
Инвестиционен профил 
на Община Вълчи дол 

 
Община Вълчи дол – привлекателно място за живот, труд и отдих 

чрез подобряване качеството на инфраструктурата и околната среда, 
развитие на селското стопанство и промишлеността, 

разгръщане на съвременни форми на туризъм. 

Програма “Активни услуги на пазара на труда” 
Компонент “Планиране на местното икономическо развитие 

на Община Вълчи дол” 



Община Вълчи дол    Област Варна 
пл. “Христо Ботев” № 1 
тел. + 359 5131/ 23 15; 23 16, 23 17   
факс: + 359 5131/ 34 50 
e-mail: oba_valchidol@mail.bg 
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ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

 Община Вълчи дол е разположена в област с 
административен център гр. Варна, в Северо-
източна България. Заема площ 472,5 кв.км, 
като обхваща части от Дунавската равнина и 
Предбалкана. Представлява 12,32% от тери-
торията на Област Варна. 
Релефът е хълмисто - равнинен. Характери-
зира се с плоски и загладени хълмове, недъл-
боки долини с полегати склонове, разсечени 
от пресъхващи през  лятото  малки  реки. 
Климатът е с ясно изразен умерено – конти-
нентален характер.  
Територията на Община Вълчи дол се отли-
чава с плодородна земя, пейзажи, съчетали 
живописността на Лудогорието  и същинска 
Добруджа, чиста природа и благоприятно 
географско положение.  
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ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

 Общината попада в периферията на зона с 
развит туризъм – северното Черноморие.  
Отстои на  98 км от  к.к.«Албена», на 68 км от 
к.к.«Златни пясъци» и на 55 км от к.к. «Св.Св. 
Константин и Елена». 
Селищната мрежа  включва 22 населени 
места – един град и 21 села.  
Средната селищна гъстота е 4,7 селища на 
100 км2 при средна за страната 4,8.  
Средното разстояние между населените 
места е до 5 км.  
Урбанистичната структура на общината е 
поляризирана – административен център е 
град Вълчи дол.  
Стопанските и обслужващи функции са 
съсредоточени в гр. Вълчи дол - предоставя 
се пълният набор от услуги на селищно и 
общинско ниво (административно, здравно и 
социално обслужване).  
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ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ 

 Община Вълчи дол заема хинтерланда на 
Област Варна, разположена е в страни от го-
леми транспортни коридори и отстои на 25 км 
северозападно от първокласен път Варна – 
София. Изградената на територията на гр. 
Вълчи дол комуникационно-транспортна сис-
тема позволява прекъснат и непрекъснат тра-
нзит. Непрекъснатият транзит се осъществя-
ва изцяло по околовръстния път. В останали-
те населени места от общината няма изгра-
дени обходни пътища и републиканската път-
на мрежа преминават през тях. Това е пред-
поставка за увеличаване на пътно-транспорт-
ните произшествия при бъдещо нарастване 
на транзитният поток. Освен това те са с нис-
ка пропускателна способност, а при зимни 
условия много често са непроходими, което 
допринася да изолираността на общината. 
През общината минава железопътната линия 
Варна-Добрич-Кардам, с две гари (в гр. Вълчи 
дол и с. Оборище) и една спирка (в с. Ген. Ки-
селово), която дава възможността за железо-
пътна връзка с всички краища на България.  



Община Вълчи дол    Област Варна 

ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ 

Географското разположе на Община Вълчи дол е изключително благоприятно за достъпа до 
регионалните пазари на стоки и суровини на големите индустриални икономически центрове и 
гарантира ползването на морските пристанища в Североизточна България, Фериботен комп-
лекс Белослав и Международно летище Варна. 
Пристанище Варна - изток - оперативна връзка в логистичната верига канал – река - море за 
транзитния трафик към/от Централна Европа и дунавското пристанище Русе. Главния отсек на 
тази връзка се явява железопътната отсечка Русе-Варна. Корабните места в пристанището  
са 14, а максималната дълбочина 11,3 м. Пристанището разполага с 49 800 м2 открити скла-
дови площи и 41 500 м2 складове. 
Пристанище Варна - запад – за обществен транспорт с национално значение. Обработва 
наливни, насипни, РО – РО товари и контейнери. 
Международно летище Варна - Летище Варна е най-близкото международно  летище, намира-
що се на около 60 км от Вълчи дол.  Летището е разположено на 7,5 км. западно от  центъра на 
гр.Варна. Дължината на пистата е  2500 м, а нейната ширина е 55 м. Подходяща е за използва-
не и от най-тежките типове самолети. През 2006 г. Летище Варна обслужва четири редовни 
международни линии, над 70 чартърни и една редовна вътрешна линия Варна - София. 
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НАСЕЛЕНИЕ 

Населението на община Вълчи дол наброява 
12 343 жители, като 1/3 ( 30,28%) е съсредо-
точено в административния център гр. Вълчи 
дол. Този факт се обуславя от преобладава-
щия брой на малките села, които разполагат 
с поземлени ресурси, но населението непре-
къснато намалява, поради миграция, ниска 
раждаемост и по икономически причини. Дви-
жението на населението в общината се хара-
ктеризира с много високо ниво на социално - 
икономическата миграция предизвикана най- 
вече от ниското заплащане на труда и липса-
та на свободни работни места. Естественият 
прираст е отрицателен, по-висок от средните 
за страната стойности. Средната гъстота на 
населението е 27,07 души/км2, което е значи-
телно под средната стойност за страната. 
Възрастовата структура на общината е 
„регресивен тип”, тъй като в съотношението 
между трите възрастови групи относителния 
дял на населението в надтрудо-способна въз-
раст е значително по-голям от този в под тру-
доспособна възраст, т.е. липсва възпроизвод-
ствен контингент за бъдещо демографско 
развитие. 

Изменение  в броя на населението от 2000 до 2004 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ 

  
Много голям е делът на жителите на Община 
Вълчи дол с нисък образователен ценз.  
Хората със средно и средно специално 
образование са едва 25% от населението, а 
тези с висше образование са само 1%, като 
по-голямата част от тях живеят в общинския 
център – гр. Вълчи дол. 
Съществува трайна тенденция придобилите 
добро образование да търсят личностна 
реализация в по-големи населени места. 
В общината да остават да живеят тези, на 
които не успяват да се адаптират към 
непрекъснато изменящите се условия на 
пазара на труда. 
Така почти половината от населението (44%) 
се оказва с основно образование, а 31% - без 
образование. 
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РАБОТНА СИЛА 

Структуроопределящите отрасли на местната 
икономика са селско стопанство, хранително 
– вкусова промишленост, керамична проми-
шленост, производство на строителни мате-
риали, алтернативен туризъм.   
Характерна особеност за основния сектор - 
селското стопанство е наличието на сезон-
ност в заетостта. 

Динамиката на безработицата в Община Вълчи дол се определя от наличието на сезонните 
фактори, изразяващи се от една страна в увеличеното търсене и наемане на работна сила през 
активния пролетно - есенен период за дейности в селското стопанство, строителството и 
услугите и от друга страна, в освобождаването й в края на есента и началото на зимата. Най-
много заети места се отчитат през периода март - септември когато е налице високото ниво на 
предложени работни места. 
Икономически активните лица в община Вълчи дол са 4707 души (2003 - 2005 г.).  
За общината средната стойност на коефициента за икономическа активност е (43%) по–нисък 
от средния за Североизточния район за планиране (57,5%) и този за страната (55,3%). 
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РАБОТНА СИЛА 

Икономически активно население

6115

6225

6234

1905

1991

1926

1874

5722
4918

4684

4516

4366

2000

2001

2002

2003
Над трудоспособна
възраст

В трудоспособна
възраст

Под трудоспособна
възраст

Най- голям е процентът 
на заетите в селското 
стопанство - 27,6%, 
следвани от търговията 
- 11,5% и държавното 
управление - 8,5%. 



Община Вълчи дол    Област Варна 

БИЗНЕС И ТЪРГОВИЯ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМИ 

 “AGROS” – Агро маркет - търговия със зърно, торове, семена, препарати за растителна 
защита, инструменти, машинни части, селскостопанска техника; 

 “Алвас” АД – земеделие, селскостопанство, фуражен цех; 
 “Булагро Земеделска Компания” ООД – производство и търговия на едро на зърно, семе-

на, фуражи и др.; 
 “Булгаргаз” ЕАД – София – транспортиране на газ, поддръжка на газопроводи; 
 “Веди” ООД – пакетаж на малограмажни опаковки; 
 “Водоснабдяване и канализация” – водоснабдителни и канализационни услуги; 
 “Газстроймонтаж” АД – метални конструкции, газопроводи; 
 ЕТ “Гергана – 56” – Гергана Ганчева  - пакетаж на малограмажни опаковки; 
 ЕТ “Дарака” – обработка на вълна; 
 “Еолика България” – производство на ел.енергия от ВИЕ, изграждане на вятърен парк; 
 ЕТ “Ивона” – Димитър Ненчев – земеделие; 
 Капро – Петров ЕООД – производство на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни 

култури; 
 “Термострен” ЕООД – произовдство на топлоизолации и опаковки за хранителната 

промишленост; 
 “Строймаркет Вълчи дол” ЕООД – търговия със строителни материали; 



Община Вълчи дол    Област Варна 

 БИЗНЕС И ТЪРГОВИЯ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМИ 

 “Керамик” ГТ АД – производство и търговия на строителна керамика; 
 Монтажи ЕАД – производство на монтажни заготовки за строителството; 
 “Петрол” АД – Варна – търговия с петролни продукти; 
 “Петроминвест” ЕООД - производство на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни 

култури; 
 “Планекс” ООД – търговия със строителни и горивни материали; 
 Предприятие за монтажи “Тимил” – производство на метални конструкции; 
 ЕТ “Радиян” – търговия с горива и петролни продукти; 
 ЕТ “Роси тур – 96” – Йордан Пасков – търговия с хранителни стоки; 
 Свинекомплекс с. Брестак – производство и търговия на животинска продукция; 
 ЕТ “Софи – 39” – търговия, услуги; 
 ЕТ “Стеда” – производство на хляб и хлебни изделия; 
 “Стили агро” ЕООД – земеделие; 
 ЕТ “Тиасо” – Добромир Вълчев – земеделие; 
 HVB BANK  “БИОХИМ” – клон Вълчи дол 
 БАНКА ДСК - клон Вълчи дол 
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ОРГАНИЗАЦИИ В ПОДКЕРПА НА БИЗНЕСА 

Неправителствени организации 
Читалищно настоятелство “Димитър Благоев” – гр. Вълчи дол 
Читалищно настоятелство “Светлина” – с. Бояна 
Читалищно настоятелство  “Отец Паисий” – с. Брестак 
Читалищно настоятелство “Изгрев” – с. Войводино 
Читалищно  настоятелство “Асен Златаров” – с. Генерал Киселово 
Читалищно настоятелство “Христо Ботев” – с. Генерал Колево 
Читалищно настоятелство “Пробуда” – с. Добротич 
Читалищно настоятелство “Н. Й. Вапцаров» - с. Есеница 
Читалищно настоятелство “Христо Ботев” – с. Изворник 
«Ловно - рибарско дружество Вълчи дол» - гр. Вълчи дол 
Фондация «Владиславово»- гр. Варна, ул. «Генерал Столипин» № 55 ет. 3, ап. 7,  
         тел.: 052/ 621110 e-mail: vladislavovo_f@mail.bg 
Фондация «Българи» - гр. София, бул. «Дондуков» №71, тел.: 02/843 50 42 
СНЦ «Екология и прогрес» - гр. Вълчи дол, ул. «Асен Златаров» № 36, тел.: 05131/ 26 83 
Сдружение „Киселов 2004” - с. Генерал Киселово, община Вълчи дол, обл. Варна 
Сдружение на инвалидите «Надежда» - гр. Вълчи дол 
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КОМУНИКАЦИИ И МЕДИИ 

Вестник „Екип 2000” 
9280 гр. Вълчи дол, пл. ”Христо Ботев” №1, ет.2, ст.4 

лице за контакт: 
 Ванилин Гавраилов тел.: 05131/ 23-19, 0886 859-990 

e-mail: ekip2000@mail.bg 
 

Вестник „Екип 2000” е месечно издание, оформено във формат А3/8 
страници 

тираж 100 броя. 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

 Водоснабдяване -16 бр. каптажи с общ дебит 
при нормални условия около 80 l/sec, 9 бр. ша-
хтови кладенци с дебит 7,00 l/sec  и 7 бр. дъл-
боки сондажи с дебит 125,00 l/sec осигуряват 
водоснабдяване на всички населени места в 
Община Вълчи дол. 

 Канализация - частично изградена (80%) ка-
нализационна мрежа и външни колектори са-
мо в гр. Вълчи дол. Обслужват се 2984 жители 
и 21 бр. промишлени обекта. В общината има 
една локална ПСОВ в с. Оборище, която об-
служва социален дом  за мъже с психични 
увреждания. 

 Електроснабдяване - Община Вълчи дол по-
лучава електроенергия от общоенергийната 
мрежа на страната посредством трансформа-
торна подстанция Вълчи дол с трансформа-
ция на напрежението 110/20 kV, свързана към 
системната подстанция „Добруджа”- Добрич. 
Електроснабдени са всички населени места. 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

 Газификация -  Община Вълчи дол попада в газоразпределите-
лен регион ”Добруджа” с лицензиант ”Черноморска технологична 
компания” АД – Варна, определен за изграждане на газоснабди-
телни мрежи с ниско налягане. Първата такава мрежа е изпълне-
на през 1986 г. за с. Брестак. Газоснабдени са Свинеугоителен 
комплекс, Фуражен   цех и  Техническа работилница. Газоразпре-
делителната мрежа има капацитет за включване на допълнител-
ни потребители. 

 Съобщителна инфраструктура - телефонната мрежа в общината обслужва всички населени 
места чрез автоматизирани аналогови централи с общ капацитет 4700 абонати. Всички сели-
ща са включени в националната мрежа за автоматично телефонно избиране чрез възлова 
междуселищна телефонна централа. Капацитетът на й е 1500 поста. Домакинствата със соб-
ствен телефонен пост в общината са 83,5%. Територията на общината е покрита с мрежите на 
мобилните оператори в България – Мобилтел, Глобул и Вивател. В общината няма изградена 
IT мрежа. Достъп до интернет услуги има само населението в гр. Вълчи дол. 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

Образователна инфраструктура  
 

Детски градини по населени места, общинско финансиране 
ЦДГ „Щастливо детство”- с. Брестак; ЦДГ „Иван Вазов”- с. Есеница; ЦДГ „Звездица”- с. Стефан 
Караджа; ЦДГ „Детелина”- с. Червенци; ЦДГ „Теменуга”- с. Караманите; ЦДГ „Надежда 
Крупская” - с. Генерал Киселово; ЦДГ „Здравец”- гр. Вълчи дол 

 
Начални и основни училища по населени места, общинско финансиране 

ОУ „Васил Левски”- с. Брестак; ОУ „Васил Априлов”- с. Калоян; ОУ „Отец Паисий”- с. Генерал 
Киселово; ОУ „ Васил Левски”- с. Михалич; ОУ „ Климент Охридски”- с. Стефан Караджа;ОУ „Св. 
Иван Рилски”- с. Червенци 
 

Средно общообразователни училища 
СОУ “Васил Левски” – гр. Вълчи дол 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

 Здравна инфраструктура - доболничното обслужване на населението се осигурява от Ди-
агностично-консултативен център ( ДКЦ ) Девня и 11 общо практикуващи лекари, от които 6 
се с тясна специализация  и 5 с основна профилна специалност. В общината има функцио-
ниращ филиал за спешна помощ към Центъра за спешна медицинска помощ – Варна, както 
и кабинет по физиотерапия – помещават се в сградата на бившата поликлиника - гр. Вълчи 
дол. В останалите населени места кабинетите са разкрити в сградите на бившите медицин-
ски пунктове. Специализираната доболнична помощ населението от общината може да 
ползва в Диагностично-консултативен център Девня, двукратно в седмицата.  

 Стоматологичното обслужване на населението е в гр. Вълчи дол - поето от двама стомато-
лози. В училищата и детските градини са разкрити и функционират 7 здравни кабинета – 1 
бр. в детска градина „Здравец” - гр. Вълчи дол и 6 бр. в общински училища.  

 През 2004 година е учреден обществен орган – Общински съвет по наркотичните вещества 
Вълчи дол, който е мрежова структура на Национален съвет по наркотичните вещества. 
Съветът има утвърдена програма и план за действие за период от 2004 – 2007 г. Програма-
та включва информационен и консултативен блок по превенция на тютюнопушенето, упо-
требата на наркотични вещества и насилието.  
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КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 
Тракийско, римско, турско и съвременно присъствие са напла-
стявали култура и ценности в територията на Община Вълчи 
дол. Открити са тракийски селища и надгробни могили, много 
керамични съдове, железни предмети – апликации и украше-
ния. В старобългарски некропол край с. Караманите през 1988 
г., българо-украинска експедиция, финансирана от общината, 
открива бронзови фигурки – произведения на раннобългар-
ското приложно изкуство, огърлици от стъклени маниста и 
глинени съдове. В землището на с. Червенци се намира 139 
годишния храм „Св. Атанасий”. Църквата е построена през 
1868г.  

Като традиционно самоуправляващи се български културно про-
светни и образователни центрове читалищата обединяват твор-
ците и развиват любителското художествено творчество. Към тях 
има 41 самодейни колективи - танцови състави, певчески фолк-
лорни групи, групи за автентичен фолклор и стари градски песни, 
коледари и група за запазване на обичаите. Читалищата органи-
зират празниците на населените си места, провеждат зимните и 
пролетните народни обичаи – Коледуване, Бабинден, Лазарува-
не, Ден на лозаря.  
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КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Етнографски музейни сбирки има към читалищата в гр. Вълчи дол, с. Генерал Киселово и с. 
Есеница. Те дават възможност на младите хора да се запознаят с бита и културата на своя 
роден край в миналото. 
Ежегодните културни прояви включват честване на: Бабинден, Трифон Зарезан, Ден на 
любителското художествено творчество, Баба Марта, Международен ден на жената, 
Първа пролет, Заговезни, Международен ден на ромите, Гергьовден, Общински 
фолклорен празник, Ден на славянската писменост на българската просвета и култура, 
Международен ден на детето, Празник на град Вълчи дол, Откриване на учебната 
година, Откриване на творческия сезон, Коледа, Коледуване и др. 
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АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

В сградата на Община Вълчи дол работи Център за услуги и информация, който предоставя 
информация и консултации за извършваните от общинска администрация административни 
услуги. В центъра се приемат заявлния и необходими документи за предоставяне на услугите. 
Предприети са стъпки за получаване на сертификат ISO 9001:2000, с който местната власт ще 
подобри качеството на предоставяните услуги. Също така е в процедура изготвянето на 
кредитен рейтинг на Община Вълчи дол. 
Административните услуги, свързани с икономическото развитие, които Община Вълчи дол 
предодставя са обособени в няколко различни области, в съответствие с нормативната уредба. 
 

Информация за контакти: 
Община Вълчи дол 
 гр. Вълчи дол, пк 9028 
  пл. “Христо Ботев” № 1 
   тел.: + 359 5131/ 23 15 
            + 359 5131/ 23 16 
            + 359 5131/ 23 17 
   факс: + 359 5131/ 34 50 
   e-mail: oba_valchidol@mail.bg 
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пл. “Христо Ботев” № 1 
тел. + 359 5131/ 23 15; 23 16, 23 17   
факс: + 359 5131/ 34 50 
e-mail: oba_valchidol@mail.bg 
 

БЛАГОДАРЯ ВИ  
 

ЗА ВНИМАНИЕТО 
 


