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РЕШЕНИЯ 
на ОбС взети на 35 то редовно заседание на 30.01.2018 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 35 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Проект на Бюджет на община 
Вълчи дол за 2018 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 953 
             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 
2017 година, ПМС №374/22.12.2016г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 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 2018 година, както следва: 
1.1.По приходите в размер на  9 608 520 лева, съгласно Приложение №1.1 и Приложение 
№1.2, в т.ч.: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 958 165 лева, както 
следва: 
     1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 322 119 лева. 
      1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 115 455 лева. 
       1.1.1.3. Възстановен временен безлихвен заем в размер на 115 422 лева. 
     1.1.1.4.Преходен остатък от 2017 година в размер на  405 169 лева, както следва: 
1.Образование – 239 760 лева, в т.ч.:  
СУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол: 39 028 лева 
ОБУ„Васил Левски”-с.Михалич: 10 857 лева 
ОБУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци: 23 156 лева 
НУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа: 45 156 лева 
ПГЗГС-с.Стефан Караджа –109 016 лева; 
ДГ„Слънце”-с. Михалич, филиал с. Есеница: 6 082 лева 
ДГ” Надежда Крупская”-с. Ген.Киселово: 4 849 лева  
ДГ”Звездица”-с.Ст. Караджа:0,00 лева 
ДГ „Здравец”-гр.Вълчи дол:  1 616 лева   
2.Детска кухня и детска ясла към ДГ”Здравец” – гр.Вълчи дол: 1 448 лева 
3. ДВХУИ - с. Оборище: 123 045 лева 
4. Общинска администрация  - 40 916 лева, в т.ч.: 
Общинска администрация: 28 772 лева; 
Други дейности по вътрешната сигурност:  4 579 лева; 
Отбранително-мобилизационна подготовка: 3 028 лева; 
Други дейности по образованието: 4 165 лева; 
Здравни кабинети в детски градини и училища: 372 лева; 
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 3 650 355 лева, в т.ч.: 
    1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 624 800 лева. 
    1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на  1 541 845лева. 
    1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности, 
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 555 300 лева.  
    1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 781 900 лева. 
    1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 117 500 лева. 
    1.1.2.6. Предоставени трансфери- -100 000лева 
    1.1.2.7.Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на / -45 800 лева/. 
    1.1.2.8.Временни безлихвени заеми в рамер на 157 895 лева 
    1.1.2.9. Преходен остатък от 2017 година в размер на 16 915 лева. 
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1.2.По разходите в размер на 9 608 520 лева, разпределени по функции, групи, дейности 
и параграфи, съгласно Приложение №2.1 , Приложение №2.2 и Приложение №2.3, в т.ч.: 
1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на  5 958 165 лева 
1.2.2.За местни дейности в размер на  3 080 129 лева. 
1.2.3.За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени приходи и от 
изравнителна субсидия  в размер на   570 226 лева. 
  
2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2018 година в размер на 690 044  лева, 
съгласно Приложение №3, както следва: 
2.1.Приема разпределението на целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови 
разходи в размер на 555 300 лева. 
2.2.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани с приходи от продажби на 
нефинансови активи, в размер на 61 780 лева. 
2.3. Приема разчета за обекти за капиталови разходи от преходен остатък от целева субсидия 
от 2017 год. в размер на 21 690 лева; 
2.4.Приема погасяването на общинския дълг с приходи от продажби на нефинансови активи, 
в размер на  40 000 лева 
  
3.Утвърждава разходите за заплати през 2018 година,  без звената от системата на 
народната просвета, които прилагат системата на  делегирани бюджети, съгласно 
Приложение №4, както следва: 
3.1.Приема дофинансирането за сметка на собствени приходи на възнаграждния, ДМС 
съгласно Наредбата за възнагражденията на служителите от държавната администрация   и 
осигурителни вноски от работодател  в държавно делегираната дейност Общинска 
администрация на 19,5 щатни бройки  в размер на 313 665 лева. 
3.2. Приема дофинансирането на администрация на кметства в размер на 61 780 лева 
3.3.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите 
„Здравеопазване” и ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се определя от Кмета на 
общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери. 
 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:  
4.1.Членски внос в размер на 7 410 лева. 
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 13 500 лева. 
4.3. Субсидии за: 
4.3.1.читалища в размер на 184 250 лева, съгласно Приложение №5. 
4.3.2.спортни клубове в размер на 73 000 лева, както следва: 
ССНЦ ”Вихър-2002” - гр.Вълчи дол: 20 000 лева; 
С”СК Петко Сираков – 2012” – гр. Вълчи дол: 20 000 лева; 
Футболен клуб-гр.Вълчи дол: 9 000 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: 9 000 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 6 600 лева. 
5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на Общински Съвет  в размер на 3 300 
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, както следва: 
7.1.На медицинския персонал, зает в училищното здравеопазване, медицинския персонал, 
зает в ДВХУИ и пътуващите служители в ДВХУИ, в размер на 100% от действително 
извършените разходи. 
7.2.На пътуващите служители от Общинска администрация, в рамките на 80% от 
действително извършените разходи. 
 
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз в размер на  9 861 150 лева, съгласно Приложение №7. 
 
9.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода  2018 
година - 2020 година, съгласно Приложение №8.1 и Приложение №8.2. 
 
10.Определя второстепенните разпоредители с бюджети, както следва: 
        10.1.ДВХУИ - с.Оборище; 
        10.2.СУ”Васил Левски” - гр.Вълчи дол; 
        10.3.ОБУ”Васил Левски” - с.Михалич ; 
        10.4.НУ”Климент Охридски” - с.Стефан Караджа; 
        10.5.ОБУ”Св.Иван Рилски” - с.Червенци; 
        10.6. ПГЗГС-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 2018 година, в размер на 241 384 лева 
 
12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2018 година, в размер на 665 548 лева 
 
13.Определя размера на просрочените задължения за 2018 година, в размер на  111 402 
лева, съгласно Приложение №9. 
 
14.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 
през 2018 година, в размер на 130 000 лева. 
 



 4 

15.Оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извършва компенсирани промени по 
бюджета на Община Вълчи дол за 2018 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, но не по-
късно от края на 2018 година. 
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 2018 година, както 
следва: главница в размер на 45 800 лева и лихви в размер на 245 лева. 
 
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 
Приложение №10. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Приемане на План за заседанията на Общински съвет Вълчи дол през 2018 година  
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е №954 

    На основание чл.21, ал.1, т.3  от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема плана за 

заседанията на Общински съвет Вълчи дол за 2018 година., с направеното предложение за 

промяна. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Отчет за дейността на Общински съвет Вълчи дол и неговите комиси за периода 
01.07.2017г.31.12.2017 г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 955 
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 2017 г.  
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно спазване изискванията на 
Наредба №1 за обществения ред на територията но Община Вълчи дол за 2017 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 956 
                На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,Общински съвет приема Информация относно 
спазване изискванията на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи 
дол за 2017 година, съгласно Приложение №1 към Настоящата Докладна записка. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно ползването на общински 
земеделски имоти, залесени с дървета и храсти 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 957 
           На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1; чл.35,ал.1 от ЗОС; чл.35,ал.2,т.1 и ал.6 и 
чл.52,т.3 от НРПУРОИ, Общински съвет-Вълчи дол : 
          1. Дава съгладие общинските имоти заети от дървета и храсти с идентификатори да се 
ползват като земеделски територии, а не като гори. 
           2. Почистването от дървета и храсти на имотите с идентификатори 69701.11.105; 
69701.13.193; 69701.13.196; 69701.13.197; 69701.13.198; 69701.13.199; 69701.10.105; 
14670.27.101 и 14670.27.102 да се извърши по реда на чл.32, ал.3 от Закона за опазване на 
селскостопанското имущество. 
            3.Възлага та кмета на община Вълчи дол да организира продажбата на дървесината от 
имотите с идентификатори: 69701.11.105; 69701.13.193; 69701.13.196; 69701.13.197; 
69701.13.198; 69701.13.199; 69701.10.105; 14670.27.101 и 14670.27.102 чрез публичен търг с 
явно наддаване, насрочен със Заповед на кмета, съгласно чл.35, ал.6 от НРПУПОИ. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на Програма за 
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол през 2018 
година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 958 
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА ; чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.1,ал.3 от НРПУРОИ, 

Общински съвет Вълчи дол приема Програма за управление и разпореждане с имоти, 
общинска собственост в Община Вълчи дол през 2018 г., съгл. направеното предложение. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно промяна предназначението 
на поземлени имоти с идентификатор 21717.21.30, АОС №1392/04.07.2012г., публична 
общинска собственост в демлището на с.Добротич 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 959 
           На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.6,ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.4,ал.1 от 
ЗСПЗЗ и чл.78а от ППЗСПЗЗ, ОбС Вълчи дол : 
                  1. Обявява поземлен имот с идентификатор 21717.21.30, АОС № 1392/ 04.07.2012г. от 
имот, публична общинска собственост на имот, частна общинска собственост. 
                   2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия 
за съставяне на акт за частна общинска собственост на имота по т.1. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно придобиване на поземлен 
имот №1185 в кв.34 по плана на гр.Вълчи дол, частна собственост 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 960 
             На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8,ал.1 и чл.34,ал.2 от ЗОС, Общински съвет - 
гр.Вълчи дол 

1. Дава съгласие Община Вълчи дол да закупи поземлен имот № 1185 в кв.34 по плана на 
гр.Вълчи дол, собственост на Марийка Стоянова Няголова, ЕГН..........с адрес 
гр.Варна,ул.”Ангел Кънчев” №18,ет.3,ап.11 за сумата 6 000,00лв(шест хиляди лева). 

2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за 
подписване на договор за покупко-продажба на имота по т.1 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община , относно отдаване под наем на част от 
имоти, публична общинска собственост за поставяне на временни преместваеми съоръжения 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 961 
             На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.14, ал.1 от НРПУРОИ, ОбС 
Вълчи дол: 
             І- Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 10 години, след провеждане на 
публичен търг с явно наддаване: 
                  1. Част от площад, с площ от 25 кв.м., южно от УПИ ІІ в кв.27 по плана на с.Ст.Караджа, 
за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно схема за поставяне на 
временни съоръжения за търговия и услуги, съгласно чл.56,ал.2 от ЗУТ. Наддаването да се 
извърши за 1.00 кв.м. площ при стартова първоначална месечна наемна цена- 2,08лв. без ДДС, 
определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни цени при отдаване под 
наем на имоти, общинска собственост.Размер на депозита- 50% от първоначалната годишна 
наемна цена. 
                 2. Част от улична регулация с площ от 8 кв.м., попадаща северно от УПИ ІІ в кв.34 по 
плана на гр.Вълчи дол, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно 
схема за поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги, съгласно чл.56,ал.2 от ЗУТ. 
Наддаването да се извърши за 1.00 кв.м. площ при стартова първоначална месечна наемна 
цена- 3,33лв. без ДДС, определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни 
цени при отдаване под наем на имоти, общинска собственост.Размер на депозита- 50% от 
първоначалната годишна наемна цена. 
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              ІІ- Възлага на Кмета на общината: 
                    -да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния 
търг; 
                    - да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                    -да сключи договор за наем с кандидата спечелил публичния търг. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно промяна начина на трайно 
ползване на поземлен имот с идентификатор 14667.35.103, АОС №373/13.12.2000г., частна 
общинска собственост в землището на с.Генерал Киселово 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 962 
             На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.78а от ППЗСПЗЗ, ОбС 
Вълчи дол: 
             1. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен 
имот с идентификатор 14667.35.103, стар номер 035103, АОС №373/ 13.12.2000г. в землището 
на с.Генерал Киселово от «нива» на «трайно насаждение». 
              2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол (или негон заместник) да подаде 
заявление до Общинска служба «Земеделие» за промяна начина на трайно ползване на имота 
по т.1 от имот «нива» на имот «трайно насаждение». 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община относно Отчет за изпълнение на 
дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода 01.07.2017г.-
31.12.2017г. 
 
Общински съвет Вълчи дол взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 963 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 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 01.07.2017г.-31.12.2017 година, съгласно Приложение №1 към настоящата 
Докладна записка. 

                 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Отчет за изпълнение на 
дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода 01.07.2017г.-
31.12.2017г. 
 
Общински съвет Вълчи дол взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 964 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 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 01.07.2017г.-31.12.2017 година, съгласно Приложение №1 към настоящата 
Докладна записка. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на 
Община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 965 
                На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и ал.2 
от ЗОС и чл.79 от АПК, Общински съвет Вълчи дол: 

1. Отменя досега действащите: 1.Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и 2. Наредба за управление, стопанисване и ползване на 
земи от общинския поземлен фонд. 

2. Приема нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на територията на Община Вълчи дол, съгласно направеното предложение и 
допълнения към него. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на Наредба за 
условията и реда за провеждане на търгове и конкурси в Община Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 966 
                На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от 
ЗОС, Общински съвет Вълчид ол приема Наредба  за условията и реда за провеждане на търгове 
и конкурси в Община Вълчи дол, съгласно направеното предложение и допълнения към него. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно постъпила молба от свещеник 
Станислав Друмев 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 967 
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за 

подпомагане дейността на църковно настоятелство «Св.св.Кирил и Методий» с.Щипско със 
сума в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, като средствата се получат от кмета на с.Щипско 
и да се представят разходооправдателни документи за направените разходи. 

 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно приемане на Правилник за реда 
и начина за отпускане на еднократна финансова помощ 
 
ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 968 
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.17 ал.1,т.4 и т.7 от ЗМСМА, ОбС 

Вълчи дол приема Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ  
от Общински съвет, считано от 01.01.2018 година. 

 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно актуализиране размера на 
индивидуалното основно месечно възнаграждение на Кмета на Община Вълчи дол. 
 
Общински съвет Вълчи дол взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 969 

                  На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС определя индивидуално основно 
месечно възнаграждение на Кмета на Община Вълчи дол в размер на 2 300,00(две хиляди и 
триста) лева и 1,00(един) % за трудов стаж и професионален опит, считано от 01.01.2018г. 
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ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно актуализиране 
възнаграждението на председателя на ОбС Вълчи дол 
 
Общински съвет Вълчи дол взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 970 
   На основание чл.26,ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол определя 

индивидуално основно месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет 
Вълчи дол Яна Радева Михалева в размер на 1 550,00/хиляда петстотин и петдесет/ 
лева (90% от ОМЗ на Кмет на Община) и 1,00/един/ % за трудов стаж и 
професионален опит, с продължителност на работното време- 6/шест/ часа на ден, 
считано от 01.01.2018 година. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 

Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Отчет за 2017г. на 
Програма за управление на Община Вълчи дол за мандат 2015г-2019г 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 971 
                     На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол приема Отчет за 
2017 година на Програма за управление на Община Вълчи дол за мандат 2015г-2019 г. 

 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно определяне на делегат за ОС на 
НСОРБ. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 972 
 На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава 

на НСОРБ,  ОбС  Вълчи дол: 
1. Определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ представител на Общински 

съвет – Яна Радева Михалева- председател на ОбС. 
2.  При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат на Общото събрание, 

той ще бъде заместван от избраният заместник председател на Общински съвет 
Вълчи дол. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно разрешение за изработване 
на проект за ПУП-ПЗ (план за засдтрояване) за „Изграждане на сондажни тръбни кладенци за 
водовземане за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”, в ПИ с 
идентификатор 84022.41.1 по КК на с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варна 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 973 
             На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,чл.124а,ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с 
чл.110,ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - гр.Вълчи дол 
                    1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на сондажни тръбни кладенци за водовземане за 
самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури” в ПИ с идентификатор 
84022.41.1  по КК на с.Щипско, община Вълчи дол, обл.Варна, нива, частна собственост на 
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„Гифта” АД при условие,че финансирането на проекта за ПУП-ПЗ, техническия проект  и 
изграждането му са за сметка на възложителя „Гифта” АД. 
                    Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в 
общински съвет 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 изграждане на сондажен тръбен 
кладенец за водовземане за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски 
култури в ПИ с идентификатор 84022.41.1 по КК на с.Щипско,общ.Вълчи дол,обл.Варна. 
                   Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно разрешение за изработване 
на проект за ПУП-ПЗ (план за засдтрояване) за „Изграждане на сондажни тръбни кладенци за 
водовземане за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”, в ПИ с 
идентификатор 84022.41.4 по КК на с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варна 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 974 
             На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,чл.124а,ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с 
чл.110,ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - гр.Вълчи дол 

                    1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на сондажни тръбни кладенци за водовземане за 
самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури” в ПИ с 
идентификатор 84022.41.4  по КК на с.Щипско, община Вълчи дол, обл.Варна, нива, частна 
собственост на „Гифта” АД при условие,че финансирането на проекта за ПУП-ПЗ, 
техническия проект  и изграждането му са за сметка на възложителя „Гифта” АД. 
                    Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в 
общински съвет 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 изграждане на сондажен 
тръбен кладенец за водовземане за самостоятелно водоснабдяване за напояване на 
земеделски култури в ПИ с идентификатор 84022.41.4 по КК на с.Щипско,общ.Вълчи 
дол,обл.Варна. 
                   Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно разрешение за изработване 
на проект за ПУП-ПЗ (план за засдтрояване) за „Изграждане на сондажни тръбни кладенци за 
водовземане за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”, в ПИ с 
идентификатор 84022.15.1 по КК на с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варна 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 975 
             На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,чл.124а,ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с 

чл.110,ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - гр.Вълчи дол 
                    1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за „Изграждане на сондажни тръбни кладенци за водовземане за 
самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури” в ПИ с идентификатор 
84022.15.1  по КК на с.Щипско, община Вълчи дол, обл.Варна, нива, частна собственост на 
„Гифта” АД при условие,че финансирането на проекта за ПУП-ПЗ, техническия проект  и 
изграждането му са за сметка на възложителя „Гифта” АД. 

                    Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в 
общински съвет Вълчи дол в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение. 
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                   2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект 
за подробен устройствен план- план за застрояване )ПУП-ПЗ) за изграждане на сондажен 
тръбен кладенец за водовземане за самостоятелно водоснабдяване за напояване на 
земеделски култури в ПИ с идентификатор 84022.15.1 по КК на с.Щипско,общ.Вълчи 
дол,обл.Варна. 

                   Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на актуализирана 
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Вълчи дол 2016-2020г и План за действие към програмата. 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 976 
 на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.40,ал.3 от Закона за защита на животните, 
Общински съвет Вълчи дол приема Актуализирана Програма за овладяване на популацията  
на безстопанствените кучета на територията на Община Вълчи дол 2016-2020г. и План за 
действие към Програмата. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно актуализиране на 
индивидуалните ОМЗ на кметовете на кметства към Община Вълчи дол. 
 
Общински съвет Вълчи дол взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 977 

                  На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС актуализира индивидуалните 
основни месечни възнаграждения накметоветена кметства към Община Вълчи дол, считано 
от 01.02.2018г., както следва: 
 

№ Длъжностно наименование Индивидиулна 
основна 

месечна заплата 
/в лева/ 

Трудов стаж и 
професионален 

опит 
/%/ 

1 Кмет на кметство с.Брестак 815,00 1,00 
2 Кмет на кметство с.Стефан Караджа 815,00 1,00 
3 Кмет на кметство с.Генерал Киселово 815,00 1,00 
4 Кмет на кметство с.Червенци 815,00 1,00 
5 Кмет на кметство с.Михалич 815,00 1,00 
6 Кмет на кметство с.Караманите 760,00 1,00 
7 Кмет на кметство с.Оборище 760,00 1,00 
8 Кмет на кметство с.Добротич 760,00 1,00 
9 Кмет на кмтство с.Есеница 760,00 1,00 

10 Кмет на кметство с.Радан Войвода 760,00 1,00 
11 Кмет на кметство с.Щипско 710,00 1,00 
12 Кмет на кметство с.Изворник 710,00 1,00 
13 Кмет на кметство с.ГенералКолево 710,00 1,00 
14 Кмет на кметство с.Войводино 710,00 1,00 
15 Кмет на кметство с.Бояна 710,00 1,00 
16 Кмет на кметство с.Метличина 710,00 1,00 

  
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
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26.1. Заявление от  Антония Стоянова Стоянова от с.Есеница, 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 № 978 
       Дава съгласие на Антония Стоянова Стоянова от с.Есеница да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
26.2. Заявление от  Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол,ул.”Раковски” №3, 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 № 979 
       Дава съгласие на Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол, ул.»Раковски» №3 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
26.3. Заявление от  Мердин Ридванов Бейлилов от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Мамарчев” №4-2-2-
20, 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 № 980 
       Дава съгласие на Мердин Ридванов Бейлилов от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Мамарчев» №4-
2-2-20 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 250,00лв. 
 
26.4. Заявление от Зюмбюла Асенова Йорданова от с.Есеница, 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 № 981 
       Не дава съгласие на Зюмбюла Асенова Йорданова от с.Есеница да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
26.5. Заявление от Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич, 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 № 982 
       Не дава съгласие на Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
26.6. Заявление от Съби Христов Рачев от с.Добротич, 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 № 983 
       Дава съгласие на Съби Христов Рачев от с.Добротич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 70,00лв. 
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26.7. Заявление от Златина Стефанова Стефанова от с.Есеница, 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 № 984 
       Дава съгласие на Златина Стефанова Стефанова от с.Есеница да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
26.8. Заявление от Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол,ул.”Нишка” №7, 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 № 985 
       Дава съгласие на Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №7 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
26.9. Заявление от Стефка Иванова Панова от гр.Вълчи дол,ул.”Нишка” №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 № 986 
       Дава съгласие на Стефка Иванова Панова от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №21 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
26.10. Заявление от Феня Йосифова Демирова 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 № 987 
       Дава съгласие на Феня Йосифова Демирова от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
26.11. Заявление от Румен Руменов Демиров 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 № 988 
      Не дава съгласие на Румен Руменов Демиров от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
26.12. Заявление от Радка Господинова Иванова 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 № 989 
       Дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
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26.13. Заявление от Рушуд Халилов Рушудов от с.Изворник, 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 № 990 
       Дава съгласие на Рушуд Халилов Рушудов от с.Изворник да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
26.14. Заявление от Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №7, 
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 № 991 
       Дава съгласие на Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №7 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
26.15. Заявление от Сали Халилов Шабанов 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 № 992 
       Дава съгласие на Сали Халилов Шабанов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
26.16. Заявление от Янко Иванов Стефанов от гр.Вълчи дол,ул”Нишка” №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 № 993 
       Не дава съгласие на Янко Иванов Стефанов от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №21 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ . 
 
26.17. Заявление от Петко Атанасов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул”Иван Вазов” №10, 
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 № 994 
       Дава съгласие на Петко Атанасов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.»Иван Вазов» №10 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 72,00лв., които да сепрехвърлят 
директно за покриване на разходи по погребението на Георги Атанасов Георгиев. 
 
26.18. Заявление от Султанка Стефанова Митева 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 № 995 
       Не дава съгласие на Султанка Стефанова Митева от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ . 
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26.19. Заявление от Валентина Димова Иванова от с.Брестак, ул.Бряст №18, 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 № 996 
      Дава съгласие на Валентина Димова Иванова от с.Брестак, ул.»Бряст» №18 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 250,00лв. . 
 
26.20. Заявление от Пламен Йорданов 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 № 997 
      Дава съгласие на Пламен Йорданов Стоянов от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. . 
 
26.21. Заявление от Зюлбия Али Селим от с. Радан Войвода, 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 № 998 
      Дава съгласие на Зюлбия Али Селим от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. . 
 
26.22. Докладна записка от Кмет на 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 № 999 
      Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 120,00лв., 
които да се получат от Кмета на с.Караманите за покриване на разходи по погребението на 
Георги Костадинов Куртев. 
 
26.23. Докладна записка от Кмет на 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 № 1000 
      Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв., 
които да се получат от Кмета на с.Стефан Караджа за покриване на разходи по погребението 
на Бонка Антонова Ангелова. 
 
26.24. Докладна записка от Кмет на 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 № 1001 
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      Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 120,00лв., 
които да се получат от Кмета на с.Михалич за покриване на разходи по погребението на 
Минчо Юлиянов Михайлов. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров- ЗА кмет на община, съгл.Заповед №119/24.01.2018г. , 
относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за изграждане на трафопост тип 
БКТП 20/0,4 кV с трансформаторна машина 630 кVА, находящ се в ПИ с идентификатор 
32860.10.110 по КК на с.Искър, общ.Вълчи дол, обл.Варна , присъединен към ВЕЛ „Есенца” 20 
кV от П/С”Вълчи дол”. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1002 

             На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а,ал.1 и ал.5 от ЗУТ, 
във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - гр.Вълчи дол 
                    1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-план за 
проектиране на трафопост тип БКТП 20/0.4 кV с трансформаторна машина 630 кVА, находящ 
се в ПИ с идентификатор 32860.10.110 по КК на с.Искър,общ.Вълчи дол, обл.Варна, 
присъединен към ВЕЛ „Есеница” 20кV от П/С „Вълчи дол”, при условие, че финансирането на 
проекта за ПУП-ПЗ, техническия проект и изграждането му са за сметка на възложителя 
„АГРО ГТ” ЕООД. 
                    Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в 
общински съвет 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 изграждане на трафопост тип 
БКТП 20/0.4 кV с трансформаторна машина 630 кVА, находящ се в ПИ с идентификатор 
32860.10.110 по КК на с.Искър,общ.Вълчи дол, обл.Варна, присъединен към ВЕЛ „Есеница” 
20кV от П/С „Вълчи дол” 

            Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров- ЗА кмет на община, съгл.Заповед №119/24.01.2018г. , 
относно кандидатстване за безвъзмездна помощ с проект „Закриване и рекултивация на депо 
за битови отпадъци с преустановена експлоатация на Община Вълчи дол” 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1003 

                   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - гр.Вълчи дол 
1 Дава съгласие да се кандидатства за финансиране от ПУДООС с проект „Закриване и 

рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на Община Вълчи 
дол” и определя обекта като приоритетен, съгласно Общински план за развитие 2014-2020г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи, свързани с 
кандидатстването и подаването на поректа, посочен в т.1 от настоящото решение. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно отмяна на т.2 от Решение 
№406 по Протокол №14 от проведено на 19.09.2016г. заседание на Общински съвет вълчи дол 
и Решение №382 по Протокол №13 от проведено на 31.08.2016г. заседание на Общински 
съвет Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1004 
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                     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.99,т.2 от АПК, Общински съвет 
Вълчи дол: 
               1. Отменя т.2пот Решение №406 по Протокол №14 от проведенона 19.09.2016г. 
заденадие на Общински съвет Вълчи дол и Решение № 382 поПротокол №13 от проведено на 
3108.2016г. заседание наОбщински съвет. 
               2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички правни и 
фактически действия по изпълнение на посоченото по-горе решение. 
 
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно кандидатстване на Община 
Вълчи дол да безвъзмездно финансиране по подмярка 7.2.”Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по 
Програмата за развитието на селските райони 2014-2020 год., втори прием. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1005 
                     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 

1.Дава съгласие Община Вълчи  дол да кандидатства за безвъзмездно финансиране по 
подмярка 7.2 «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура» по Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020 год., втори прием, с проект «Реконструкция на Културен дом, гр.Вълчи дол с 
изпълнение на мерки за енергийна ефективност». 

2. Дейностите, включени в проект проект «Реконструкция на Културен дом, гр.Вълчи 
дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност» съответстват на Стратегическа цел 3: 
«Комплексно подобряваненатехническата инфрастректера и жизнената среда, съхраняване и 
опазване на природното богатство и културно –историческото наследство», Приоритет 4: 
«Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, образователни, 
социални и културни услуги» , Специфична цел 4.57 „Развитие на културата, спорта и 
младежките дейности”, Мярка 4.5.2: „Обновяване, ремонт и оборудване на културни 
институции” от Общинския план за развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Вълчидол да предприемевсички действия по 
изпълнение на посочените по-горе  решения. 

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

Извън дневния ред на заседанието,  ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1006 
                   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - гр.Вълчи дол 
два съгласие за актуализиране на  възнагражденията и на общинските съветници и ерсонала 
обслужващ дейността на ОбС, считано от 01.01.2018 година, както следва: 

-за участие в заседание – 110,00лв. 

-за участие впредседателски съвет- 60,00лв 

-за участие в заседание на ПК- на председателя на ПК-90,00лв., на членовете-80,00лв. 

- на протоколчик- 300лв. чиста месечна сума 

-на видеооператор- 170лв. чиста месечна сума 

-на касиер- 100лв. чиста месечна сума 

                                   Поради  изчерпване на дневния ред , ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО редовно заседание 
на ОбС Вълчи дол бе закрито в 1700 часа.  

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


