РЕШЕНИЯ НА ОбС ВЪЛЧИ ДОЛ
взети на 50-то редовно заседание на 31 януари 2019 година
П Р О Т О К О Л № 50
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно проект на Бюджет
на Община Вълчи дол за 2019 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1360
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.94,
ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка са разпоредбите на ЗДБРБ за
2019 година, ПМС №344/21.12.2018г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2019 година и Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ,
Общински съвет - гр.Вълчи дол:

1.Приема бюджета на Община Вълчи дол за 2019 година, както следва:
1.1.По приходите в размер на 10 359 707 лева, съгласно Приложение №1.1 и
Приложение №1.2, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 621 434 лева, както
следва:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 073 182 лева.
1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 26 973 лева.
1.1.1.3. Временни безлихвени заеми в размер на 136 697лева.
1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз в размер на (-2 054) лева
1.1.1.5. Преходен остатък от 2018 година в размер на 386 636 лева, както следва:
 ДПЛУИ-с.Оборище: 75 026 лева;
 СУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол: 29 793 лева
 ОБУ„Васил Левски”-с.Михалич: 31 198 лева
 ОБУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци: 8 112 лева
 ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа: 34 950 лева
 ПГ по ЗГС-с.Стефан Караджа –166 079 лева;
 ДГ „Здравец”-гр.Вълчи дол: 14 430 лева
 ДГ„Слънце”-с. Михалич, филиал с. Есеница: 18 846 лева
 ДГ” Надежда Крупская”-с. Ген.Киселово: 8 202 лева
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 3 738 273 лева, в т.ч.:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 634 500 лева.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 517 910лева.
1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности,
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 622 300 лева.
1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 809 200 лева.
1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 129 200 лева.
1.1.2.6. Получен целеви трансфер от централния бюджет в размер на 1 820 лева
1.1.2.7.Предоставени трансфери в размер на ( -68 000 лева).
1.1.2.8.Временни безлихвени заеми в рамер на 77 686 лева
1.1.2.9. Преходен остатък от 2018 година в размер на 13 657 лева, както следва:
 ДГ „Здравец”-гр.Вълчи дол: 5 996 лева
 ДГ”Звездица”-с.Стефан Караджа, филиал с.Червенци : 3 629 лева
 ДГ„Слънце”-с. Михалич, филиал с. Есеница: 2 726 лева
 ДГ” Надежда Крупская”-с. Ген.Киселово: 1 304 лева
 Община Вълчи дол : 2 лева
1.2.По разходите в размер на 10 359 707 лева, разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложение №2.1 , Приложение №2.2 и Приложение №2.3, в т.ч.:
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1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на 6 621 434 лева
1.2.2.За местни дейности в размер на 3 149 873 лева.
1.2.3.За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени приходи и от
изравнителна субсидия в размер на 588 400 лева.

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2019 година в размер на 784 012 лева,
съгласно Приложение №3, както следва:
2.1.Приема разпределението на целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови
разходи в размер на 622 300 лева.
2.2.Приема разпределението на целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови
разходи –преходен остатък от 2018 година, в размер на 46 712 лева.
2.3. Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани с постъпления от
продажби на общински нефинансови активи, в размер на 90 000 лева;
2.4.Приема разчета за обекти за сапиталови разходи, финансирани със собствени приходи, в
размер на 25 000 лева

3.Утвърждава разходите за заплати през 2019 година, без звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно
Приложение №4, както следва:
3.1.Приема дофинансирането та делегираната от държавата дейност Общинска
администрация за сметка на собствени приходи на възнаграждения и допълнително
материално стимулиране съгласно Наредбата за възнагражденията на служителите от
държавната администрация, и осигурителни плащания, в размер на 380 000 лева.
3.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите
„Образование”, „Здравеопазване” и ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се определя
от Кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените
планови разчети.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос в размер на 5 500 лева.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 16 000 лева.
4.3. Субсидии за:
4.3.1.читалища в размер на 208 780 лева, съгласно Приложение №5.
4.3.2. НЧ”Димитър Благоев-1907”-гр.Вълчи дол в размер на 12 000 лева;
4.3.3.спортни клубове в размер на 73 000 лева, както следва:
 ССНЦ ”Вихър-2002” - гр.Вълчи дол: 18 000 лева;
 С”СК Петко Сираков – 2012” – гр. Вълчи дол: 18 000 лева;
 Шахматен клуб Вихър-2018: 2 000 лева
 Футболен клуб-гр.Вълчи дол: 15 000 лева;
 Футболен клуб-с.Брестак: 5 000 лева;
 Футболен клуб-с.Караманите: 5 000 лева;
 Футболен клуб-с.Ген.Киселово: 5 000 лева;
 Футболен клуб- с. Михалич: 5 000 лева.
4.4.Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето
и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер до 3% от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на Община Вълчи дол в размер на 6 000 лева.
5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на Общински Съвет в размер на 3 000
лева.
5.4.Разходи за представително и работно облекло на персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения в Общинска администрация и дейностите към нея, както следва :
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5.4.1. В размер на 450 лева за лицата, заемащи изборни длъжности, ръководния персонал,
нает по трудови правоотношения в Общинска администрация и Председателя на Общинския
съвет.
5.4.2.В размер на 400 лева за служителите, наети по трудови правоотношения в Общинска
администрация и дофинансираните към нея длъжности.
5.4.3.В размер на 300 лева за служителите, наети по трудови правоотношения във всички
останали държавни и местни дейности, финансирани от бюджета на общината.
5.4.4.В размер на 450 лева за служителите, назначени по служебни правоотношения в
Общинска администрация.
5.4.5.Помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в
заведения за социални услуги лица в размер на 100 лева без ДДС, в т.ч. за ковчег 35 лева без
ДДС, изкопаване на гроб 50 лева без ДДС и превоз 15 лева без ДДС.

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноски:
6.1.За пътуващите от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно Приложение №6.

7.Одобрява изплащането на транспортни разходи на медицинския персонал, зает в
училищното здравеопазване и в ДПЛУИ-с.Оборище, на пътуващите служители в
ДПЛУИ-с.Оборище, на пътуващия педагогически персонал в училищата и детските
градини на територията на общината, на пътуващите служители от Общинска
администрация-гр.Вълчи дол, в размер на 100% от действително извършените
разходи.
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 2 538 810 лева, съгласно Приложение №7.
9.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели
за 2019 година и прогнозни показатели за периода 2020 година- 2021 година по
приходите, бйджетните взаимоотношения и финансирането,, съгласно Приложение
№8.1 и по радходите, съгласно Приложение №8.2.
10.Определя второстепенните разпоредители с бюджети, както следва:
10.1.ДПЛУИ - с.Оборище;
10.2.СУ”Васил Левски” - гр.Вълчи дол;
10.3.ОБУ”Васил Левски” - с.Михалич ;
10.4.ОУ”Климент Охридски” - с.Стефан Караджа;
10.5.ОБУ”Св.Иван Рилски” - с.Червенци;
10.6. ПГ по ЗГС-с.Стефан Караджа;
10.7.ДГ”Здравец” - гр.Вълчи дол;
10.8.ДГ”Звездица” - с.Стефан Караджа, филиал - с.Червенци;
10.9.ДГ”Слънце” - с.Михалич, филиал - с.Есеница;
10.10.ДГ”Надежда Крупская” - с.Генерал Киселово.;
10.11. Детска кухня и детска ясла към ДГ”Здравец” – гр.Вълчи дол.

11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат поети през 2019 година, в размер на 244 414 лева
12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2019 година, в размер на 2 761 938 лева
13.Определя размера на просрочените задължения за 2019 година, в размер на 385 181
лева, съгласно Приложение №9.
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14.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2019 година, в размер на 200 000 лева.
15.Оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извършва компенсирани промени по
бюджета на Община Вълчи дол за 2019 година, както следва:
15.1.В частта за делегирани от държавата дейности - между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
15.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:
16.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване
на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и /или трайно намаляване на бюджетните разходи.
16.5.Да включва информация по чл.125, ал.4
от Закона за публичните финанси в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински
проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство
на финансите.

17.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предоставя временни безлихвени
заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
17.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.
17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от Закона за публичните финанси.
17.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми Кметът на общината внася предложение за предоставянето им
по решение на Общински съвет.

18.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол:
18.1. Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти и да кандидатства
за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по
национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината
за изпълнение на общинския план за развитие.
18.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране
и за съфинансиране на общински програми и проекти.
19.Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2019 година, както
следва: лихви по банков кредит от „ФОНД ФЛАГ”ЕАД в размер на 9 600 лева.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение №10.

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на
разходи за командировки на кмета на Община Вълчи дол
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1361
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, както и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, Общински съвет Вълчи дол одобрява извършените разходи за
командировки на Георги Минчев Тронков- Кмет на Община Вълчи дол за периода
01.10.2018г.-31.12.2018г. в размер на 212,00 лева (двеста и дванадесет лева и нула стотинки).

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно бракуване и
ликвидация на ДМА-собственост на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1362
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол упълномощава Кмета
на Община Вълчи дол да организира цялостната дейност по бракуването и ликвидирането на
следния дълготраен нематериален актив:
Инвентарен
номер
751

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ/СТОПАНСКА ОБЛАСТ «БЮДЖЕТ»
Наименование
Балансова
стойност (лева)
ПП БЮДЖЕТ
444,00

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно бракуване и
ликвидация на ДМА-собственост на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1363
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол упълномощава Кмета
на Община Вълчи дол да организира цялостната дейност по бракуването и ликвидирането на
следния дълготраен нематериален актив:
Инвентарен
номер
1791

ДРУГИ МАШИНИ,СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
Наименование
Балансова
стойност (лева)
ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ G70013R40
14 450,00

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране на
основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства към Община Вълчи дол.
Общински съвет Вълчи дол взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1364
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА и чл.5,ал.16 от Постановление №67 на
МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, ОбС актуализира
индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства към Община
Вълчи дол, считано от 01.01.2019г., както следва:
№

Длъжностно наименование

Индивидиулна
основна
месечна заплата
/в лева/

Трудов стаж и
професионален
опит
/%/
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кмет на кметство с.Брестак
Кмет на кметство с.Стефан Караджа
Кмет на кметство с.Генерал Киселово
Кмет на кметство с.Червенци
Кмет на кметство с.Михалич
Кмет на кметство с.Караманите
Кмет на кметство с.Оборище
Кмет на кметство с.Добротич
Кмет на кмтство с.Есеница
Кмет на кметство с.Радан Войвода
Кмет на кметство с.Щипско
Кмет на кметство с.Изворник
Кмет на кметство с.ГенералКолево
Кмет на кметство с.Войводино
Кмет на кметство с.Бояна
Кмет на кметство с.Метличина

865,00
865,00
865,00
865,00
865,00
810,00
810,00
810,00
810,00
810,00
760,00
760,00
760,00
760,00
760,00
760,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1365
На основание чл.21,ал.1,т.7 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА ,чл.1,ал.2 от ЗМДТ, чл.79 от АПК,
Общински съвет Вълчи дол:
1. Отменя «Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
община Вълчи дол», приета с Решение №211, Протокол №11 от 28.07.2008г., изменена и
допълнена с Решение №512, Протокол №17 от 14.12.2012г. ; Решение № 658, Протокол №20
от 21.03.2013г. ; Решение №1509/05.02.2015г., Протокол №46; Решение №300, Протокол №11
от 30.06.2017г.; Решение №470, Протокол №17/02.12.2016г. и Решение №565, Протокол №21
от 28.02.2017г. на ОбС Вълчи дол.
2. Приема нова «Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
Община Вълчи дол», в сила от 01.01.2019 година.

ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно допълнение към
структурата на Общинска администрация Вълчи дол и промяна на нейната обща численост
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1366
На основание чл.21, ал.1,т.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол :
1. Допълва структурата на Общинска администрация вълчи дол в частта й „Местна
дейност”, в дейност „Домашен социален патронаж” с пет щатни бройки, било 7 щатни бройки,
става 12 щатни бройки, считано от 01.02.2019 година.
2. Допълва структурата на Общинска администрация вълчи дол в частта й „Местна
дейност”, в дейност „Битово и комунално стопанство” с три щатни бройки, било 22,5 щатни
бройки, става 25,5 щатни бройки, считано от 01.02.2019 година.

ПО ОСМА ТОЧКА:
Приемане на план за работа на Общински съвет Вълчидол през 2019 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1367
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС приема План за заседанията на Общински
съвет Вълчи дол за 2019 година.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Вълчи дол
през 2019 год.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1368
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от ЗОС, Общински съвет Вълчи
дол приема Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в
Община Вълчи дол през 2019 година, съгласно направеното предложение.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под
наем на търговски обект- външен бар, с площ 50 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор
12574.85.1, АОС №3760/16.01.2019г., представляващ спортно игрище, публична общинска
собственост, гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1369
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 и ал.4 от ЗОС, чл.13,ал.1 и ал.3 от
НРПУРОИ, 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, търговски обект- външен бар с площ 50 кв.м., находящ се в
ПИ с идентификатор 12574.85.1, АОС №3760/16.01.2019г.- спортно игрище, публична
общинска собственост, гр.Вълчи дол.
2. Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за помезлен имот с
идентификатор 12574.85.1, АОС №3760/16.01.2019г., находящ се в гр.Вълчи дол, публична
общинска собственост в размер на 1975лв.(хиляда деветстотин седемдесет и пета лева) за
първоначална годишна наемна цена при провеждането на публичния търг.
Размер на депозита- 10% от началната тръжна наемна цена.
3. Определя Димитър Жечев Димитров, 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.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под
наем на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2019/20120г., без търг или конкурс
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1370
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМАи чл.24а,ал.7 от ЗСПЗЗ, Общински съвет
Вълчи дол дава съгласие, маломерни имоти (до 10 дка) от общински поземлен фонд на
територията на Община Вълчи дол, описани в Приложение №1, да бъдат отдадени под наем
за стопанската 2019/2020 г. от Кмета на Община Вълчи дол, без търг или конкурс по цени за
декар, определени съобразно тарифа за определяне на базисните наемни цени за отдаване
под наем на имоти, общинска собственост.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под
наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот публична общинска собственостгараж (клетка№1), находящ се в двор на Поликлиника гр.Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1371
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.13 от НРПУРОИ, 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, гараж (клетка №1) с площ от 25 кв.м., находящ се в УПИ ХІІ154, кв.18 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015гпри стартова първоначална
месечна наемна цена-83,33лв. без ДДС, определена съобразно Тарифа за определянето на
базисните наемни цени при отдаване под наем на имоти общинска собственост.
Размер на депозита- 20% от първоначалната годишна наемна цена.
2. Определя Димитър Жечев Димитров, общински съветник, да бъде включен в състава
на комисията за провеждане на търга.
3. Одобрява тръжната документация.
4. 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.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за
изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на 500 кв.м. ид.части с
реално ползване и точни координати от ПИ в „за съоръжения за 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
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1372
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а,ал.1 и ал.5 от
ЗУТ, във връзка с чл.59,ал.1; чл.109,ал.3,т.7; чл.110,ал.1,т.3 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински
съвет Вълчи дол:
1. Разрешава изработването на проект 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.
Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община
Вълчи дол в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.
2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект 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.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и т.2 не подлежат на оспорване.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за
периода 01.07.2018г.-31.12.2018г.
Общински съвет Вълчи дол взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1373
На основание чл.21,ал.1,т.24 и във връзка с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол
приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Културния Календар на Община Вълчи
дол за периода 01.07.2018г.-31.12.2018г., съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна
записка.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за
периода 01.07.2018г.-31.12.2018г.
Общински съвет Вълчи дол взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1374
На основание чл.21,ал.1,т.24 и във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол
приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния Календар на Община Вълчи
дол за периода 01.07.2018г.-31.12.2018г., съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна
записка.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.07.2018г.-31.12.2018 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1375
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
приема отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите
комисии за периода м.юли-м.декември 2018 г.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отчет за
изпълнение на Решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.юли 2018г-м.декември 2019
година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1376
На основание чл.21, ал.1, т.24 и в изпълнение на чл. 44, ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински
съвет Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на Решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за
периода м.юли 2018г-м.декември 2019 година, съгласно Приложение №1 към настоящата
Докладна записка.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отчет за
дейността на МКБППМН –Община Вълчи дол за 2018 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1377
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Отчета за
дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните-Община Вълчи дол за 2018 година.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно подписване на
Договор за сътрудничество между Община Вълчи дол и Белгород-Днестровски район,
Украйна
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1378
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
общината да предприеме необходимите действия по сключването на Договор за приятелски
отношения и сътрудничество в областта на образованието, културата, спорта, туризма,
икономиката и др- между Община Вълчи дол и Белгород-Днестровски район, Украйна.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно разкриване на
Център за обществена подкрепа (ЦОП) с капацитет до 50 деца и техните семейства, като
делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2020г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1379
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2от ЗМСМА, чл.36в,ал.1,2 и 3 от ППЗСП, във връзка с
чл.36,ал.1 и ал.2,т.8 от ППЗСП и чл.18,ал.1,т.2 от ЗСП, Общински съвет Вълчи дол:
1. Отменя Решение №912/14.12.2017г. и Решение №1161/27.06.2018г. на Общински
съвет Вълчи дол.
2. Дава съгласие за разкриване на Център за обществена подкрепа (ЦОП) с капацитет
до 50 деца и нехните семейства, като делегирана от държавата дейност, считано от
01.01.2020г.
3. Възлага на Кмета на Общината да изпрати настоящото Решение до Регионална
дирекция за социално подпомагане-Варна за изготвяне на предложение до Изпълнителния
директор на Агенция за социално подпомагане, съгл.чл.36в,ал.1,т.1 от ППЗСП.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно даване на
съгласие за кандидатстване на Община Вълчи дол с проектно предложение по ОП”Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020 ,Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05М9ДЗ001-2.040, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания- Компонент 2”.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1380
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства с проектно предложение по
ОП»Развитие на човешките ресурси» 2014-2020г, ,Процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05М9ДЗ001-2.040, „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания- Компонент 2”.
2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи , свързани с
кандидатстването и подаването на проектното предложение.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева-председател на ОбС, относно финансово подпомагане на
Мердин Ридванов Белилов от гр.Вълчи дол.
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1381
На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за
отпущане на еднократна парична помощ на Мердин Ридванов Белилов от гр.Вълчи дол в
размер на 1000,00лв.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева-председател на ОбС, относно финансово подпомагане на
Нурджихан Ахмедова Кадирова от с.Стефан Караджа..
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1382
На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за
отпущане на еднократна парична помощ на Нурджихан Ахмедова Кадирова от с.Стефан
Караджа в размер на 500,00лв.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
24.1. Заявление от Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1383
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Илияна Руменова Костова
от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв..

24.2. Заявление от Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1384
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Незихат Мустафов
Сюлейманов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
50,00лв..

24.3. Заявление от Теменужка Петкова Ангелова от гр.Вълчи дол, ул.”Станке ДимитровМарек” №2, относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1385
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Теменужка Петкова
Ангелова от гр.Вълчи дол,ул.»Станке Димитров-Марек»№2 да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв..
24.4. Заявление от Велико Иванов Стефанов от гр.Вълчи дол, ул.”Янко Сакъзов” №14,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1386
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Велико Иванов
Стефанов от гр.Вълчи дол,ул.»Янко Сакъзов»№14 да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
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24.5. Заявление от Корнелия Жекова Йорданова от гр.Вълчи дол, бул.”Васил Левски”
№5а, относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1387
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Корнелия Жекова
Йорданова от гр.Вълчи дол, бул.»Васил Левски»№5а да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 40,00лв..

24.6. Заявление от Димитър Михайлов Янев от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1388
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Димитър Михайлов Янев
от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв..

24.7. Заявление от Антония Стоянова Стоянова от с.Есеница, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1389
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Антония Стоянова
Стоянова от с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв..

24.8. Заявление от Емил Маринов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1390
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Емил Маринов Ангелов
от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ.

24.9. Заявление от Слави Христов Якимов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1391
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Слави Христов Якимов
от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ.

24.10. Заявление от Вяра Николаева Кръстева от гр.Вълчи дол,ул.”Струма” №6, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1392
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Вяра Николаева
Кръстева от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №6 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

24.11. Заявление от Гинчо Сенков Алексиев от с.Есеница, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1393
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Гинчо Сенков Алексиев
от с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична помощ.
24.12. Заявление от Весиле Акифова Исмаилова от с.Стефан Караджа, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1394
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Весиле Акифова
Исмаилова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
40,00лв..
24.13. Заявление от Раси Мемишев Сюлейманов от с.Добротич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1395
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Раси Мемишев
Сюлейманов от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
50,00лв..

24.14. Заявление от Сузана Асенова Христова от с.Страхил, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1396
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Сузана Асенова Христова
от с.Страхил да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв..

24.15. Заявление от Красимир Неделчев Петров от гр.Вълчи дол, ул.”Асен Златаров”№17,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1397
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Красимир Неделчев
Петров от гр.Вълчи дол,ул.»Асен Златаров» №17 да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 40,00лв..
24.16. Заявление от Пенка Димитрова Янева от гр.Вълчи
Димитрова”№4а, относно отпущане на еднократна парична помощ

дол,

ул.”Лиляна

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1398
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Пенка Димитрова Янева
от гр.Вълчи дол,ул.»Лиляна Димитрова» №4а да бъде отпусната еднократна парична помощ в
размер на 50,00лв., които да се прехвърлят директно за частично покриване на задължение за
погребението на Янко Стоянов Янев.

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

Р Е Ш Е Н И Е № 1399
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Стойка Атанасова
Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ.
13

24.18. Заявление от Ивайло Иванов Димитров от гр.Вълчи дол, ул.”Трети март”№7,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1400
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ивайло Иванов Димитров
от гр.Вълчи дол,ул.»Трети март» №7 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер
на 50,00лв..

24.19. Заявление от Сунай Рамадан Сали от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1401
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Сунай Рамадан Сали от
с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв..

24.20. Заявление от Афизе Идриз Мехмед от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1402
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Афизе Идриз Мехмед от
с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв..

24.21. Заявление от Красимир Недков Стефанов от с.Генерал Колево, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1403
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Красимир Недков
Стефанов от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
40,00лв..

24.22. Заявление от Теменужка Миткова Савова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1404
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Теменужка Миткова
Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв..

24.23. Заявление от Енвер Ибрям Иляз от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1405
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Енвер Ибрям Иляз от с.
Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв..

24.24. Заявление от Стоян Иванов Савов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1406
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Стоян Иванов Савов от с.
Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00лв..
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24.25. Заявление от Светла Лекова Маринова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1407
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Светла Лекова
Маринова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ.

24.26. Заявление от Веселина Андреева Атанасова от гр.Вълчи дол,ул.”Струма” №2,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1408
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Веселина Андреева
Атанасова от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №2 да бъде отпусната еднократна парична помощ в
размер на 100,00лв..
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Й.Колева-общински съветник, относно финансово подпомагане на Зоя
Стоянова Василева
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1409
На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за
отпущане на еднократна парична помощ на Зоя Стоянова Василева от гр.Вълчи дол в размер
на 350,00лв.
С това дневния ред на ПЕТДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Извън дневния ред Общински съвет Вълчи дол разгледа следният въпрос:
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1410
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 Кметът на Община Вълчи дол , като представител на Община Вълчи
дол в Общото събрание на Асоциация по “ Ви К” на обособената територия, обслужвана от
ВиК-Варна ООД.

2. При невъзможност на Кметът на Община Вълчи дол да участва в Общото
събрание, определя г-н Димитър Тодоров- заместник-кмет на Община Вълчи дол като
представител на Община Вълчи дол в общото събрание на Асоциация по “ Ви К” на
обособената територия, обслужвана от ВиК-Варна ООД.

3. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото Общо
събрание на 05.02.2019 година да гласува „за” примане на предложените по дневния ред
материали.

4. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото Общо
събрание на 05.02.2019 година да гласува „за” примане на предложените по дневния ред
проекторешения.

Поради изчерпване на дневния ред , ПЕТДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС
Вълчи дол бе закрито в 15,40 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........
/Яна Радева Михалева/
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