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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
взети на осмо редовно заседание на 30 март 2020 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 8 
                                         
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно извършване на 
промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 157 
              На основание чл.21,ал.1,т.6  от ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и 
разпоредбите на чл.87 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 година, Общински 
съвет- Вълчи дол дава съгласие  
       І- Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година, да бъде 
актуализирана и допълнена, както следва: 
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет 

 
Целеви средства за КР 

Наименование на обекта било става 
Основен ремонт на читалище с.Изворник 34 350 27 222 
Закупуване на техника и оборудване за дезинфекция и 
превантивност, за нуждите на територията на Община 
Вълчи дол 

 
- 

 
4 128 

Закупуване на моторна резачка за нуждите на дейност 
БКС към Община Вълчи дол 

 
- 

 
3 000 

ОБЩО 34 350 34 350 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол относно удължаване срока 
на ползване на временен безлихвен заем със средства от набирателната сметка на община 
Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 158 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА Общински съвет- Вълчи дол дава съгласие  
за удължаване срока на ползване на временен безлихвен заем със средства от набирателната 
сметка на Община Вълчи дол към бюджетната сметка на Община Вълчи дол в размер на 224 
552,00 лв.до 31.12.2020 година. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно промяна в 
структурата на Общинска администрация Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 159 
На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи 

дол: 
І- Считано от 01.04.2020 година променя структурата на Общинска администрация  

Вълчи дол, приета с Решение №26 от 28.11.2019 година, Протокол №3 като запазва 
утвърдената обща численост-163,5, както следва: 

БИЛО:  
          ІІ-....... 

Държавна дейност: 
1. Обща администрация: 
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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 

СТАВА: 
          ІІ-....... 

Държавна дейност: 
1. Обща администрация: 
1.1. Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”- 7 
щатни бройки 
1.2. Дирекция „Финанси и счетоводни дейности”- 7 щатни бройки 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване с 
проект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ І-парк, кв.46 по плана на с.Щипско, 
общ.Вълчи дол, обл.Варна” 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 160 
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол реши: 

            1. Да се кандидатства за финансиране към Стратегията за водено от общностите местно 
развитие за територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, процедура 
BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за 
отдих, туристическа инфраструктура” от Мярка 19 Водено от общностите местно развитие по 
програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., с проект: „Изграждане на 
рекреационна зона в УПИ І-парк, кв.46 по плана на с.Щипско, общ.Вълчи дол, област 
Варна”; 
           2. Дейностите включени в проект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ І-парк, 
кв.46 по плана на с.Щипско, общ.Вълчи дол, област Варна”, с който ще се кандидатства за 
финансиране към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на 
МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, процедура BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа 
инфраструктура” от Мярка 19 Водено от общностите местно развитие по програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020г., съответстват 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”, 
Мярка 1.3.2: „Развитие на природни, културни и исторически атракции”, Дейности: 
„Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на туристически 
атракции, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.”, „Развитие 
на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и подобряване на 
транспортния достъп” от Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Вълчи дол. 
         3. Задължава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия в 
съответствие с изискванията на финансиращия орган. 
  
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване с 
проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ ІV-632, кв.44 по 
плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол” 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 161 
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол реши: 
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            1. Да се кандидатства за финансиране към Стратегията за водено от общностите местно 
развитие за територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, процедура 
BG06RDNP001-19.290 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за 
отдих, туристическа инфраструктура” от Мярка 19 Водено от общностите местно развитие по 
програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., с проект: „Изграждане и 
обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ ІV-632, кв.44 по плана на гр.Вълчи 
дол, общ.Вълчи дол”; 
           2. Дейностите включени в проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство 
и занаяти в УПИ ІV-632, кв.44 по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол”, с който ще се 
кандидатства за финансиране към Стратегията за водено от общностите местно развитие за 
територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, процедура BG06RDNP001-19.290 
по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа 
инфраструктура” от Мярка 19 Водено от общностите местно развитие по програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020г., съответстват 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”, 
Мярка 1.3.2: „Развитие на природни, културни и исторически атракции”, Дейности: 
„Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на туристически 
атракции, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.”, „Развитие 
на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и подобряване на 
транспортния достъп” , както 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 
култулните институции, чрез обновяване на сградния фонд и доставка на необходимото 
специализирано оборудване”, „Подобряване на достъпа до културни услуги в адаптирана 
архитектурна среда” от Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Вълчи дол. 
         3. Задължава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия в 
съответствие с изискванията на финансиращия орган. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  изпълнение на 
програмата за управление на отпадъците на територията на Община Вълчи дол през 2019 
година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 162 
              На основание чл.21,ал.2 и  в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.12 от 
ЗМСМА и на основание чл.52, ал.9 от Закон за управление на отпадъците, общински съвет 
Вълчи дол приема Отчет за изпълнението на програма за управление на отпадъците на 
територията на община Вълчи дол за 2019 година. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  изпънение на 
програмата за опазване на околната среда на Община Вълчи дол за 2019 година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 163 
              На основание чл.21,ал.2 и  в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.12 от 
ЗМСМА и на основание чл.79, ал.5 от Закон за опазване на околната среда, Общински съвет 
Вълчи дол приема Отчет за изпълнението на програма за опазване на околната среда на 
община Вълчи дол за 2019 година. 
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ПО ОСМА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
8.1. Молба от Росица Красимирова Колева-класен ръководител ХІІ клас при 
СУ”В.Левски”-Вълчи дол , относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 164 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мирослава Добрева 
Добрева  от с.Бояна, ученичка ХІІ клас  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер 
на 200,00лева . 
 
8.2. Заявление от Ганка Асенова Михалева от с.Есеница , относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 165 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ганка Асенова 
Михалева от с.Есеница  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева . 
 
8.3. Заявление от Несибе Мустафова Еминова от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 166 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Несибе Мустафова 
Еминова от с.Радан Войвода  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лева . 
 
8.4. Заявление от Нина Станчева Йорданова от гр.Вълчи дол, ул.”Гео Милев” №16, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 167 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Нина Станчева 
Йорданова от гр.Вълчи дол, ул.»Гео Милев» №16  да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00лв. . 
 
8.5. Заявление от Назик Юсуф Насуф от с.Изворник, относно отпущане на еднократна 
парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 168 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Назик Юсуф Насуф от 
с.Изворник  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00 лева. 
 
8.6. Заявление от Наско Събев Стоянов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 169 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Наско Събев 
Стоянов от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
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8.7. Заявление от Мустафа Исуфов Ибрямов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 170 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Мустафа Исуфов 
Ибрямов от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
 Други въпроси 
9.1. Определяне на лимит за закупуване на хранителни продукти(устно предложение). 

 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 171 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол определя 
лимит в размер до 300,00лв. на г-н Димитър Тодоров-председател на ОбС, за покриване на 
разходи за закупуване на хранителни продукти на възрастни хора в критично социално 
положение по време на обявеното извънредно положение в страната свързано с 
разпространението на COVID-19. 
 
 
                  С  това дневния ред на ОСМОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 

 
 
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ОСМОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол 
бе закрито в 14,50 часа.  

 
 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                                     /Димитър Тодоров/  
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