Решения на ОбС
взети на ВТОРО редовно заседание на 15 ноември 2019 година
П Р О Т О К О Л №2
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Доклад на Общинска Избирателна Комисия

На основание чл.32,ал.1 от ЗМСМА, г-н Айлин Алиев положи клетва и посписа
клетвен лист.

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно попълване съставите на
постоянните комисии на ОбС.
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ №5
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол попълва състава на ПК”Местно

самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост”, с общинският съветник
Айлин Селяйдинов Алиев.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под наем
на имоти-полски пътища в Община Вълчи дол за стопанската 2019/2020 г.
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ №6
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на чл.37в,ал.16 и 17 от
ЗСПЗЗ, Общински съвет Вълчи дол :
1. Дава съгласие за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски
пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и канали,
които не функционират, да бъдат включени в заповедта на директора на Областна дирекция
«Земеделие» Варна, по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г.
2. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, да осигури достъп до
имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2019/2020 г.
3. Определя годишна наемна цена за имоти „полски пътища” в Община Вълчи дол за
стопанската 2019/2020 г. в размер на 65,00лв./шестдесет и пет лева/ за декар.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно извършване на
промяна на инвестиционната програма на общината
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ №7
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2019 год. Да бъде актуализирана и
допълнена както следва:
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет
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№

Наименование на обекта:
Авторски надзор за обект „Разширяване

Било:
31 341

Става:
0

1

2
3
4

на канализационната и реконструкция на
водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол
Строителен надзор на обект „Тръбен
кладенец ТК-3 Вълчи дол в ПИ с
едентификатор 11836.20.38 по КК на
с.Войводино”
Проектиране на обект „Основен ремонт и
реконструкция на Общински обект, в ПИ с
идентификатор 12574.62.8, по КК на
гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол”
Авторски надзор на обект „Основен
ремонт и реконструкция на Общински
обект, в ПИ с идентификатор 12574.62.8,
по КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол”
ОБЩО:

3 000

1 533

0

29 208

0

3 600

34 341

34 341

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно даване на съгласие

кмета на община Вълчи дол да направи предложение до Министъра на финансите за
трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер
за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти.
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ №8
На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА и разпоредбите та чл.88 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2019 година, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие на Кмета на Община Вълчи дол, да
направи предложение до Министъра на финансите, за трансформиране на средства от
целевата субсидия за капиталови разходи, в целеви трансфер за финансиране на разходите на
Община Вълчи дол, за извършване на неотложни текущи ремонти, в размер на 130 000 /сто и
тридесет хиляди лева/ , съгласно приложение №11- справка по чл.88 от ЗДБРБ за 2019
година, за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно поемане на

краткосрочен общински дълг-овърдрафт кредит
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ №9

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.13 ал.1 т.9 от Закона за
обществените поръчки и във връзка с чл.5, ал.1, чл.13, чл.17 и чл.19 от Закона за общинския
дълг, Общински съвет Вълчи дол:
I. Дава съгласие Община Вълчи дол да поеме краткосрочен общински дълг под формата
на овърдрафт-кредит, при следните параметри:
1. Максимален размер на кредита до 700 000,00лева /словом:седемстотин хиляди
хиляди лева/;
2. Валута на кредита- български лева /BGN/;
3. Вид на кредита: краткосрочен банков кредит – овърдрафт, поет с договор за
общински
заем;
4. Цел: за финансиране предоставянето на публични услуги при временен недостиг на
средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;
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5. Краен срок на издължаване: до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит.
6. Начин и срок на усвояване – многократно в срок до 12 месеца от датата на договора за
кредит, като правото на общината да усвоява средства от овърдрафта в рамките на
договорения размер и краен срок за усвояване, се възстановява с всяка издължена по него
сума.
7. Условия за плащане на лихва: ежемесечно.
8. Обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от
размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на Залогодателя на парични средства
(собствени приходи) за
положително салдо
по
банкова
сметка с
IBAN
BG31UNCR70003123478761, BIC UNCRBGSF, открита при “УниКредит Булбанк”АД, с титуляр
община Вълчи дол, формирано от настоящи и бъдещи собствени приходи на община Вълчи
дол по чл. 45, ал. 1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и общата
изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за
публичните финанси и доходите от тях, включително, но не само, лихвите, за периода до
окончателното погасяване на дълга;
9. Годишен лихвен процент: ОДИ плюс максимална надбавка до 3% годишно;
10. Лихвен процент при просрочие на главница – образува се от сбора от годишния
лихвен процент по т.9 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната
стойност на надбавката – 3% годишно.
11. Неустойка при просрочие на лихва- без неустойка при просрочие на лихви.
12. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит – без такса;
13. Еднократна комисионна за управление на кредита, платима при подписване на
договора за кредит върху размера на разрешения кредит – максимум до 1% от договорения
размер на кредита.
14. Комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита-без
комисионна.
15. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със
собствени средства на общината.
II. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да проведе процедура съгласно чл.19 от
Закона за общинския дълг, за избор на финансова институция за предоставяне на кредита
при одобрените от Общинския съвет параметри и сключи договор със спечелилия участник.

ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно определяне на

представител на общински съвет Вълчи дол в Областния съвет за регионално развитиеВарна
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 10
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.62, ал.3 и ал.5 от ППЗРР и във връзка с
чл.9,ал.2 от Закона за регионално развитие, Общински съвет Вълчи дол
:
1.Прекратява функциите на представител на общински съвет Вълчи дол в Областния
съвет за регионално развитие-Варна, на общинският съветник Красимир Стефанов Колев.

2.Определя за представител на общински съвет Вълчи дол в Областния съвет за
регионално развитие –Варна за мандат 2019-2023 год. – общинския съветник Гюлшен
Арунова Акифова.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно утвърждаване
броя на кметските наместници към Община Вълчи дол за срока на Мандат 2019-2023 година
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 11
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, във връзка с §2,ал.1 от ЗР на Закона за изменение на
ЗМСМА, във връзка с §153 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс,
Общински съвет Вълчи дол утвърждава броя на кметските наместници към Общинска
администрация Вълчи дол, както следва:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кметско наместничество
Бояна
Войводино
Генерал Колево
Есеница
Звънец
Изворник
Искър
Калоян
караманите
Кракра
Метличина
Оборище
Страхил
Щипско
ОБЩО:

Щатна бройка
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
13,5

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно утвърждаване на
средства за закупуване на коледни пакети
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 12
На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да създаде организация за закупуване на
коледни пакети за деца с увреждания и деца сираци и полусираци на територията на Община
Вълчи дол с обща стойност до 1 000,00(хиляда) лева.
2. Дава съгласие разходът да бъде отразен в зв.759 Други дейности по културата, §10-00
Издръжка.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Й.Йорданова-директор дирекция АПИО, относно определяне размера на
основния и допълнителния платен годишен отпуск на кмета на общината и на председателя
на ОбС
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 13
На основание чл.31,ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските,
чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1.
Определя основен платен годишен отпуск на кмета на общината в размер на 30
(тридесет) дни.
2.
Съгластно чл.156, ал.1, т.2 от КТ ОбС определя допълнителен платен годишен
отпуск , на кмета на общината – Георги Минчев Тронков , в размер на 15 работни дни.
3.
Определя основен платен годишен отпуск на председателя на ОбС в размер на
25 (двадесет и пет) дни.
4.
Съгластно чл.156, ал.1, т.2 от КТ ОбС определя допълнителен платен годишен
отпуск , на председателя на ОбС – Димитър Стоянов Тодоров , в размер на 15 работни дни.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно определяне на
представител на общински съвет Вълчи дол в ОС на НСОРБ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 14

На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от
Устава на НСОРБ, ОбС Вълчи дол
1.
Определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ представител на Общински
съвет – Димитър Стоянов Тодоров- председател на ОбС.
2.
При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат на Общото
събрание, той ще бъде заместван от Димитричка Недкова Дилова.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно определяне на
представител на общината във „В и К-ООД”-Варна
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 15
На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол определя за
легитимен представител на община Вълчи дол в Общото събрание на съдружниците във „В и
К” ООД гр.Варна за мандат 2019-2023год.- г-н Георги Минчев Тронков- кмет на общината.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно определяне на начин
на гласуване на представител на община Вълчи дол в Общото Събрание на Асоциация по “ Ви
К” на обособената територия, обслужвана от ВиК-Варна ООД
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 16
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5 от
Закона за водите, ОбС Вълчи дол:

1. Определя представител на Община Вълчи дол в Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализацияВарна» ООД за мандат 2019-2023 година г-н георги Минчев Тронков- кмет на община Вълчи
дол

2.Дава съгласие Кметът на Община Вълчи дол , като представител на Община Вълчи
дол на предстоящото извънредно Общо събрание на 16.12.2019 година да гласува „за” примане на
предложените по дневния ред материали.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно изплащане на пътни
разноски на общинските съветници за участия в заседания на ОбС, заседания на
председателския съвет и постоянните комисии към ОбС
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 17
На основание чл.34,ал.4 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.8 и ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, ОбС дава
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съгласие за участие в заседанията на общинския съвет , председателския съвет и заседанията
на постоянните комисии на общинските съветници Гюлшен Арунова Акифова; Мелиха
Сюлейманова Алиева и Айлин Селяйдинов Алиев да се изплащат пътни разноски според
чл.13,ал.1 от Наредбата за командировки в страната.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно определяне размера на
възнаграждение на общинските съветници.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 18
Във връзка с чл.21,ал.1,т.7 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и на основание
чл.21,ал.1,т.6 и чл.34,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС:
1. Определя начин на изплащане на възнагражденията на общинските съветници- чрез
банков превод по сметка, предоставена от всеки общински съветник.
2. Запазва размера на досегаизплащаните възнагражденя на общинските съветници
както следва:
-за участие в председателски съвет- 70,00лв.,
-за участие в заседание на ОбС- 130,00лв.
-за участие в заседание на постоянна комисия:
-председател на ПК 100,00лв.
-член на ПК- 90,00лв.
-за участие във временна комисия 90,00лв.
-за участие в изнесена приемна или търг- 50,00лв.,
3. 3апазва рамера на ежемесечните хонорари на лицата подпомагащи дейността на
ОбС както следва:
- на техническия сътрудник Й.Йорданова в размер на 300,00лв. чиста месечна сума
- на Тодор Великов Тодоров-касиер- в размер на 100,00лв. чиста месечна сума
С това дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол
бе закрито в 15,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........
/Димитър Тодоров/
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