Решения на ОбС взети на
ТРЕТО редовно заседание на 28 ноември 2019 година
П Р О Т О К О Л №3
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно информация за
зимната подготовка на община Вълчи дол за зимния период на 2019-2020 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 19
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема информацията за
зимната подготовка на Община Вълчи дол за зимния период 2019/2020година.

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно създаване на
общински съвет за намаляване на риска от бедствия-чл.65, ал.1 от Закона за Защита при
бедствия.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 20
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол определя представител на
Общинския съвет, който ще бъде включен в Заповедта на Кмета на общината за определяне
на поименния състав на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, а именно
Димитър Стоянов Тодоров.

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

споразумение №5 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOO001-3.0020054-C05 по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол” на Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица, процедура „Осигуряване на топъл обяд-20162020”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 21
На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол :
1. Упълномощава Георги Минчев Тронков- Кмет на Община Вълчи дол да подпише
Запис на заповед, без пронест и без разноски, платима на предявяване в полза на
Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане в размер
на 15 592,50 лв.(петнадесет хиляди петстотин деветдесет и два лева и петдесет стотинки) за
обезпечаване на 20% авансово плащане от общата стойност на Допълнително споразумение
№5 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOO001-3.002-0054-C05 на

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за
Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за изпълнение на проект
„Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол”, като са приспаднати сумите за
получените авансови плащания.
2. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на
Община Вълчи дол, до размера на извършените допустими разходи. Средствата да бъдат
прехвърлени от бюджетната сметка към сметката за средства от ЕС на Община Вълчи дол,
чрез соято да се извършат плащанията по Допълнително споразумение №5 към Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOO001-3.002-0054-C05 на Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на найнуждаещите се лица за изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи
дол”
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно разкриване на
специализирана институция- Дом за стари хора /ДСХ/ с капацитет 50лица, като 40 от тяхделегирана от държавата дейност, считано от 2020г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 22
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36в,ал.1,2 и ал.3,т.1 от ППЗСП, във
връзка с чл.18,ал.1,т.2 и т.3 и чл.18а,ал.4 от ЗСП и чл.36,ал.3,т.3 от ППЗСП, Общински съвет
Вълчи дол:
1. Дава съгласие за разкриване на специализирана институция-Дом за стари хора (ДСХ) с
капацитет 50 лица, като 40 от тях- делегирана от държаата дейност, в УПИ ІІ-112,кв.17 по
плана на с.Калоян, Община Вълчи дол,считано от 2020 година.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да изпрати настоящото Решение до
Регионална Дирекция Социално подпомагане-гр.Варна за изготвяне на предложение до
изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл.36в,ал.1,т.1 от
ППЗСП.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно даване на съгласие
за одобрение на Допълнително Споразумение за сътрудничество с конкретните партньори по
проекта (Приложение VІІ) на Община Вълчи дол по ДБФП № BG05M9OP001-2.018-00482014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР за проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи
дол” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 23
На основание чл.21,ал.1,т.23; чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. от ЗМСМА, Общински

съвет Вълчи дол:
І-Одобрява допълнително Споразумение за сътрудничество с конкретните
партньори по проекта (ПриложениеVІІ) на Община Вълчи дол за изпълнение на проект
„Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол” по ДБФП № BG05M9OP001-2.0180048-2014BG05M2OP001-C01 на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014-2020г. с разпределение ва разходите за Бенефициент и
Партньори, както следва:
1. Община Вълчи дол, Бенефициент по проекта- 330 356,90лв.
2. Сдружение „Форум гражданско общество”,Партньор – 35 936,00лв.
3. Средно училище „Васил Левски” гр.Вълчи дол, Партньор- 11 520,00лв.
4. Обединено училище „Свети Иван Рилски”,с.Червенци, Партньор- 11 880,00лв.
ІІ-Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи,
свързани с изпълнение на Административния договор по проект „Реализация чрез
интеграция в Община Вълчи дол” на община Вълчи дол като конкретен бенефициент по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 по процедура, чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно
предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”- Компонент 1.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Информация за изпълнение на проекти и програми, финансирани със средства от
европейските фондове и други финансиращи организации за периода м.декември 2018гм.ноември 2019г.
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 24
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,Общински съвет Вълчи дол приема

Информация за изпълнение на проекти и програми, финансирани със средства от
Европейски фондове и други финансиращи организации за периода м.декември 2018г.м.ноември 2019 година.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
програма за читалищната дейност в Община Вълчи дол за 2020г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 25
На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21, ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА; във връзка с чл.26а,ал.1
и ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет Вълчи дол приема
Годишна
програма за развитие на читалищната дейност в Община Вълчи долза 2020 година.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на
общата численост и структура на Общинска администрация Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 26
На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
І- Отменя съществуващата обща численост и структура на Общинска администрация Вълчи
дол, считано от 16.12.2019 година.
ІІ-Одобрява общата численост и структура на Общинска администрация Вълчи дол, считано
от 16.12.2019г., както следва:
1. Кмет на община
2. Секретар на община
3. Заместник кмет -2 щатни бройки
4. Кметове на кметства- 7 щатни бройки
5. Кметски наместници- 13,5 щатни бройки
6. Служител по сигурността на информацията
7. Главен юрисконсулт
8. Главен архитект
9. Главен експерт „Връзки с обществеността”
10. Главен специалист „Канцелария на кмета”
Държавна дейност:
1. Обща администрация:
1.1.Дирекция „Обща администрация” – 1 щатна бройка
1.1.1. Отдел „Административно обслужване и обществени поръчки”- 6 щатни бройки
1.1.2. Отдел „Финанси и счетоводни дейности”- 7 щатни бройки
2. Специализирана администрация:
2.1. Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” – 7 щатни бройки
2.2. Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” -9 щатни бройки
2.3. Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности” – 7 щатни бройки
Местна дейност:
1. Дейност”Битово и комунално стопанство” – 32 щатни бройки
2. Дейност „Домашен социален патронаж”- 13 щатни бройки
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3. Дейност „Администрация на кметства” – 5,5 щатни бройки
4. Дейност „Чистота”- 20.5 щатни бройки
5. Дейност „Стопанска и туристическа дейност”- 6 щатни бройки
Други дейности:
1. Дейност „Вътрешна сигурност”-2 щатни бройки
2. Дейност „Образование” – 7 щатни броойки
3. Дейност „Отбрана” – 5 щатни бройки
4. Дейност „Здравеопазване” -6 щатни бройки
Обща численост-163,5
III. Дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да прави вътрешни промени в утвърдената
обща численост и структура на Общинска администрация Вълчи дол, без да надвишава
нейната численост.
Дадена бе 15 минути почивка.
След почивката общинските съветеници, присъствуващи на 3-то редовно заседание са
13 от общо 13.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно членство в НАПОС.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 27
На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
председателят на ОбС Вълчи дол да членува в Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета
на Общината в частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за
членски внос и участие в нетърговски организации”.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно вземане на
решение за отдаване под наем на 47 кв.м. от имот, представлващ улична регулация, южно от
УПИ І, кв.34 по плана на с.Стефан Караджа
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 28
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.13,ал.1 от НРПРУОИ,
Общински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 5 (пет) години след провеждане на
публичен търг с явно наддаване на 47 кв.м., представляващи част от улична регулация, южно
от УПИ І, кв.34 по плана на с.Стефан Караджа, за поставяне на преместваем обект за търговска
дейност, съобразно схема за поставяне на временни съоръжения, съгласно чл.56у ал.2 от ЗУТ,
одобрена от главния архитект на общината. Наддаването да се извърши за 1 кв.м. площ при
стартова първоначална месечна наемна цена-2,08лв.(два лева и осем стотинки), без ДДС,
определена съобразно Тарифата за определянето на базисните наемни цени при отдаване
под наем на имоти, общинска собственост.
2. Определя размер на депозита- 50 % от наемната цена
3. Определя Сийка Христова Михалева- общински съветник, да бъде включен в състава
на комисията за провеждане на търга.
4. Одобрява тръжната документация.
5. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:
- да организира подготовката и провеждането на публичния търг
-да сключи договор за наем с кандидата, спечелил публичния търг
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
11.1. Заявление от Росица Иванова Асенова от с.Добротич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 29
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Росица Иванова
Асенова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

11.2. Заявление от Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 30
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Денка Димитрова
Юлиева от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ.

11.3. Заявление от Наджия Алиева Исмаилова от гр.Вълчи дол,ул.”Ген.Скобелев” №27,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 31
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Наджия Алиева
Исмаилова от гр.Вълчи дол,ул.»Ген.Скобелев» №27 да бъде отпусната еднократна парична
помощ.

11.4. Заявление от Димитричка Маринова Димитрова от с.Калоян, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 32
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Димитричка
Маринова Димитрова от с.Калоян да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
144,00лв., които да се прехвърлят директно за покриване на задължение за погребение на
Еленка Георгиева Борисова, починала на 11.10.2019година.

11.5. Заявление от Айлядин Исмаил Мехмед от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 33
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Айлядин Исмаил
Мехмед от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ.
11.6. Заявление от Стоянка Станчева Петрова от гр.Вълчи дол,ул.”Добруджа” №33,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 34
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Стоянка Станчева
Петрова от гр.Вълчи дол,ул.»Добруджа» №33 да бъде отпусната еднократна парична помощ в
размер на 100,00лв.
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11.7. Заявление от Халил Алиев Алилов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 35
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Халил Алиев Алилов
от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

11.8. Заявление от Мартин Илиев Асенов от гр.Вълчи дол,ул.”Алеко Константинов”
№12, относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 36
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Мартин Илиев
Асенов от гр.Вълчидол,ул.»Алеко Константинов» №12 да бъде отпусната еднократна парична
помощ.

11.9. Заявление от Каля Петрова Митева от гр.Вълчи дол,ул.”Алеко Константинов” №23,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 37
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Каля Петрова
Митева от гр.Вълчидол, ул.»Алеко Константинов» №23 да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
11.10. Заявление от Радка Петрова Николова от гр.Вълчи дол,ул.”Алеко Константинов”
№23, относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 38
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Радка Петрова
Николова от гр.Вълчидол,ул.»Алеко Константинов» №23 да бъде отпусната еднократна
парична помощ.

11.11. Заявление от Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 39
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Стойка Атанасова
Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ.

11.12. Заявление от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 40
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Радка
Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ.

11.13. Заявление от Румяна Русева Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 41
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Румяна Русева
Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
11.14. Заявление от Добри Добрев Цонев от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 42
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Добри Добрев
Цонев от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ.
11.15. Заявление от Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 43
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Минка Димитрова
Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна парична помощ.
11.16. Заявление от Любчо Петров Младенов от гр.Вълчи дол,ул.”Генерал Скобелев”
№6, относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 44
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Любчо Петров
Младенов от гр.Вълчи дол, ул.»Ген.Скобелев» №6 да бъде отпусната еднократна парична
помощ.

11.17. Заявление от Стела Райчева Маринова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 45
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Стела Райчева
Маринова от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
80,00лв.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
и биогорива на Община Вълчи дол 2019-2021г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 46

На основание чл.10,ал.1 от ЗЕВИ и чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол
приема краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
енергийни източници и биогорива на Община Вълчи дол 2019-2021г.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за
финансиране на проект „Основен ремонт и реконструкция на общински обект в ПИ с
идентификатор 12574.62.8 по КК на гр.Вълчи дол” по проект „Красива България”2020г. и
„Комплекс за туристически и спортни дейности в ПИ №12574.37.38 и в ПИ №12574.37.40 по
КК на гр.Вълчи дол.
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 47
На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Допълва Плана за развитие на Община Вълчи дол за периода 2014-2020 с
Дейностите:
-„Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и
подобряване на транспротния достъп в т.ч. изграждане на „Комплекс за туристически и
спортни дейности в ПИ №12574.37.38 и в ПИ №12574.37.40 по КК на гр.Вълчи дол”.
-„Основен ремонт и реконструкция на общински обект в ПИ с идентификатор 1257.62.8
по КК на гр.Вълчи дол”.
-„Изграждане на екопътеки в ПИ с идентификатор 12574.62.8 по КК на гр.Вълчи дол”, в
Стратегическа цел 3: „Комплексно подобряване състоянието на техническата
инфраструктура и жизнена среда, съхраняване и опазване на природното богатство и
културно-историческо наследство” на Приоритет 1 : Създаване на условия за местно
икономическо развитие, с приоритети селско стопанство, хранително-вкусова промишленост
и туризъм, Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез
опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, Дейност:
Развитие на интегриран туризъм, базиран на природно-ландшафтните и културни дейности
и ресурси; Мярка 1.3.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите от Общинския план за развитие на Община Вълчи дол 20142020г. и Мярка 1.3.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции се допълват
дейностите.
2. Допълва Плана за развитие на Община Вълчи дол за периода 2014-2020 в Приоритет
4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, образователни,
социални и културни услуги, Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и
младежките дейности, Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна
инфраструктура с Дейността- „Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за
нуждите на атракциите и подобряване на транспортния достъп в т.ч. изграждане на
„Комплекс за туристически и спортни дейности в ПИ №12574.37.38 и в ПИ №12574.37.40 по
КК на гр.Вълчи дол”.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно изменение и
допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 48
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,
Общински съвет Вълчи дол приема Изменение и допълнение в Приложение 2 към Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени ва усруги на територията на
община Вълчи дол, като към т.4-Други услуги се създава:
Т.20. Такса за ползване на «Преместваем обект- Беседка с навес» в ПИ
12574.501.1310 (стадион Вълчи дол)-30,00лв. на ден без ДДС. Депозит по т.2050,00лв(петдесет лева), който се възстановява в 5 (пет) дневен срок от деня на ползване, в
случай че няма нанесени щети. Консумираната ел.енергия се заплаща от ползвателя съгласно
контролен измервателен уред при освобождаването на обекта.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на
проект за ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на 500 кв.м. ид.части с реално ползване и
точни координати от ПИ в «съоръжения на техническата инфрасткутура» и конкретно
предназначение «за базова станция 4141», находящи се в ПИ с идентификатор 14670.24.27,
местонст «Хъщърлък» по КККР на с.Генерал Колево, общ.Вълчи дол, обл.Варна
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 49
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.129,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет
Вълчи дол одобрява проекта за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ)за
промяна на предназначението на 500 кв.м., идеални части с реално ползване и точни
координати от ПИ в „за съоръжение на техническата инфраструктура” и конкретно
предназначение „за базова станция 4141”, находящи се в ПИ с идентификатор № 14670.24.27,
местност „Хъщърлък” по КККР на с.Генерал Колево, общ.Вълчи дол, обл.Варна при условие, че
финансирането на проекта за ПУП-ПЗ, техническия проект са за сметка на възложителя
„Теленор България” ЕАД.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно извършване на
промени в инвестиционната програма но Община Вълчи дол за 2019г., отмяна и изменение на
предходни решения на ОбС
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 50
На основание чл.21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и разпоредбите на чл.88 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 година, Общински съвет Вълчи дол:

I.

II.

Отменя свое Решение №8 / 15.11.2019г, относно даване на 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) лева.

Измененя свое Решение №7 / 15.11.2019г, относно даване на съгласие
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2019 година, да бъде
актуализирана и допълнена, във частта на наименованията на капиталовите
обекти №3 и № 4, а именно:
Наименование на обекта:

било

става

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”

Проектиране на обект”Основен ремонт,
реконструкция
и
пристрояване
на
общински обект-Туристическа база, хижа 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”

Авторски надзор на обект”Основен ремонт,
реконструкция
и
пристрояване
на
общински обект-Туристическа база, хижа в
ПИ с идентификатор 12574.62.8, по КК на
гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол”
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III.

Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2019 година, да
бъде актуализирана и допълнена, както следва:

 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет
Наименование на обекта
СМР на обект "Основен ремонт - цялостно преасфалтиране на улична
мрежа - площад "Освобождение", между о.к.82-187-187а-84а-85-74-7576-77 и част от улица "Бригадирска" от о.к.81 до о.к.82 в гр.Вълчи дол"

било

става

234122

233096

Изграждане на водосток и подходи към него за направа на тръбен
кладенец ТК-3 Вълчи дол в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на
с.Войводино

27813

27495

Строителен надзор на обект "Тръбен кладенец ТК-3 Вълчи дол в ПИ с
идентификатор 11836.20.38 по КК на с.Войводино"

1533

1200

Изграждане на улична битова канализация между о.т.42 по ул. "Асен
Златаров" в гр.Вълчи дол

29337

29176

2174

2160

5000

4350

3600

0

15000

0

0

1440

0

1666

0

122 642

Строителен надзор на обект "Изграждане на улична битова
канализация между о.т.42 по ул. "Асен Златаров" в гр.Вълчи дол"

Проектиране и авторски надзор на обект: "Изграждане на
многофункционална обществено обслужваща сграда в УПИ I, кв.18 по
плана на с.Калоян, община Вълчи дол"

Авторски надзор на обект "Основен ремонт и реконструкция на
Общиснки обект - Ловна хижа, в ПИ с индентификатор 12574.62.8, по КК
на гр.Вълчи дол, общ.Въли дол"
Строителен надзор на обект "Разширяване на канализационната и
реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол"

Изграждане на многофункционална обществено обслужваща сграда с
УПИ I, кв.18 по плана на с.Калоян, община Вълчи дол

Консултантски дейности и оценка във връзка с обект "Осигуряване на
достъпна среда в сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ XII-154,
кв.18 по плана на гр.Вълчи дол"

Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на ДСП
- Вълчи дол
Изработка и доставка на павилион за нуждите на открит басейн в
Спортен комплекс "Петко Сираков"

СМР за обект „Основен ремонт (цялостно преасфалтиране) на улица
Антон Иванов, находяща се в гр.Вълчи дол” – I етап

115000

0

0

2996
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Проектиране и авторски надзор на обект „Основен ремонт (цялостно
преасфалтиране) на улица Антон Иванов, находяща се в гр.Вълчи дол”
Строителен надзор на обект „Основен ремонт (цялостно
преасфалтиране) на улица Антон Иванов, находяща се в гр.Вълчи дол”
ОБЩО

0

6 132

0

1 226

било
25000

става
24000

23412

21780

2996

0

433579 433579

 Обекти, финансирани от собствени приходи
Наименование на обекта
Закупуване на товарен автомобил за нуждите на дейност Чистота
Проектиране на обект "Основен ремонт - цялостно преасфалтиране на
улична мрежа - площад "Освобождение", между о.к.82-187-187а-84а-8574-75-76-77 и част от улица "Бригадирска" от о.к.81 до о.к.82 в гр.Вълчи
дол"
Изработка и доставка на павилион за нуждите на открит басейн в
Спортен комплекс "Петко Сираков"

Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на ДСП
- Вълчи дол

0

220

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за
финансиране с проекто-предложение"Подобрен достъп до изкуства и култура в Община
Вълчи
дол",
по
Програма
Културно
предприемачество,
наследство
и
сътрудничество,BGCULTURE-2.001 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 51

На основание Чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
Общинска администрация Вълчи дол да разработи проектно – предложение и да
кандидатства за финансиране на проект "Подобрен достъп до изкуства и култура в Община
Вълчи дол", по Програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество,
BGCULTURE-2.001 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“.
С това дневния ред на ТРЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.

ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

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