Община Вълчи дол първа подаде за безвъзмездно финансиране
пореден инфраструктурен проект
Първият постъпил проект след одобряване на Стратегията на МИГ „Възход“ е на Община
Вълчи дол.
Общината кандидатства с разработен проект: „Подобряване на образователната инфраструктура
на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Свети Иван
Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“ по открита от Сдружение „Местна
инициативна група Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” процедура за подбор на проектни
предложения BG06RDNP001-19.101 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Програма за развитие
на селските райони 2014-2020г.
Реализацията на проект „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол
- основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Свети Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54,
с. Червенци, община Вълчи дол“ ще има положителен ефект върху населението на село Червенци
– 424 души, сред които 142 ученика обучаващи се в обединено училище „Свети Иван Рилски“, 18
души педагогически персонал, както и на 8 души непедагогически персонал. Т.е. проектът е
насочен към задоволяване на потребностите на 424 души. Съгласно Заповед № РД – 142/
06.06.2017 на Министърът на образованието и науката община Вълчи дол е финансиращ орган на
обединено училище „Свети Иван Рилски“. Училището предоставя образователни услуги на 142
деца, сред които и деца от ромски и турски произход. В училището се работи по ограмотяването
на малограмотни и неграмотни възрастни от ромски произход в самостоятелна форма на
обучение. Т.е. предвидените по проекта дейности подобряват средата на предоставяните
образователни услуги, не само на лица непопадащи в уязвимите групи, но и на такива лица,
които попадат в уязвимите групи.
Одобрението и изпълнението на подадения проект ще повлияе пряко на икономическото
развитие и конкурентоспособността в Община Вълчи дол, тъй като ще осигури по – добър достъп
до образователни услуги. Ще се подобрят експлоатационните качества и външния вид на
училището, което ще повиши привлекателността на с. Червенци като място за живеене. По този
начин подкрепата ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното
разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони, част от които е Община
Вълчи дол. Ремонтът на обединено училище „Св. Иван Рилски“ ще спомогне за подобряване на
облика на село Червенци, както и цялостния облик на община Вълчи дол. Дейностите по проекта
ще спомогнат за подобряване на средата и за хората с увреждания. По този начин ще се създадат
условия за социализацията им.
През 2017 г. Сдружение „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” изготви своята
Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) и кандидатства за финансирането й
със средства от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
На 13 юни 2018г. бе подписано споразумение между Управляващия орган на ПРСР –
Министерство на земеделието, храните и горите и Сдружение „МИГ – Възход – Ветрино, Вълчи
дол, Провадия” за предоставяне на финансова помощ по Мярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за ВОМР” от ПРСР 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски

фонд за развитие на селските райони. Срокът за изпълнение на стратегията е 30 септември 2023г.
По силата на споразумението на „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия” са предоставени
средства в размер на 2 933 700 лв., с които да се подпомогнат земеделските стопани и други
предприемачи, общините и читалища за финансиране на дейности, допринасящи за изпълнение
целите на стратегията.
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