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РЕШЕНИЯ 
на ОбС взети на 37-мо редовно заседание на 22 февруари 2018 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 37                                            
                  
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Приемане на средносрочна 
бюджетна прогноза на Община Вълчи дол в частта местни дейности за периода 2019-2021 
година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1009 
       На основание чл.52, ал.1 и чл21,ал.1, т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.82,ал.2 
и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година 
и чл.16 от 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: 
          1. Одобрява бюджетната прогноза на Община Вълчи дол в частта за местни дейности за 
периода 2019-2021г., съгласно Приложение №1 към докладната записка. 
           2. Одобрява инвестиционната програма на Община Вълчи дол в частта за местни 
дейности за периода 2019-2021г., съгласно Приложение №2 към докладната записка. 
           3. Одобрява разчетите за сметки за средства от Европейския съюз в частта заместни 
дейности за периода 2019-2021г., съгласно Приложение №3 към докладната записка. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно бракуване и ликвидация на 
нефинансов дълготраен актив, собственост на ДГ”Здравец”-гр.Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1010 
       На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол 

упълномощава Директора на Детска градина „Здравец” гр.Вълчи дол да организира 
цялостната дейност по бракуването и ликвидирането към 31.12.2017г. на следния 
нефинансов дълготраен актив: 

Машини,съоръжения,оборудване 
Инв.№ Наименование Балансова 

стойност(лева) 
97 Котел 9 979,20 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно актуализиране състава на 
Местната комисия по обществен ред и сигурност 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1011 

                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,Общински съвет ИЗМЕНЯ Решение №294 от 
30.06.2016 година, както следва: 
Било: 
 ОбС Вълчи дол утвърждава Местна комисия по обществен ред и сигурност от 18 души, в 
състав както следва: 

Председател- Мерткан Аптулов Ибрямов- зам. кмет 
Секретар      - Дора Демирова Русева- секретар МКБППМН  
Членове:    1.Живка Митева Иванова- кмет на с.Брестак 



 2 

                   2. Иван Филипов Дамянов- директор дирекция „УТТОС” 
                   3. Нежмедин Мехмедов Исинов- кмет на с.Михалич 
                   4. Димитър Стоянов Тодоров- кмет на с.Генерал Киселово 
                   5.  Сали Раимов Мехмедов- кмет на с.Есеница 
                   6. Тодор Господинов Драганов – кмет на с.Червенци 
                   7. Кирил Маринов Георгиев- началник на УП Вълчи дол 
                   8. Димитър Димитров- началник на РС”ПБЗН”-Вълчи дол 
                   9. Кирчо Раднев Кирчев -общ.съветник 
                 10. Сийка Христова Михалева- общ.съветник, 
                 11.Йорданка Колева Йорданова- общ.съветник 
                 12. Валя ГеоргиеваГеоргиева- PR  
                 13. Мариана Иванова Митева- директор на СОУ”В.Левски”-Вълчи дол 
                 14. Николина Иванова Парушева - директор ДСП-Вълчи дол 
                 15. Желязко Георгиев Желязков- директор ДБТ-Вълчи дол 
                 16. Нина Георгиева Белева- главен юрисконсулт 

Става: 
              ОбС Вълчи дол утвърждава Местна комисия по обществен ред и сигурност от 18 души, 
в състав както следва: 

Председател- Преслав Петров Петров- зам. кмет 
Секретар      - Николинка Димова Сярова- секретар МКБППМН  
Членове:    1.Живка Митева Иванова- кмет на с.Брестак 
                   2. Бисер Митев Димитров- директор дирекция „УТТОС” 
                   3. Нежмедин Мехмедов Исинов- кмет на с.Михалич 
                   4. Калина Иванова Христова- кмет на с.Генерал Киселово 
                   5.  Сали Раимов Мехмедов- кмет на с.Есеница 
                   6. Тодор Господинов Драганов – кмет на с.Червенци 
                   7. Николай Тодоров Атанасов- началник на УП Вълчи дол 
                   8. Димитър Димитров- началник на РС”ПБЗН”-Вълчи дол 
                   9. Кирчо Раднев Кирчев -общ.съветник 
                 10. Сийка Христова Михалева- общ.съветник, 
                 11.Йорданка Колева Йорданова- общ.съветник 
                 12. Валя Георгиева Чобанова- главен експерт  
                 13. Мариана Иванова Митева- директор на СОУ”В.Левски”-Вълчи дол 
                 14. Николина Иванова Парушева - директор ДСП-Вълчи дол 
                 15. Желязко Георгиев Желязков- директор ДБТ-Вълчи дол 
                 16. Нина Георгиева Белева- главен юрисконсулт 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно отчет за изпълнение на 
плана за действие на Община Вълчи дол за 2017г. в изпълнение на областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация(2014-2020) 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1012 

               На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА,Общински съвет приема Отчет за изпълнение 
на плана за действие на Община Вълчи дол за 2017г. в изпълнение на областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация(2014-2020) 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Отчет за изпълнение на 
Решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.юли 2017-м.декември 2017г. 
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1013 
           На основание чл.21,ал.1,т.24 и в изпълнение на чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет-
Вълчи приема Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Вълчи дол от 
Общинска администрация за периода м.юли 2017г.-м.декември 2017г,включително, 
съгл.Приложение №1 към настоящата Докладна записка, с направените препоръки. 
 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Приемане на Програма за 
управление на Кмета на Община Вълчи дол за мандат 2017-2019г. 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1014 
        На основание чл.21,ал.1,т.12 във връзка с чл.44,ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет приема 
Програма за управление на Кмета на Община Вълчидол за Мандат 2017-2019 година. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Приемане на Програма за 
енергийна ефективност на Община Вълчи дол 2018-2028г. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1015 
           На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12,ал.2 от Закона за енергийната 
ефективност, ОбС Вълчи дол приема Програма за енергийна ефективност на Община Вълчи 
дол 2018-2028 г. 

 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Приемане на Общински 
годишен план за младежта на Община Вълчи дол за 2018 г. 

 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1016 
          На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.16,ал.1 от Закона за младежта, 
Общински съвет приема Общински годишен план за младежта на Община Вълчи дол за 2018г. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
9.1. Заявление от  Павлина Ангелова Анастасова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1017 

       Не дава съгласие на Павлина Ангелова Анастасова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ . 

 
9.2. Заявление от  Емил Маринов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1018 
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       Не дава съгласие на  Емил Маринов Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ . 
 
9.3. Заявление от  Слави Христов Якимов  от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1019 
       Не дава съгласие на  Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ . 
 
9.4. Заявление от  Станка Йорданова Георгиева  от с.Бояна, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1020 
      Дава съгласие на  Станка Йорданова Георгиева от с.Бояна да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв . 

 
9.5. Заявление от  Мюземия Мустафова Помак  от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1021 
      Дава съгласие на  Мюземия Мустафова Помак от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв . 

 
9.6. Заявление от  Емилия Филкова Стефанова  от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1022 
       Не дава съгласие на  Емилия Филкова Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ . 

 
9.7. Заявление от  Анета Сенкова Димитрова  от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1023 
       Не дава съгласие на  Анета Сенкова Димитрова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ . 

 
9.8. Заявление от  Гинка Иванова Илиева  от с.Искър, относно отпущане на еднократна 
парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1024 
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      Дава съгласие на  Гинка Иванова Илиева от с.Искър да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 50,00лв . 

 
9.9. Заявление от  Севда Росенова Александрова  от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1025 
      Дава съгласие на  Севда Росенова Александрова от с.Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв., които да сеполучат от Илхан 
Салимов-кмет на с.Стефан Караджа. 

 
9.10. Заявление от Елена Георгиева Лапанова от гр.Вълчи дол,ул.АлКонстантинов №21, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1026 
      Дава съгласие на  Елена Георгиева Лапанова от гр.Вълчи дол, ул.Ал.Константинов 
№21 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв . 

 
9.11. Заявление от Галина Стоянова Петрова от гр.Вълчи дол, ул.Трети март-1-4-2-27, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1027 
      Дава съгласие на  Галина Стоянова Петрова от гр.Вълчи дол, ул. Трети март-1-4-2-27 
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв . 

 
9.12. Заявление от Георги Стилиянов Георгиев от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1028 
      Дава съгласие на  Георги Стилиянов Георгиев от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв . 
 
9.13. Докладна записка от Кмет на с.Михалич, относно отпущане на еднократна парична 
помощ за погребението на Илко Симеонов Иванов. 
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1029 
      Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв ., за 
покриване на разходи по погребението на Илко Симеонов Иванов от с.Михалич, които да се 
получат от Нежмедин Ахмедов- кмет на с.Михалич. 

 
9.14. Докладна записка от Кмет на с.Брестак, относно отпущане на еднократна парична 
помощ за погребението на Анка Минчева. 
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 1030 
      Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 172,00лв ., за 
покриване на разходи по погребението на Анка Минчева от с.Брестакч, които да се получат от 
Живка Иванова- кмет на с.Брестак. 

 
9.15 Заявление от Стефан Минчев Минчев от с.Брестак, ул.Лудогорие №6, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1031 
      Дава съгласие на  Стефан Минчев Минчев от с.Брестак,ул.Лудогорие №6 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв., които да сеполучат от Живка 
Иванова- кмет на с.Брестак. 

 
9.16 Заявление от Емил Минков Стоянов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна 
парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1032 
      Дава съгласие на  Емил Минков Стоянов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
9.17 Заявление от Ивелина Желязкова Събева от гр.Вълчи дол, ул.23-ти септември №19, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1033 
      Дава съгласие на  Ивелина Желязкова Събева от гр.Вълчи дол, ул.23-ти септември 
№19 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно кандидатстване с проект 
„Реконструкция на културен дом гр.Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност” 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1034 
                        На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол реши: 
                   1. Дейностите включени в проект «Реконстуркция на културен дом гр.Вълчи дол  с 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност», с които ще се кандидатства за финансиране 
към ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, подмярка 7.2.»Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура» от мярка 7, «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», 
съответстват на Приоритет 3 :Балансирано териториално развитие, чрез подобряване и 
възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното 
богатство, Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране на техническата 
инфраструктура и подобряване качествата на средата, Мярка 3.1.6: Повишаване на 
енергийната ефективност и ВЕИ, дейности:-Повишаване енергийната ефективност на 
жилищни и обществени сгради; и на 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 4.5.2: Обновяване, ремонт и 
оборудване на културни институции, Дейности:- Насърчаване развитието на културните 
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институции, чрез обновяване на сградния фонд и доставка на необходимото специализирано 
оборудване от Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г. 
                  2. Дейностите включени в проект: «Реконстуркция на културен дом гр.Вълчи дол  с 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност», с които ще се кандидатства за финансиране 
към ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, подмярка 7.2.»Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура» от мярка 7, «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», 
свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на 
общинската програма за евергийна ефективност на Община Вълчи дол. 

 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно кандидатстване с проект 
„Подобряване на образователната инфраструктура на община „Вълчи дол-основен ремонт и 
реконструкция на СУ „Васил Левски”,гр.Вълчи дол” 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1035 
                        На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол реши: 
                   1. Да се кандидатства за финансиране към ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. «Инвестиции в създаването , подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони» с проект: „Подобряване на 
образователната инфраструктура на община „Вълчи дол-основен ремонт и 
реконструкция на СУ „Васил Левски”,гр.Вълчи дол” 
                    2. Дейностите включени в проект „Подобряване на образователната 
инфраструктура на община „Вълчи дол-основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил 
Левски”,гр.Вълчи дол”, с които ще се кандидатства за финансиране към ПРОГРАМА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, подмярка 7.2.»Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от 
мярка 7, «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», съответстват на 
Приоритет 4 : «Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, 
образователни, социални и културни услуги», Специфична цел 4.2: «Осигуряване на 
качествено образование», Мярка 4.2.2: «Обновяване на материалната и техническа база на 
образователните институции», Дейност:- «Подобряване на образователната инфраструктура, 
включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна архитеркурна 
среда» от Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Вълчи дол. 

                 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно кандидатстване с проект 
„Основен ремонт и реконструкция на площадно пространство-централна градска част в 
гр.Вълчи дол” 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1036 
                        На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол реши: 
                   1. Да се кандидатства за финансиране към ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2. «Инвестиции в създаването , подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони» с проект: Основен ремонт и 
реконструкция на площадно пространство-централна – градска част в гр.Вълчи дол” 
                    2. Дейностите включени в проект Основен ремонт и реконструкция на площадно 
пространство-централна – градска част в гр.Вълчи дол”, с които ще се кандидатства за 
финансиране към ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, подмярка 
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7.2.»Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура» от мярка 7, «Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони», съответстват на Приоритет 3 :Балансирано териториално развитие, чрез 
подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната среда 
и природното богатство, Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране на 
техническата инфраструктура и подобряване качествата на средата, Мярка 3.1.1:»Ремонт и 
реконструкция на общински пътища и рехабилитация на улични мрежи», Дейност:-
«Благоустрояване на централен площад в град Вълчи дол», Мярка 3.1.8:»Благоустрояване и 
обновяване на населените места», Дейност: «Ремонт и обновяване на площади» от Общинския 
план за развитие 2014-2020г. на Община Вълчи дол. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Промяна на Наредба за 
условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в Община Вълчи дол 

 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1037 

                На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за 
изменение и допълнение разпоредите на Наредбата за условията и реда за финансиране на 
спортните клубове и дейности в Община Вълчи дол, както следва: 

1. БИЛО: 
Чл.3./1/ Общинска експертна комисия по спорта /ОЕКС/, назначена със заповед на 

Кмета на Община Вълчидол, прилага настоящата наредба и контролира за нейното 
изпълнание 

          /2/ Комисията се назначава всяка година в срок до 28 февруари и е в следния 
състав: 

        -председател- ресьорен заместник кмет; 
         -членове – експерт от общинска администрация, пряко ангажиран със спорта; 

експрет от отдел «Счетоводен» на Община Вълчи дол, по един представител от спортните 
клубове при Община Вълчи дол, общински съветници- трима 

СТАВА: 
Чл.3./1/ Общинска експертна комисия по спорта /ОЕКС/, назначена със заповед на 

Кмета на Община Вълчидол, прилага настоящата наредба и контролира за нейното 
изпълнание 

          /2/ Комисията се назначава всяка година в срок до 28 февруари и е в следния 
състав: 

        -председател- ресьорен заместник кмет; 
         -членове – експерт от общинска администрация, пряко ангажиран със спорта; 

експрет от Дирекция ФСД на Община Вълчи дол, по един представител от спортните клубове 
при Община Вълчи дол, общински съветници- трима 
 
2. БИЛО: 

Чл.11.Желаещите да се занимават със спортни дейности през текущата бюджетна 

година подават заявление до Кмета на Община Вълчи дол /Приложение №2/ в срок 

до 20 октомври  в годината на финансиране. 
 
СТАВА: 

Чл.11.Желаещите да се занимават със спортни дейности през текущата бюджетна 

година подават заявление до Кмета на Община Вълчи дол /Приложение №4/ в срок 

до 20 октомври  в годината на финансиране. 
 
3. БИЛО: 
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Чл.14. (1). Проектите се представят в ОЕКС в срок до 20 октомври  в годината на 

финансиране; 
   СТАВА: 

Чл.14. (1). Проектите се представят в ОЕКС в срок до 20 октомври  в годината на 

финансиране през следващата година; 
 
 
4.БИЛО: 

Чл.16. Общия размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове 

включват разходи свързани със спортната им дейност, а именно: 

1. Такси за картотекиране на състезатели; 

2. Разходи за: съдийски, медицинско лице, командировки, 

транспорт; 

СТАВА: 

Чл.16. Общия размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове 

включват разходи свързани със спортната им дейност, а именно: 

1. Такси за картотекиране на състезатели; 

2. Разходи за: съдийски, медицинско лице, командировки, 

транспорт и други 

5.БИЛО 

Чл.17. Спортните клубове, получили финансови средства по тази Наредба, 

изпълняват договореното по определените параметри и изразходват средствата по 

предназначение. Те се отчитат с междинен отчет / в срок от 14 дни / и финален отчет в 

съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. 
СТАВА: 

Чл.17. Спортните клубове, получили финансови средства по тази Наредба, 

изпълняват договореното по определените параметри и изразходват средствата по 

предназначение. Те се отчитат с междинен отчет към 30.06пза текущата година в срок 

до 31.07 и финален отчет в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството,в 

срок до 22.02. 
 
6. БИЛО 

Чл.20.Всички разходи на спортния клуб да се отчитат съгласно Приложение №2 и №3 

от настоящата Наредба. 
СТАВА: 

Чл.20.Всички разходи на спортния клуб да се отчитат съгласно Приложение №1 и №3 

от настоящата Наредба. 
 
7.БИЛО: 

Чл. 23.Спортните клубове, които използват не по предназначение предоставените им 

по тази Наредба средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена 

според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата. Редът за 

възстановяване на средствата се постановява със Заповед на Кмета. 
СТАВА: 

Чл. 21.Спортните клубове, които използват не по предназначение предоставените им 

по тази Наредба средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена 

според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата. Редът за 

възстановяване на средствата се определя със Заповед на Кмета. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
 Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно постъпило писмо от РСПБЗН-
Вълчи дол 
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1038 

На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за 
финансово обезпечаване дейностите на МПО «Млад огнеборец» и мероприятията за 
осъществяване на ефективен държавен противопожарен контрол на територията на 
община Вълчи дол със сума в размер до 3 000,00 (три хиляди) лева. 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно отпускане на временен 
безлихвен заем за изпълнение на дейностите по проект „Красива България” 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1039 
                        На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за 
ползването на временен безлихвен заем със средства от набирателната сметка на Община 
Вълчи дол към бюджетната сметка на Община Вълчи дол в размер на 150 000(сто и петдесет 
хиляди) лева, със срок на ползване – до 30 септември 2018 година. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Анализ за работата на 
Общинска администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол за 2017г.                          
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1040 
На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема 

Анализ за работата на Общинска администрация с молби и жалби на граждани от Община 
Вълчи дол за 2017г. 
 

С това дневния ред на ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание бе изчерпан. 

              
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО редовно заседание на 
ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,30 часа.  

 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                             /Яна Радева Михалева/ 
 


