насърчаване на децата и учениците за 

организирано практикуване на различни видове спорт. Подобряване на физическата 

дееспособност. 

 

 Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство, с. Стефан 

Караджа 

      - Проект „Подкрепа за успех” .  

Целта на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и 

на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, 

развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в 

рамките на задължителната им подготовка в училище. 

Целевата група по проекта са 16 ученици от VIII до X клас, разделени в две групи за 

преодоляване на обучителни затруднения. 

     - Училището реализира проект по НП „Професионално образование и 

обучение“, модул А „Модернизация на МТБ“. 

Чрез проекта се закупи прикачна селскостопанска техника за провеждане на кормилна 

практика, закупиха се уреди за кабинет по земеделие. 

    - Постановление № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на 

минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа 

активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и 

учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и 

във висшите училища. 

Целта е създаване на траен интерес до степен на ежедневни самостоятелни занимания 

със спорт; повишаване на физическата дееспособност на учениците и тяхната 

техническа подготовка по отделните видове спорт; формиране на физическа и спортна 

култура; подобряване на физическото и здравното състояние на учениците; възпитания 

в екологични ценности и повишаване интереса към природата; 

Целева група са 93 ученици от VIII до XII клас. 

- Постановление № 328  на МС от 2017г. за условията и реда  за получаване на 

стипендии от учениците след завършено основно образование. 

Целева група: ученици от VIII до XII клас – 93 бр. 

 

 

3.2. Осигурени условия за извънучилищни занимания, развлечения и спорт през 

2021г. 
      - СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол  

Училището разполага с много добра материална база, което благоприятства развитието 
на извънкласни занимания и спорт. Двата физкултурни салона се използват от 
клубовете по баскетбол, волейбол и джудо, а откритата спортна площадка от 
учениците, трениращи футбол. Клубовете по танци репетират в т.нар. огледална стая. 
Двете стаи за занимания по интереси са снабдени с всичко необходимо за извънкласни 
дейности – игри, книги, енциклопедии. Училището разполага с 4 компютърни 
кабинета, които се използват и от групите за извънкласни дейности. За извънкласни 
дейности се използва и реновираната училищна библиотека. На двора на училище е 
монтирана беседка /класна стая на открито/, която също е предпочитано място за 
занимания. Финансирането на извънучилищните форми се осигурява от училищния 

https://www.sofia.bg/documents/20182/7885547/2021-03-05-POSTANOVLENIE_46_na_MS_za_opredelqne_na_minimalni_diferencirani_razmeri_na_paricnite_s.pdf/4a052f7b-9797-4ab9-be21-f502ede187eb
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бюджет и от изпълняваните проекти. По Наредбата за приобщаващото образование, 
приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 86 от 2017 
г.), изм. с Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. в училището има сформирани 
17 групи с 164 участници в тях.- В ОбУ „Свети Иван Рилски”, с. Червенци  са 
осигурени условия за извънучилищни занимания и развлечения - участия в клубове по 
проекти, екскурзии с учебна цел, зелено училище, както и участия в училищни и 
общински спортни мероприятия. 

        - В ОбУ „Васил Левски“, с. Михалич.  

 През учебната 2020/2021 година ученици от ОбУ „Васил Левски“ са включени в групи  

за извънкласни дейности от тематичните направления: 

Математика / Математическо моделиране 

Екологично образование и здравословен начин на живот / Хранене и здраве 

Изкуства и култура / Сценични и танцови изкуства 

Технологии / Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет 

Изкуства и култура / Приложни изкуства 

Сформирани са шест групи: 

I. Клуб „Математика“ с ученици от V клас, 

II. Клуб „Здравословно хранене“ с ученици от VІІ клас, 

III. Клуб „Театрална работилница“ с ученици от ІV-ІХ клас 

IV. Клуб „От нищо нещо“ с ученици от ІV клас 

V. Клуб „Сръчни ръчички“ с ученици от ІІ и ІІІ клас 

VI. Клуб „Приложно моделиране“ с ученици от ІІ клас 

Също така през учебната 2021/2022 година ученици от ОбУ „Васил Левски“ са 

включени в групи за извънкласни дейности от тематичните области: 

Изкуства и култура / Сценични и танцови изкуства 

Природни науки / Физически, химически и науки за земята 

Сформирани са две групи: 

I. Клуб „Франк“ с ученици от ІV до VІ клас 

II. Клуб „Млад химик и еколог“ с ученици от VІІІ и ІХ клас. 

       - ОбУ „Свети Иван Рилски“, с. Червенци 

Осигурени са извънучилищни занимания и развлечения – участия в клубове по 

проекти, екскурзии с учебна цел, зелено училище. Също така и участия в училищни и 

общински спортни мероприятия. 

      - В ОУ „Климент Охридски“, с. Стефан Караджа има функциониращ 

физкултурен салон и спортна площадка. 

        -  Учениците от ПГЗГС, с. Стефан Караджа участваха  в проект „Реализация 

чрез интеграция в Община Вълчи дол“ в следните групи за занимания по интереси: 

Клуб  „Млад скаут“, Клуб „Барман и сервитьор“ и Клуб „Стрелба с лък“. 

 

3.3. Подобрена училищна среда през 2021г.  

       - СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол 

Ежегодно в училищния бюджет се планират средства за ремонт на материалната база. 

През 2021 г. подобряването на училищната среда се извърши чрез летните ремонти, 

които имаха за цел подготовка на МТБ за новата учебна година. Стойност на ремонта  - 

29 000 лв. 

 Основен ремонт на част от  училището беше извършен по проект № BG06RDNP001-

7.002-0001 „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – 

основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“ по Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

     - В ОбУ „Свети Иван Рилски“, с. Червенци през 2021г. са направени следните 

подобрения на училищната среда: 



 

 

18 

 

Основен ремонт на покривната конструкция, външно саниране, вътрешно боядисване 

по проект на Община Вълчи дол - „Подобряване на образователната инфраструктура на 

община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван 

Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“, финансиран от ПРСП 2014-

2020г. BG06RDNP001-19.101 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура. 

Със собствени средства училището е осъществило подмяна на радиатори за 

отоплителна система, закупуване и монтиране на гръмоотвод. 

       - През 2021г. в ОбУ „Васил Левски“, с. Михалич са предоставени технически 

устройства(компютри, лаптопи и медийни проектори) за подпомагане на обучението от 

разстояние в електронна среда за учители и ученици. 

На стойност 10546,20 лева по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до 

училищно образование в условията на кризи“. 

От Министерство на образованието и науката 19320,00 лева. 

И 5604,06 лева – собствени средства.  

       - В ОУ „Климент Охридски“, с. Стефан Караджа през 2021г. със средства на 

училището са ремонтиране класни стаи и са закупени нови чинове за една класна стая. 

        - През 2021г. в Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство, с. 

Стефан Караджа е извършен ремонт на покривната конструкция на учебната 

работилница, както и закупени 2 бр. телевизори за учебна цел за класните стаи. 

 

3.1.2. Детски градини 

       - ДГ „Здравец“, гр. Вълчи дол 

През 2021г. не са извършвани подобрения на материалната база. 

Изпълняваните проекти в детската градина през 2021г. са: 

Схема „Училищен плод” , по която се предоставя плод на 85 деца от всички възрастови 

групи; 

Схема „Училищно мляко”, от която се възползват 85 деца от всички възрастови групи. 

       - ДГ „Слънце“, с. Михалич, с филиал в с. Есеница  

Във филиала в с. Есеница през 2021 г. се извърши текущ ремонт на занималня, 

стълбище и лекарски кабинет в основната сграда и текущ ремонт във филиала на 

детската градина в с. Есеница като са подменени 2 врати, извършен е текущ ремонт на 

спалнята и са закупени детски легла. 

        - ДГ „Звездица“, с. Стефан Караджа, с филиал в с. Червенци  

Реализираните проекти са следните: 

- Схема „Училищен плод“, по която на 42 деца се доставят пресни плодове и зеленчуци. 

- Схема „Училищно мляко“. Доставя се прясно и кисело мляко на общо 42 деца, от 

основната детска градина в  с. Стефан Караджа и филиала в с. Червенци. 

- Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта по реда на ПМС 46 на 

МС от 19.03.2020г., с цел да се мотивират децата за системни спортни занимания, 

участие на децата в спортни мероприятия и закаляване на тялото с цел да се намали 

заболеваемостта на децата. Целевата група по постановлението са 42 деца. 

През 2021 г. не са извършвани подобрения на материалната база. 

         - ДГ „Надежда Крупская“, с. Генерал Киселово 

Реализираните проекти са следните: 

- Схема „Училищен плод“, по която на 21 деца се доставят пресни плодове и зеленчуци. 

- Схема „Училищно мляко“. Доставя се прясно и кисело мляко на общо 21 деца. 

През 2021 г. не са извършвани подобрения на материалната база. 
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        През 2021г. в образователната сфера Община Вълчи дол е реализирала следните 

проекти: 

  -   Проект „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи 

дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол” по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Главната цел на проекта е 

ремонт, оборудване, обзавеждане и модернизиране на техническата инфраструктура и 

подобряване качествата на средата в община Вълчи дол, чрез реконструкция на СУ 

„Васил Левски”, гр. Вълчи дол. Над 230 ученика и 73 души персонал на СУ „Васил 

Левски” , гр. Вълчи дол се обучават и работят в модернизирана техническа 

инфраструктура. 

Изпълнението на проекта цели превръщането на образователната институция в 

привлекателно място за обучение за учениците а по този начин и за предотвратяване на 

отпадането от образователната система на ученици. 

  - Проект „Оборудване и обзавеждане  на съществуваща сграда на СУ „Васил 

Левски” гр. Вълчи дол” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

 

       4. Здравеопазване през  2021г. 

Във всички училища и детски градини е осигурено медицинско обслужване от  

медицински сестри, които работят по график. Медицинските специалисти оказват 

първа до лекарска помощ при спешни и неотложни състояния, организират и 

провеждат профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване рисковите 

фактори в   детските заведения и училища, участват в организирането и прилагането в 

детските заведения и училища на общински, регионални и национални програми за 

профилактика на болестите и превенция на здравето на децата и учениците.  

В ДГ „Здравец” гр. Вълчи дол функционира една яслена група, която съгласно 

изискванията на чл.9 от Наредба №26/18.11.2008г. за устройството и дейността на 

детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях се обслужва от една 

медицинска сестра. Във всички училища и детски градини на територията на 

общината с е  о с и г у р я в а т  з д р а в н и  грижи. 

Към Общината, в дейност „Здравеопазване“ е назначен и здравен медиатор, на 

целева субсидия от Държавния бюджет който посредничи в процеса  на осигуряване 

на достъп до здравни услуги на представители на уязвими групи в населените места 

на територията на Община Вълчи дол. 

       През 2021г. в условията на епидемиологична обстановка Община Вълчи дол 

изпълняваше всички заповеди на здравния министър във връзка с превенцията от 

заразяване с COVID- 19. 

 

 

          5. Развитие на социалната инфраструктура, модернизиране на обектите на 

образованието, здравеопазването, културата, спорта и социалните дейности през 

2021г. 

        С капиталови разходи пред 2021г. се осъществиха: 

        - Закупуване на МПС за дейност "Асистентска подкрепа", гр. Вълчи дол; 

        - Система за контрол на достъп, за нуждите на фитнес зала, находяща се в 

гр.Вълчи дол; 

        - Основен ремонт на трасе на ски влек: Изграждане на въжена линия тип "ПСВ- 

12",система за изкуствено заснежаване на пистата и съоръжения за осветяване на 

трасето."; 

        - Закупуване на автомобил, за нуждите на дейност "Домашен социален патронаж" 

към Община Вълчи дол; 
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        - Придобиване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

35506.501.568.1.1, находяща се в с.Калоян; 

        - Закупуване и доставка на Рак Трак машина, за нуждите на ски писта, находяща се 

в местност "Кошу Баир" - Община Вълчи дол; 

       - Изграждане на БКТП за захранване на хижа и ски влек, находящи се в местност 

"Кошу Баир" - Община Вълчи дол; 

       - Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа в гр. 

Вълчи дол; 

      - Изработка и монтаж на кухненски модул с термоплот и гръб за нуждите на външен 

бар в СК „Петко Сираков“ , гр. Вълчи дол; 

       - Текущ ремонт на сграда за административни нужди /бивша сграда на ДСП Вълчи 

дол/; 

       - Текущ ремонт на дом на учителя в с. Червенци; 

       - Текущ ремонт на ДГ в с. Генерал Киселово; 

       - Текущ ремонт на автоспирка в с. Червенци; 

        - Текущ ремонт на автоспирка в с. Генерал Колево; 

        - Съфинансиране на Проект „Обособяване на детски кът сред природата“ 

/закупуване, доставка и монтаж на детски съоръжения/ в СК „Петко Сираков“ гр. 

Вълчи дол. 

 

        -     През отчетната година е изпълнен по проект  „Реконструкция на Културен дом, 

гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност” - гр.Вълчи дол” по 

ПРСР 2014-2020 г. 

Основна цел на проекта е въведение на мерки за енергийна ефективност в културен дом 

гр. Вълчи дол на Община Вълчи дол и социално-икономическо развитие на Община 

Вълчи дол. 

Жители и гости на града ще имат възможност при посещение на различни мероприятия 

да се докоснат до модернизирана база на обект на културата, които е единствен за 

общинския град. 

          

           6. Създаване на благоприятен инвестиционен климат с цел стимулиране на 

инвестиционната активност на територията на Общината през 2021г. 
         За да се гарантира устойчив ръст на икономиката, Община Вълчи дол използва 

най-ефективно съществуващите ресурси и развива услуги създаващи благоприятна 

бизнес среда:  

 Намаляване на бюрократичните бариери, скъсени сроковете при предлагане 

услуги на бизнеса;  

 Поддържане от упълномощен за целта служител на Общинска администрация 

гр. Вълчи дол информационна база данни за свободни терени с възможности за 

инвестиране, достъпни на официалния сайт на Община Вълчи дол 

www.valchidol-bg.com.  

 

           7. Подкрепа за браншовите сдружения и реализиране на съвместни 

инициативи с цел насърчаване на предприемачеството през 2021г.:  
           Стратегия за развитие на МИГ “Възход” – Местната инициативна група е 

създадена за постигане на средносрочно и дългосрочно развитие и повишаване на 

конкурентоспособността на региона, обхващащ териториите на включените общините 

Вълчи дол, Провадия и Ветрино, като се използват максимално ресурсите им.  

През 2018г. СНЦ „МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подписа 

Споразумение № РД 50-49 от 13.06.2018г. за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и 

http://www.valchidol-bg.com/
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Провадия за  прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии  „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г. 

 Успешната реализация на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия ще окаже положително 

влияние в развитието на общата територия, както и в решаването на конкретни 

проблеми на целевите групи, предмет на въздействие чрез инструментариума на 

Стратегията за ВОМР. В резултат на изпълнението на заложените цели ще бъдат 

финансирани проекти на бизнеса, неправителствения сектор и публичните власти, 

които се вписват в приоритетите, заложени в Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ „ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. 

          През 2021г. са реализирани следните проекти:      

         - „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - 

основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“ – 

УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“, финансиран по ПРСП 2014-2020г. 

BG06RDNP001-19.101 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура. Главна цел на проекта е икономическо развитие и 

конкурентоспособност в Община Вълчи дол, което да осигури по-добър достъп до 

образователни услуги, чрез подобряване на сградата на училището. Над 86 ученика, 28 

души персонал и посетители на „Св. Иван Рилски“, с. Червенци се сдобиха с 

модернизирана инфраструктура. Изпълнението на проекта цели превръщането на 

образователната институция в привлекателно място за обучение за учениците а по този 

начин и за предотвратяване на отпадането от образователната система на ученици. 

       - Проект „Оборудване и/или обзавеждане на ОбУ „Св. Иван Рилски“ УПИ I, 

кв. 54, с. Червенци, Община Вълчи дол“, финансиран по ПРСП 2014-2020г. 

BG06RDNP001-19.101 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура. Главна цел на проекта е подобряване на оборудването и 

обзавеждането на училището и подобряване на образователната среда за повишаване на 

интереса на населението към предоставяните образователни услуги в Община Вълчи 

дол.            
           Одобрен е също и проект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I - парк, 

кв.46, по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна”, подаден по ПРСП 2014-

2020г. BG06RDNP001-19.290  МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия, по Мярка 

7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. Проекта предвижда изграждането на рекреационна зона, включваща 

и свободностоящи навеси за барбекюта, сцена на открито със седящи места, с долепена 

сграда „информационен център“. Проектът се осъществява върху част от УПИ I – парк 

кв. 46 по плана на с. Щипско и е свободно достъпна обществена зона. Също така е 

осигурена архитектурна достъпна среда и за хората в неравностойно положение. 

Поради факта, че подобни места на територията на общината са силно ограничени, 

реализирането на настоящото проектно предложение ще допринесе за повишаване 

качеството на живот в района, тъй като ще позволи на хората да посещават подобни 

места. От друга страна, настоящият проект предвижда изграждане на рекреационна 

зона, включваща и свободностоящи навеси за барбекюта, сцена на открито със седящи 

места, с долепена сграда „информационен център“, като целият парк е изграден от 

алейна паркова мрежа от бетоново покритие, обградена със зелена паркова среда, а в 

най-тесните участъци алейната мрежа е с ширина 160 см. Предвидените в проекта 

дейности са в съчетание, което няма аналог на територията на селото, а и в района, а 
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това прави проектното предложение предлагащо нови инициативи/включващо 

иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района. 

Очаква се подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ. 

          През 2021г. в процес на оценка на проектното предложение е и проект 

„Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв.44, 

по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол”, входиран към ПРСП 2014-

2020г.BG06RDNP001-19.290  МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия, по Мярка 

7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. Реализирането на настоящото проектно предложение ще допринесе 

за повишаване качеството на живот в района, тъй като ще позволи на хората да 

посещават подобно място.Такива места има много малко или дори липсват в Общината. 

От друга страна, настоящият проект предвижда изграждане и обзавеждане на център за 

изкуство и занаяти, включващ и зона за отдих, на територията на имот със 

съществуваща сграда-музей – съчетание, което няма аналог на територията на 

Общината, а това прави проектното предложение предлагащо нови 

инициативи/включващо иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в 

района. Нямат аналог дори и предвидените в „битов“ стил павилиони. В този смисъл 

иновативност има и за територията на гр.Вълчи дол и за територията на Общината. 

            8. Развитие на интегрирано земеделие и щадящи природата дейности, 

основани на технологичните новости през 2021г.  
През 2021г. дейността се осъществява в следните направления:  

8.1. Отдадените под наем са:  

           - земеделски земи, общинска собственост – 8 532,000 дка;  

           - пасище мера, общинска собственост – 1778,411 дка. 

8.2. Целесъобразно и ефективно разпореждане, и управление на имоти и вещи 

общинската собственост.  

През отчетния период са проведени:  

 - 7 бр. публични търгове с явно надаване за отдаване под наем и продажба на 

общинско имущество.  

Сключени са: 

                 - 6 бр. договори за отдаване под наем на общински имоти в регулация;  

                 - 2 бр. договори за отдаване под наем на помещение; 

                 - 1 бр. договор за безвъзмездно прехвърляне; 

                 - 1 бр. договор за улична регулация; 

                 - 1 бр. договор за учредено право на строеж; 

                 - 427 бр. договори за наем на земеделска земя; 

                 - 20 бр. договори за покупко-продажба между Община Вълчи дол и 

физически, и юридически лица, с които общината продава имущество след решение на 

Общински съвет  Вълчи дол; 

 

             9. Подобряване и развитие на транспортната и техническата 

инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и благоустрояване на 

Община Вълчи дол  през 2021г. 

       9.1. Ремонт на общински обекти и съоръжения 

       - Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа в 

гр.Вълчи дол; 

       - Закупени компютърни конфигурации, за нуждите на Районни полицейски 

инспектори - гр.Вълчи дол; 
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        - Закупен лаптоп, за нуждите на Детска педагогическа стая - гр.Вълчи дол; 

        - Изграждане, инсталиране и конфигуриране на система за електронно 

видеонаблюдение  на територията на община Вълчи дол; 

        - Закупуване на лицензи за антивирусен софтуер за раздадени, на служителите на 

Общинска администрация, лаптопи за ХоумОфис, при налагане на епедични мерки за 

работа от дома; 

        - Закупуване на офис обзавеждане, за нуждите на Общинска администрация към 

Община Вълчи дол; 

        - Закупуване на компютър, за нуждите на местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, към Община Вълчи 

дол; 

 

 

         9.2. Рехабилитация на общинската пътна мрежа, обновени пътни съоръжения 

и рехабилитирани улици през 2021г. 
           През 2021г. на територията на Община Вълчи дол са рехабилитирани 5 бр. улици 

в с обща дължина 1 830 м. 

        

         

       9.3. Рехабилитация на зелени площи:  

      Четири проекта на Община Вълчи дол също получиха финансиране от ПУДООС, 

МОСВ по Национална кампания „Чиста околна среда 2021 г.“ 

Това са:  

     - Проект „Обособяване на детски кът сред природата“ на стойност  15 643,14 лв., в 

т.ч. 9 915,60 лв. от ПУДООС. Този детски кът  се обособи в Спортен комплекс „Петко 

Сираков“ гр. Вълчи дол, където се намира градския стадион; разкрития през 2019 г. 

градски басейн, игрище за плажен волейбол и външния бар. Благодарение на ПРОЕКТ 

„Красива България” 2018 и съфинансиране от Общината е обновена и сградата на 

съблекалнята на стадион „Петко Сираков”; изградена е и нова алейна мрежа от 

подходяща трайна настилка с модерно парково осветление. Желанието на Община 

Вълчи дол е комплексът да се превърне в желано място за спорт, срещи и отдих за 

жителите и гостите на град Вълчи дол, което се допълва с изпълнение на новия проект  

за най-малките жители на Общината „Обособяване на детски кът сред природата“. 

Детския кът по този проект се осигури петоъгълна беседка, детска беседка с маса и 

пейки, комбинирано детско съоръжение -2 бр., детска люлка – 2 бр., пясъчник -2 бр., 

въртележка, „клатушка“, паркови пейки-2 бр., кошчета за разделно събиране на 

отпадъци. Целия детски кът се огради с храстовидна ограда, за да се вгради в този 

великолепен парк, но и да гарантира сигурността на малките посетители, любители на 

спортните игри и занимания сред прекрасната природа и чистия въздух. 

- В с. Бояна, община Вълчи дол се изгради кът за отдих и детска площадка по 

одобрения проект „Слънчева Бояна“ на стойност 9 974,00 лв.. Важно е да се отбележи, 

че благодарение на този проект за първи път в с. Бояна се изгради озеленена детска 

площадка с беседка - петоъгълна, пързалка, люлка- 2бр., катерушка, пейки- 2бр., 

кошчета за разделно събиране на отпадъци и пясъчник. За опазване на малките 

палавници се закупупи и монтира  ограда, която обхваща цялата детска площадка и 

предвидените по проекта озеленителни мероприятия. 

- В с. Стефан Караджа, община Вълчи дол функционира Професионална гимназия по 

земеделие и горско стопанство, в която се изпълни проект „Зона за отдих и фитнес на 

открито“. По проекта се закупиха и монтираха три вида фитнес уреди за открито. 

Зоната за отдих и фитнес на открито  се обособи в двора на училището, чрез специални 

озеленителни мероприятия. 
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- В СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол се изпълни  проект „Ние сред природата – спорт 

и отдих в училищния двор“ 

Повишава се екологичното самосъзнание на децата и се сформира позитивна нагласа 

към природата. 

 Целта на кампанията „Чиста околна среда 2021 г.“ бе повишаване на екологичната 

култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната 

среда. 

 

9.4. Разработване на общ устройствен план:  
През 2021г. е подписан анекс № РД-02-30-35 (6)/08.112.2021г. към 

Споразумение № РД-02-30-35/14.05.2015г. с МРРБ за прекратяване на споразумението 

му или с изтичане на бюджетната 2022г.. Актуализира се Доклада за Екологичната 

оценка на Общия устройствен план на общината. 

 

         10. Проекти за аварийно възстановяване на проводимостта на дерета и други 

проблемни обекти за 2021г. 

През 2021 г. не са подаване проекти  за  аварийно възстановителни работи към 

Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет на Р. България. 

 

       11. Благоустрояване на гробищните паркове по населени места през 2021г. 
И през 2021г. продължи поддържането и почистването на гробищните паркове 

на територията на общината. 

 

        12. Управление на отпадъците за 2021г. 
През 2021г., предвид епидемиологичната обстановка в държавата не се 

осъществи традиционното пролетно почистване. 

             През 2021г. Община Вълчи дол стартира изпълнението на входираното  пред 

МОСВ, ПУДООС и одобрено за изпълнение проектно предложение с наименование 

„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация  

на Община Вълчи дол“. 

С преустановяване експлоатацията на общинско депо ТБО  и реализацията на 

проектното предложение Община Вълчи дол  се постигнаха следните специфични 

цели: 

1. Намаляване въздействие върху околната среда и в частност върху подземните и 

повърхностни води, почвата и атмосферния въздух, чрез: 

     - Предепониране и оформяне на повърхност за рекултивация; 

     - Изграждане на система за улавяне на замърсени води; 

     - Биологична рекултивация; 

     - Техническа рекултивация; 

     - Система за улавяне и извеждане на депонийния газ  

2. Постигне защита от проникване на атмосферни води в отпадъчното тяло на депото 

след предепониране на отпадъците, което ще елиминира количеството инфилтрат, 

генерирано от отпадъците. 

3. Постигне недопускане на замърсяване на атмосферния въздух с газови емисии, чрез 

изграждане на газоотвеждаща система. 

4. Постигне изключване на рискове за околната среда и опазване на човешкото здраве. 

5. Рекултивацията на депото цели постигане на максимално ограничаване на 

неблагоприятното въздействие върху околната среда и опазване на човешкото здраве. 

6. Реализирането на проекта доведе до съществено подобрение на екологичната 

обстановка в Община Вълчи дол и подобряване на битовите условия на населението. 
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     През 2020 г. в сферата на опазването на околната среда  от съществено значение за 

Община Вълчи дол е приключилата  оценка на представените 41 концепции за местно 

икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-

1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от 

НСОРБ. Междуведомствената комисия, която включва освен представители на 

Сдружението, експерти от Норвежката асоциация на местните и регионални власти, от 

програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и 

подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. и Националното координационно 

звено към администрация на Министерския съвет, селектира 10-те предложения-

финалисти. Те ще имат възможност да получат финансова подкрепа за реализиране на 

своите концепции за местно икономическо развитие. 

 Проект „Оазис на опазена природа и място за отдих, туризъм и спортен риболов във 

Вълчи дол“,е предвиден за реализация в спечелилата финансиране концепция на 

община Вълчи дол - интегриран проект за ефективно местно икономическо развитие и 

въвличане на местната общност, неправителствени организации и предприемачи за 

осигуряване на интегрирани услуги на уязвими, малцинствени и социално слаби групи 

в неравностойно социално положение от населението на Общината. Концепцията на 

община Вълчи дол цели оползотворяване на потенциала на гр. Вълчи дол и 

разположените в непосредствената от него близост на местности, чрез които ще се 

реализира природен, културен, туристически, социален, икономически, географски 

потенциал на общината и наличната техническа инфраструктура за преодоляване на 

социално-икономическите предизвикателства и постигане на икономически растеж 

чрез създаване на нови работни места. Изпълнение на дейностите от проекта ще се 

управляват от община Вълчи дол с активното съдействие на партньорите, в лицето 

на  Сдружение „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО" ВЪЛЧИ ДОЛ, Сдружение 

„БЪДЕЩЕ ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ“  и асоциираните партньори от АЗ(Агенция по заетостта), 

АСП(Агенция за социално подпомагане) и МОН(чрез Регионално управление на 

образованието), като в резултат на реализираните дейности ще бъдат осигурени не по-

малко от 9 броя работни места за трайно и устойчиво решаване на проблемите, 

свързани с растеж чрез активизиране на местния потенциал в общината и за интеграция 

на деца със СОП (специални образователни потребности) и лица в неравностойно и 

уязвимо положение на територията на община Вълчи дол. 

 

       

 

III. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на общината. 

      1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и 

анализ на данните. 

      Наблюдение на Плана. 

      Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и 

пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им 

осигуряване. 

 Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално 

и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението 

на ПИРО. 
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        Наблюдението на изпълнението на ПИРО Вълчи дол се извършва въз основа на 

официални данни на Националния статистически институт, на Евростат, на 

административната статистика на Агенцията по заетостта, Община Вълчи дол, както и 

на данни от други национални, регионални и местни източници на информация. 

        В съответствие с чл.72, ал.2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на 

изпълнението на ПИРО Вълчи дол 2021-2027г. се разработва годишен доклад, който се 

публикува на интернет страницата на общината – www.valchidol-bg.com. 

      2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО Вълчи 

дол 2021-2027г. през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези 

проблеми. 

      Основна пречка при осъществяването на дейностите на ПИРО Вълчи дол 2021-

2027г.  е, че за подобряване състоянието на инфраструктурата се изисква значителен 

обем от финансови средства. 

       3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнението на ПИРО Вълчи дол 2021-2027г. 

    На официалната интернет страница на Община Вълчи дол – www.valchidol-bg.com се 

намира ПИРО Вълчи дол 2021-2027г., Там ще бъдат публикуват и докладите за 

наблюдение на изпълнението на ПИРО Вълчи дол 2021-2027г. 

      4. Мерки за постигане на необходимото  съответствие на ПИРО Вълчи дол 

2021-2027г. със секторните политики, планове и програми на територията на 

Община Вълчи дол. 

    ПИРО Вълчи дол 2021-2027г. е разработен  в съответствие с изискванията на Закона 

за регионалното развитие. Пряко кореспондира с Областната стратегия за развитие на 

област Варна, както и с всички стратегии и планове на национално ниво. 

    5. Мерки за прилагане принципа на партньорство. 

    Основните партньори  в изпълнението и наблюдението  на ПИРО Вълчи дол 2021-

2027г. са: Общинската администрация гр. Вълчи дол, Общински съвет Вълчи дол, 

Народни читалища, Училищни настоятелства, училища, детски градини, НПО и други. 

В процеса на реализация на ПИРО Вълчи дол 2021-2027г. се прилага принципа на 

партньорство най-вече в областта на реализация на проекти от общинско значение. 

Това са предимно проекти в областта на социалните услуги, инфраструктурата, в т. ч. и 

за  младежки дейности и спорт. 

     6. Резултати от извършени оценки към края на съответната година. 

    Извърши се качествена оценка на наблюдение на изпълнението на ПИРО Вълчи дол 

2021-2027г. за 2021г., в резултат на която се изготви Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Вълчи дол 2021-2027г. за 

2021г. 

http://www.valchidol-bg.com/
http://www.valchidol-bg.com/
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IV. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината  

 

 

№ Наименование на проекта Източник на финансиране Отговорна институция 

 ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на условия за местно икономическо 

развитие, с приоритети селско стопанство, хранително-вкусова 

промишленост 

  

 Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството и 

инвестициите 

  

 Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство   

 Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран 

туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и 

природно наследство 

  

 ПРИОРИТЕТ 2: Ограничаване на безработицата, повишаване на 

доходите, жизнения стандарт и социалното включване 

  

 „Регионална програма за заетост“ МТСП/АЗ Община Вълчи дол 

ДБТ Вълчи дол 

 Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на 

нови работни места 

  

 Специфична цел 2.2: Повишаване качеството на човешките ресурси 

и постигане на съответствие с изискванията на пазара на труда 

  

 Специфична цел 2.3: Насърчаване на трудовата активност и 

социалното включване на групи в неравностойно положение 

  

 Програма ЗОХТУ МТСП/АЗ Община Вълчи дол 

ДБТ Вълчи дол 

 Проект „Обучение и заетост на младите хора“  /лица с увреждания до ОПРЧР 2014-2020г. Община Вълчи дол 
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29год./ ДБТ Вълчи дол 

 Проект „Обучение и заетост на младите хора“  /лица с увреждания над 

29год./ 

ОПРЧР 2014-2020г. Община Вълчи дол 

ДБТ Вълчи дол 

 ПРИОРИТЕТ 3: Балансирано териториално развитие, чрез 

подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, 

опазване на околната среда и природното богатство. 

  

 Проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с 

преустановена експлоатация на Община Вълчи дол” 

МОСВ, ПУДООС Община Вълчи дол 

 

 Проект "Оазис на опазена природа и място за отдих, туризъм и 

спортен риболов във Вълчи дол" 

Програма „Местно 

развитие, намаляване на 

бедността и подобрено 

включване на уязвими групи” 

на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо 

пространство (ЕИП) 2014 – 

2021 г. 

Община Вълчи дол 

 

 Проект „Слънчева Бояна“ МОСВ, ПУДООС Община Вълчи дол 

 

 Проект „Обособяване на детски кът сред природата“ на стойност   МОСВ, ПУДООС Община Вълчи дол 

 

 Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране на 

техническата инфраструктура и подобряване качествата на средата 

  

 Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводна 

мрежа в гр. Вълчи дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Изработка и монтаж на кухненски модул с термоплот и гръб за 

нуждите на външен бар в СК „Петко Сираков“ , гр. Вълчи дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Текущ ремонт на сграда за административни нужди /бивша сграда на 

ДСП Вълчи дол/ 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 
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 Текущ ремонт на дом на учителя в с. Червенци Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Текущ ремонт на ДГ в с. Генерал Киселово Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Текущ ремонт на автоспирка в с. Червенци Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Текущ ремонт на автоспирка в с. Генерал Колево Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Съфинансиране на Проект „Обособяване на детски кът сред 

природата“ /закупуване, доставка и монтаж на детски съоръжения/ в 

СК „Петко Сираков“ гр. Вълчи дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване на качеството и достъпа до 

административни, здравни, образователни, социални и културни 

услуги. 

  

 Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги и 

повишаване на институционалния капацитет 

  

 Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите  на Райони 

полицейски инспектори в гр. Вълчи дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Закупен лаптоп за нуждите на Детска педагогическа стая – гр. Вълчи 

дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Закупуване на лицензи за антивирусен софтуер за раздадени на 

служителите на Общинска администрация лаптопи за Хоум Офис при 

налагане на епидемични мерки за работа от дома 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Закупуване на офис обзавеждане за нуждите на Общинска 

администрация към Община Вълчи дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Закупуване на компютър за нуждите на МКБППМН към Община Вълчи 

дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование   

 Проект „Подкрепа за успех“ ОП НОИР 2014-2020г. СУ „Васил Левски“ 

ОбУ „Свети Иван 
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Рилски”, с. Червенци 

ОбУ „Васил Левски”, с. 

Михалич 

ПГ ЗГС, с. Стефан 

Караджа 

ОУ „Климент 

Охридски“ 

 

 Проект „Образование за утрешния ден“ ОП НОИР 2014-2020г. СУ „Васил Левски“ 

ОбУ „Свети Иван 

Рилски”, с. Червенци 

ОбУ „Васил Левски”, с. 

Михалич 

 

 

 Проект „Вълшебна етнопалитра” ЦОИДУЕМ СУ „Васил Левски“, гр. 

Вълчи дол 

 

 Проект „Равен достъп да училищно образование в условията на кризи“ ОП „НОИР“ 2014-2020г. СУ „Васил Левски“, гр. 

Вълчи дол 

ОбУ „Васил Левски”, с. 

Михалич 

ОбУ „Свети Иван 

Рилски”, с. Червенци 

 

 Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ ОП „НОИР“ 2014-2020г. СУ „Васил Левски“, гр. 

Вълчи дол 
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 Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“  Център за междуетнически 

диалог „Амалипе“ 

СУ „Васил Левски“, гр. 

Вълчи дол 

 

 Проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда”, Модул „Подкрепа за целодневното обучение на 

учениците“ 

Национална програма СУ „Васил Левски“, гр. 

Вълчи дол 

 

 Проект по Национална програма „Заедно в грижа за ученика“, Модул 1 

„Осигуряване на условия за системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио 

Национална програма СУ „Васил Левски“, гр. 

Вълчи дол 

 

 Проект по Национална програма "Заедно за всяко дете“, Модул 2 

„Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите 

от предучилищното и училищното образование“  

Национална програма СУ „Васил Левски“, гр. 

Вълчи дол 

 

 ПМС № 129 от 11.07.2000 г. Държавен бюджет СУ „Васил Левски“, гр. 

Вълчи дол 

ОУ„Климент 

Охридски“, с. Стефан 

Караджа 

 

 ПМС № 46 от 19.03.2020г. Държавен бюджет ОбУ „Свети Иван 

Рилски”, с. Червенци 

ОбУ „Васил Левски”, с. 

Михалич 

ПГ ЗГС, с. Стефан 

Караджа 

ОУ„Климент 

Охридски“, с. Стефан 

Караджа 

 

 ПМС № 328 от 2017г. Държавен бюджет ПГ ЗГС, с. Стефан 
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Караджа 

 

 Проект „Ние сред природата – спорт и отдих в училищния двор“ МОСВ, ПУДООС СУ „Васил Левски“, гр. 

Вълчи дол 

 

 Проект „Зона за отдих и фитнес на открито“ МОСВ, ПУДООС ПГ ЗГС, с. Стефан 

Караджа 

 

 Проект „Оборудване и/или обзавеждане на ОбУ „Свети Иван Рилски“, 

с. Червенци, общ. Вълчи дол“ 

ПРСР 2014-2020г. 

BG06RDNP001-19.101 - МИГ 

Възход - Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия - мярка 7.2 

Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

Община Вълчи дол 

 Проект „Подобряване на образователната инфраструктура на община 

Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. 

Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“ 

ПРСР 2014-2020г. 

BG06RDNP001-19.101 - МИГ 

Възход - Ветрино, Вълчи дол, 

Провадия - мярка 7.2 

Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

Община Вълчи дол 
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 Проект „Подобряване на образователната инфраструктура на община 

Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски” гр. 

Вълчи дол” 

ПРСР 2014-2020 г. Община Вълчи дол 

 Проект „Оборудване и обзавеждане  на съществуваща сграда на СУ 

„Васил Левски” гр. Вълчи дол” 

ПРСР 2014-2020 г. Община Вълчи дол 

 Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и 

качествени здравни услуги 

  

 Специфична цел 4.4: Разширяване обхвата и вида на социалните 

услуги 

  

 Закон за личната помощ за 2021г. АСП Община Вълчи дол 

 Национална програма „Асистентска подкрепа” Държавен бюджет Община Вълчи дол 

 

 Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община 

Вълчи дол” 

ОП ХМП  Община Вълчи дол 

 Проект „Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021” МТСП, Фонд „Социална 

закрила“ 

Община Вълчи дол 

 Проект „Приеми ме 2015“ ОП РЧР 2014-2020 Община Вълчи дол 

 Проект „Подкрепи ме, за да успея“ ОП РЧР 2014-2020г.  Община Вълчи дол 

 Проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ ОП РЧР 2014-2020г. 

ОП НОИР 2014-2020г. 

Община Вълчи дол 

СУ „Васил Левски“ 

ОбУ „Васил Левски”, с. 

Михалич 

ОУ„Климент 

Охридски“, с. Стефан 

Караджа 

ОбУ „Свети Иван 
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Рилски“, с. Червенци 

ПГ ЗГС, с. Стефан 

Караджа 

 Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Община Вълчи дол“- Компонент 4 

ОП РЧР 2014-2020г. Община Вълчи дол 

 „Патронажна грижа + в Община Вълчи дол“   ОП РЧР 2014-2020г. Община Вълчи дол 

 Закупуване на МПС за дейност „Асистентска подкрепа“ Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Закупуване на автомобил за нуждите на дейност „Домашен социален 

патронаж“ към Община Вълчи дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките 

дейности 

  

 Проект  „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на 

мерки за енергийна ефективност” - гр.Вълчи дол” 

ПРСР 2014-2020г. Община Вълчи дол 

 Проект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I - парк, кв.46, по 

плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна” 

ПРСП 2014-2020г. 

BG06RDNP001-19.290  

 МИГ Възход - Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия, 

 по Мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа 

инфраструктура“ 

Община Вълчи дол 

 Проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в 

УПИ IV-632, кв.44, по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол” 

ПРСП 2014-2020г. 

BG06RDNP001-19.290  

 МИГ Възход - Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия, 

Община Вълчи дол 
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 по Мярка 7.5 „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа 

инфраструктура“ 

 Закупуване на система за контрол на достъп за нуждите на фитнес 

зала, находяща се в гр. Вълчи дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Основен ремонт на трасе на ски влек: Изграждане на въжена линия тип 

„ПСВ-12“ система за изкуствено заснежаване на пистата и 

съоръжения за осветяване на трасето“ 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Придобиване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

35506.501.568.1.1, находяща се в с.Калоян 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Закупуване и доставка на Рак Трак машина, за нуждите на ски писта, 

находяща се в местност "Кошу Баир" - Община Вълчи дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 

 Изграждане на БКТП за захранване на хижа и ски влек, находящи се в 

местност "Кошу Баир" - Община Вълчи дол 

Капиталови разходи Община Вълчи дол 
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V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на 

плана за интегрирано развитие на общината. 

 

1. Заключения 

Основна причина за невъзможността да бъдат реализирани всички предвидени в 

индикативната финансова таблица дейности са недостатъчните средства в бюджета на 

Общината. Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати 

по изпълнение на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол 2021-2027г. през 

2021г. Реализираните дейности, водят до подобряване условията и качеството на живот на 

населението на Община Вълчи дол и създаване на привлекателно и сигурно място за живот 

и бизнес.  

В разработването на настоящия доклад е използвана цялата налична информация и 

компетенции. Въпреки всичко, Планът има аспекти на несигурност. Заплахите за 

реализацията му се коренят в недостатъчни ресурси и все още силен секторен (ведомствен) 

подход в планирането и управлението. Развитието на Общината в определени сектори 

зависи от изпълнението на дейности извън функциите на Общинската администрация. Това 

води до недостатъчна координация на финансовите ресурси и дисбаланс в защитените 

приоритети.  

 

2. Предложения 

През 2022г. да се продължи поддържането на общинската транспортна 

инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, 

подобряване управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и 

разработване на конкретно предложение за намаляване на публичните разходи за енергия.  

Осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура в 

Община Вълчи дол е сериозно предизвикателство пред Общинска администрация, предвид 

нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие и привличането на 

нови инвестиции, както в гр. Вълчи дол така и в Общината като цяло. 

 

 

 

Изготвил: 

С. Иванова 

Главен експерт ИПХД 

 

 

 


