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Решения на ОбС взети на 57-мо редовно заседание  
01 август 2019 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 57 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Информация от Георги Тронков- кмет на община, относно текущо изпълнение на бюджета на 
Община Вълчи дол към 30 юни 2019 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1571 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.137,ал.2 от Закона за публичните 
финанси, както и чл.33,ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, Общински съвет Вълчи дол одобрява 
информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община към полугодието, както 
следва: 

 Отчет за изпълнението на бюджена на Община Вълчи дол към 30 юни 2019 г. в 
размер на 5 269 029 лева, в т.ч.: 

            - държавни дейности в размер на 3 468 979 лева 
            - местни дейности в размер на 1 527 132 лева 
           - дофинансиране в размер на 272 918 лева  

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно годишен отчет за 
касовото изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол за 2018 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1572 
              На основание чл.140, ал.1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
чл.21,ал.1,т.6 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.34 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол и 
чл.9,ал.1 от Закона за общинския дълг, ОбС Вълчи дол: 

1.Приема  уточнен план и отчета за изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол  
за 2018 година, както следва: 
1.1.Уточнен план  на приходите по бюджета в размер на  10 559 760 лева, в т.ч.: 
 данъчни приходи - 664 900 лева 
 неданъчни приходи -  1 610 314лева 
 взаимоотношения с Централния бюджет -  7 281 038 лева 
 трансфери– 205 073лева 
 временни безлихвени заеми между бюджетни и сметките за средства от 

Европейския съюз -440 265 лева 
 операции с финансови активи  /- 63 914/ лева 
 наличност по банкови сметки в началото на периода – 422 084 лева 

1.2. Уточнен план  на разходите по бюджета в размер на 10 559 760 лева, в т.ч. по 
функции: 
1.2.1. Разходи в делегираните от държавата дейности – 6 974 505 лева, както следва: 
 Общи държавни служби – 745 972 лева 
 Отбрана и сигурност – 99 697 лева 
 Образование – 4 455 151  лева 
 Здравеопазване – 87 632 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 1 387 389 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 190 336 лева 
 Икономически дейности и услуги- 8 278 лева 
 Разходи за лихви – 50 лева 
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1.2.2. Разходи в местни дейности – 3 079 380 лева, както следва : 
 Общи държавни служби – 688 007 лева 
 Отбрана и сигурност – 11 400 лева 
 Образование – 264 395 лева 
 Здравеопазване – 10 732  лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 149 561 лева 
 БКС  и опазване на околната среда – 1 445 699  лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 365 429 лева 
 Икономически дейности и услуги – 143 041 лева 
 Разходи за лихви – 1 116 лева 

1.2.3. Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности със собствени 
приходи – 505 875 лева, както следва: 

 Общи държавни служби – 266 201 лева 
 Образование – 131 793 лева 
 Здравеопазване – 56 215 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 450 лева 
 Почивно дело, култура и спорт- 51 216 лева 

1.3.Отчет на приходите по бюджета в размер на  9 967 298 лева, в т.ч.: 
 данъчни приходи -648 400 лева 
 неданъчни приходи -  1 583 834 лева 
 взаимоотношения с Централния бюджет -  7 279 949 лева 
 трансфери -236 076 лева 
 временни безлихвени заеми между бюджетни и сметките за средства от 

Европейския съюз – 258 860 лева 
 операции с финансови активи -/-61 612/ лева 
 наличност по банкови сметки в началото на периода в размер на 422 084 лева 
 остатък  по банкови сметки в края на периода в размер на /-400 293/лева 

1.4.Отчет на разходите по бюджета в размер на 9 967 298 лева, в т.ч. по функции: 
1.4.1. Разходи в делегираните от държавата дейности – 6 487 248 лева: 
 Общи държавни служби – 745 972 лева 
 Отбрана и сигурност – 90 872 лева 
 Образование - 4 071 263  лева 
 Здравеопазване – 82 943 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 1 305 848 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 190 336 лева 
 Разходи за лихви – 14 лева 

   1.4.2. Разходи в местни дейности –2 993 594 804 лева, както следва : 
 Общи държавни служби – 704 996 лева 
 Отбрана и сигурност – 11 591 лева 
 Образование – 246 212 лева 
 Здравеопазване –  7 094  лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 168 459 лева 
 БКС  и опазване на околната среда – 1 393 270 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 344 483 лева 
 Икономически дейности и услуги – 117 196 лева 
 Разходи за лихви – 293 лева 

1.4.3. Разходи в дофинансиране на делегираните от държавата дейности със собствени 
приходи – 486 448 лева, както следва:  

 Общи държавни служби – 266 930 лева 
 Образование- 112 246 лева 
 Здравеопазване – 39 151 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 625 лева 
 Почивно дело, култура и спорт – 67 496 лева 

                2.  Утвърждава уточнения план и изпълнението на собствените приходи, 
взаимоотношенията с Централния бюджет, получените и предоставените трансфери, 
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получените и предоставени заеми между бюджетни и сметките за следства от 
Евролейския съюз и операциите с финансови активи и пасиви към 31 декември 2018 
година, съгласно Приложение №1. 
 
                 3. Утвърждава уточнения план и изпълнението на разходите по палаграфи и 
дейности към 31 декември 2018 година, съгласно Приложение №2. 
 
                  4. Утвърждава уточнения план и изпълнението на инведстиционната програма 
по източник на финансиране и обекти към 31 декември 2018 год., съгласно Приложение 
№3. 
                  5. Утвърждава индикативния годишен разчет на смтките за средствата от 
Европейския съюз към 31 декември 2018г., съгласно Приложение №4. 
 
                  6. Утвърждава годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно 
Приложение№5. 
 
                   7. Утвърждава  размера на разплатените просрочени задължения на Община 
Вълчи дол  през 2018 година, съгласно Приложение № 6 
 
                   8. Приема протокола от  публичното обсъждане на годишния отчет за касовото 
изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол за 2018 година, съгласно Приложение №7. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Отчет за дейността на Общински съвет Вълчи дол и неговите комисии за периода 
01.01.2019г.-30.06.2019г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1573 
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.януари-м.юни 2019 г.  
                  
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за 
изпълнение на Решенията на Общински съвет –Вълчи дол от Общинска администрация за 
периода м.януари 2019г.- м.юни 2019 г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1574 
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 Отчета за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Вълчи дол от 
Общинска администрация за периода м.Януари 2019г.-м.Юни 2019г. включитено, 
съгл.Приложение №1 към настоящата Докладна записка. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ и приложения 1 и 2 към нея             
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1575 
               На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА; чл.76,ал.3 и чл.79 от АПК, ОбС Вълчи дол, 
приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол и приложение 1 и 2 
към нея, съгл.приложеното предложение. 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
Наредба за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското 
обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на 
територията на Община Вълчи дол. 
 
ОбС взе следните 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1576 
               На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА; във връзка с чл.56,ал.2 
и чл.57,ал.1 от ЗУТ и чл.76,ал.3 и чл.79 от АПК, ОбС Вълчи дол, ОТМЕНЯ досега действащата 
Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на 
община Вълчи дол, приета с Решение №157 от 31.03.2016г. и Наредба за рекламната дейност 
на територията на Община Вълчи дол, приета с Решение 261/29.05.2001г. и тарифата към нея, 
изменена и допълнена с Решение №480/20.02.2006г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1577 
               На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА; във връзка с чл.56,ал.2 
и чл.57,ал.1 от ЗУТ и чл.76,ал.3 и чл.79 от АПК, ОбС Вълчи дол ПРИЕМА Наредба за условията и 
реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, 
информационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Вълчи 
дол. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно информация за 
готовността на общинските учебни заведения за новата учебна 2019/2020 година  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1578 
                   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Вълчи дол према 
информациите на Директорите на СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол, ОбУ»Васил Левски»-
с.Михалич, ОбУ «Св.Иван Рилски»-с.Червенци, ОУ «»Климент Охридски»-с.Стефан Караджа, 
ПГЗГС-с.Стефан Караджа, ДГ»Здравец»-гр.Вълчи дол, ДГ «Н.Крупская»-с.Генерал Киселово, ДГ 
«Слънце»-с.Михалич с филиал в с.Есеница и ДГ «Звездица»-с.Стефан Караджа с филиал в 
с.Червенци за готовността им за учебната 2019/2020 година. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно формиране на 
паралелки в общинските училища с по-малък брой ученици от допустимия, 
съгл.чл.68,ал.1,т.2; ал.2 и ал.8 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 01.10.2017г.,приета с ПМС №219 от 
05.10.2017г., в сила от 01.01.2018г. 
 
ОбС взе следните 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1579 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.68,,ал.1,т.2, ал.2 и ал.8 
от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г. в сила от 01.01.2018 година, 
Общински Съвет  Вълчи дол дава съгласие да се провежда обучение в училищата с брой 
ученици, който е по-малък от минималния, както следва: 
 
 1. СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол 
            - ІІ б клас – 12 ученици 
            -Х б клас, специалност «Търговия на едро и дребно», професия «Търговски 
представител» -12 ученици 
            -ХІ а клас, непрофилирана подготовка – 14 ученици 
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 2. Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа 
            - ІХа клас – 15 ученици 
 
3.ОбУ «Свети Иван Рилски»-с.Червенци 
            - І клас – 14 ученици 
            -ІІ клас -12 ученици 
            -ІІІ клас -13 ученици 
            -ІV клас – 12 ученици 
            -V клас – 10 ученици 
            -VІ клас -15 ученици 
            -VІІ клас – 16 ученици 
            -ІХ клас – 11 ученици 
            -Х клас – 12 ученици 
 
4.ОбУ «Васил Левски»-с. Михалич 
            - І клас – 14 ученици 
            -ІІ клас – 12 ученици 
            -ІІІ клас – 14 ученици 
            - ІV Клас – 13 ученици 
            -V клас -12 ученици 
            -VІ клас – 15 ученици 
             -VІІ клас- 12 ученици 
             -ІХ клас -17 ученици 
             -Х клас – 14 ученици 
 
5. ОУ «Климент Охридски»-с.Стефан Караджа 
            -І клас- 9 ученици 
            - ІІ клас -9 ученици 
            -ІІІ клас-10 ученици 
            -ІV клас – 10 ученици 
            -V клас – 10 ученици 
            -VІ клас – 10 ученици 
            -VІІ клас – 12 ученици 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1580 
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.68,ал.2 и чл.68,ал.1,т.2 

от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г. в сила от 01.01.2018 година, 
Общински съвет Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи дол като финансиращ орган, след 
приключване на третия етап на държавния план-прием в област Варна за учебната 2019-
2020г., да осигури допълнителни  средства за обезпечаване на учебния процес и да 
дофинансира в размер на 20 на сто от размера на стандарта разликата между норматива за 
минимален брой съгласно Приложение №7 на Наредбата за финансирането на институциите 
в системата на предучилищното и училищното образование и действителния брой на 
учениците в следните паралелки: 
         - СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол –VІІІ клас 
   - ОбУ «Васил Левски»-с. Михалич  - VІІІ клас 
         - ОбУ «Свети Иван Рилски»-с.Червенци – VІІІ клас 
         - Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа – VІІІ 
клас 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1581 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.69,ал.1 и 

чл.68,ал.4,т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г. в сила от 
01.01.2018 година, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие на Община Вълчи дол като 
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финансиращ орган да осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес и 
да дофинансира в размер на 20 на сто от размера на стандарта за разликата между норматива 
за минимален брой съгласно Приложение №7 на  Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование и действителния 
брой на учениците в следните паралелки: 

   - ОУ «Св.Климент Охридски»»-с. Стефан Караджа  - І клас – 9 ученици 
   - ОУ «Св.Климент Охридски»»-с. Стефан Караджа  - ІІ клас – 9 ученици 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране 
списъка на средищните училища на територията на Община Вълчи дол за учебната 
2019/2020г. 

 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1582 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС №128 на МС от 

29.06.2017г за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища и във връзка с чл.53, ал.2,3,4 и 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, ОбС Вълчи дол Предлага на Министъра на образованието и науката 
училищата на територията на община Вълчи дол: СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол; ОбУ 
«Свети Иван Рилски»- с.Червенци; ОбУ «Васил Левски»-сМихалич и ОУ»Климент Охридски»-
с.Стефан Караджа да запазят статута си на средищни училища и през учебната 2019/2020 
година. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране 
списъка на средищните детски градини на територията на Община Вълчи дол за учебната 
2019/2020г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1583 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС №128 на МС от 

29.06.2017г за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища и във връзка с чл.53, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, ОбС Вълчи дол Предлага на Министъра на образованието и науката 
детските градини на територията на община Вълчи дол:  ДГ»Здравец»-гр.Вълчи дол и 
ДГ»Надежда Крупская»-с.Генерал Киселово да бъдат включени в списъка на средищните 
детски градини за учебната 2019/2020 година. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на 
разходи за командировки на Кмета на Община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1584 
             На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА  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 01.04.2019г.-30.06.2019г. в 
размер на 250,00 лева (словом: двеста и петдесет лева и нула стотинки). 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отреждане на 
площадка за загробване на животни 
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1585 

             На основание чл.21,ал.1 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи дол: 

1. Дава съгласие ПИ с идентификатор 06416.91.36, землище на с.Брестак, Местност 
«Куш тепе», с площ 16 992 м², Трайно предназначение на земята: Земеделска, Начин 
на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 3, да се 
отреди за площадка за загробване на животни. 

2. Дава съгласие ПИ с идентификатор 12574.5.145 по Скица-проект, с площ от 3 000м² 
да се отреди и ползва за площадка за загробване на животни. 

3. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за 
отреждането на двата имота- ПИ с идентификатор 06416.91.36 и 12574.5.145 по 
Скица-проект за площадки за загробване на животни. 

 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ на обект „Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с 
идентификатор №69170.77.3 по КК на с.Стефан Караджа”, общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1586 
             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.110,ал.1,т.5 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол: 
               1.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП-ПП) за обект:»Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентиф.№69170.77.3 по КК 
на с.Стефан Караджа», общ.Вълчи дол 
               2.Одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане  изработването на проект за 
ПУП-ПП(парцеларен план) на обект: :»Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с 
идентиф.№69170.77.3 по КК на с.Стефан Караджа», общ.Вълчи дол 
                3. Дава предварително писмено съгласие за преминаване на трасе електроснабдяване 
и водоснабдяване на ПИ с идентиф.№ 69170.77.3 по КК на с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол 
през общински имоти с идентификатор: ПИ №69170.12.60 и ПИ №69170.77.5. Определя срок 
на валидност на предварителното съгласие две години. 
                          Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно откриване на 
процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1587 
             На основание чл.21,ал.2 във връзка с правомощията по чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, 
чл.52,ал.1,т.3,буква «а», във връзка с чл.46,ал.1,т.2 и чл.60 от закона за водите, Общински 
съвет: 
              1. Открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от води, 
включително от язовири и микроязовири- публична общинска собственост на «ТЕРМО 
ЛИДЕР» ООД, представлявано от Тодор Янчев Янчев и Христо Иванов Томов- управители, ЕИК 
201826052 със седалище и адрес на управление гр.Аксаково 9154, ул.Георги Петлешев 1А за 
язовир «Оборище», представляващ поземлен имот с идентификатор 53093.20.130 по КККР, 
одобрени със Заповед № РД-18-80/28.07.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК. Имотът 
е с площ 51 991 м², актуван с Акт за публична общинска собственост № 3711/08.08.2018г. 
             2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да издаде Разрешително за водовземане 
от води, включително и микроязовири- публична общинска собственост на «ТЕРМО ЛИДЕР» 
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ООД, представлявано от Тодор Янчев Янчев и Христо Иванов Томов-управители, при спазване 
на процедурата по Закона за водите. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за 
изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода 
01.01.2019г.-30.06.2019г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1588 
                На основание чл.21,ал.1,т.24, във връзка с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС приема Отчет 
за изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за 
периода 01.01.2019г.-30.06.2019г., съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна 
записка. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за 
изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода 
01.01.2019г.-30.06.2019г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1589 
                На основание чл.21,ал.1,т.24, във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, ОбС приема Отчет 
за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за 
периода 01.01.2019г.-30.06.2019г., съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна 
записка. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно поставяне на възпоменателна 
плоча на Тошко Петров Янев- Кмет на Община Вълчи дол за периода 2015-2017 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1590 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласието си за 
поставяне на възпоменателна плоча на Тошко Петров Янев- Кмет на Община Вълчи дол за 
периода 2015-2017 година в имот, находящ се в град Вълчи дол, УПИ ІІІ в кв.34 по плана на 
гр.Вълчи дол, ообрен със заповед 239 от 25.01.1984г. и заповед 784 от 11.09.2017г., АОС 
№3584.  
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
18.1. Заявление от Христо Иванов Христов от гр.Вълчи дол,ул.”Оборище” №29, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1591 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Христо Иванов 
Христов от гр.Вълчи дол, ул.»Оборище» №29  да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00лв.. 
 
18.2. Заявление от Митко Иванов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 1592 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Митко Иванов 
Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
18.3. Заявление от Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1593 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Минка Димитрова 
Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
60,00лв. 
 
18.4. Заявление от Салим Ибрямов Салимов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1594 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Салим Ибрямов 
Салимов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв. 
 
18.5. Заявление от Асен Димитров Асенов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1595 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Асен Димитров 
Асенов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв. 
 
18.6. Заявление от Трифон Пенчев Трифонов от с.Изворник, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1596 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Трифон Пенчев 
Трифонов от с.Изворник да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
18.7. Заявление от Димитър Савов Любомиров от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1597 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Димитър Савов 
Любомиров от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
18.8. Заявление от Ангелина Стефанова Андреева от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1598 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ангелина Стефанова 
Андреева от с.Михалич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лева.. 
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18.9. Заявление от Мюземия Мустафова Помак от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1599 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мюземия Мустафова 
Помак от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв..  
 
18.10. Заявление от Нехат Хасанов Хасанов от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1600 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Нехат Хасанов 
Хасанов от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ.  
 
18.11. Заявление от Нина Ивелинова Кирилова от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1601 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Нина Ивелинова 
Кирилова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
200,00лв..  
 
18.12. Заявление от Анастасия Александрова Марчева от гр.Варна,ул.Усмивка №36, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1602 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Анастасия 
Александрова Марчева от гр.Варна,ул.Усмивка №36  да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00лв., които да се прехвърлят директно за частично покриване на 
разходи за погребението на Данка Александрова Георгиева, починала на 17.06.2019г. 
 
18.13. Заявление от  Златка Савова Любомирова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1603 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Златка Савова 
Любомирова от с.Михалич от с.Михалич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 60,00 лева.. 
 
18.14. Заявление от Миневяр Мустафова Майрямова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1604 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Миневяр Мустафова 
Майрямова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
18.15. Заявление от Димка Атанасова Георгиева от гр.Вълчи дол,ул.Г.Раковски №2, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 1605 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  не дава съгласие на Димка Атанасова 
Георгиева от гр.Вълчи дол,ул.Г.Раковски №2 да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
18.16. Заявление от Михаил Чанев Михалев от гр.Вълчи дол,ул. Урожай №5, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1606 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Михаил Чанев 
Михалев от гр.Вълчи дол,ул.Урожай №5 да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 200,00лева.. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧККА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2019 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1607 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната 

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

 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 

1 Изграждане на газова отоплителна инсталация в 
Поликлиника-гр. Вълчи дол 

55 680 0 

2 Проектиране и автоорски надзор на 
обект:»Изграждане, реконструкция, ремонт и 
закупуване на съоръжения за туристически атракции, 
свързани с местното природно, културно и/или 
историческо наследство и предоставящи услуги с 
познавателна и образователна цел във Вълчи дол» 

 

12 000 

 

0 

3 Проектиране и авторски надзор на 
обект:»Изграждане, реконструкция, ремонт, 
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
център за изкуство и занаяти с туристическа цел във 
Вълчи дол» 

 

12 000 

  

0 

4 Проектиране и авторски надзор на обект: 
«Изграждане, реконструкция, рмонт, закупуване на 
оборудване и/или обзавеждане на посетителски 
център за предоставяне и експониране на местното 
природно и културно наследство в община Вълчи 
дол» 

 

12 000 

 

0 

5 Закупуване на лек автомобил за нуждите на дейност 
БКС 

8 489 0 

6 Основен ремонт на път VAR1112 193 935 0 

7 Направа на сондаж по улици за газификация на 
гр.Вълчи дол 

31 698 0 
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8 Изграждане на система за контрол на достъп към 
плувен комплекс в гр.Вълчи дол 

25 750 26 609 

9 Изграждане на многофункционална обществено 
обслужваща сграда в УПИ І, кв.18 по плана на 
с.калоян, община Вълчи дол 

80 000 115 000 

10 СМР на обект: „Основен ремонт-цялостно 
преасфалтиране на улична мрежа- площад 
„Освобождение” между о.к. 82-187-187а-84а-85-74-75-
76-77 и част от улица „Бригадирска” от о.к.81 до о.к.82 
в гр.Вълчи дол 

0 234 122 

11 Строителен надзар на обект: „Основен ремонт-
цялостно преасфалтиране на улична мрежа- площад 
„Освобождение” между о.к. 82-187-187а-84а-85-74-75-
76-77 и част от улица „Бригадирска” от о.к.81 до о.к.82 
в гр.Вълчи дол 

0 1 440 

12 Проектиране и авторски надзор на обект : 
”Осигуряване на достъпна среда в сградата на 
Поликлиника, находяща се в УПИ ХІІ-154, кв.18 по 
плана на гр.Вълчи дол” 

0 5 040 

13 Строителен надзор на обект: ”Осигуряване на 
достъпна среда в сградата на Поликлиника, находяща 
се в УПИ ХІІ-154, кв.18 по плана на гр.Вълчи дол” 

0 3 000 

14 Авторски надзор на обект: „Разширение на 
канализационната и реконструкция на 
водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол” 

0 31 341 

15 Строителен надзор на обект: „Разширение на 
канализационната и реконструкция на 
водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол” 

0 15 000 

 ОБЩО 431 552 431 552 

  
 Обекти, финансирани от собствени приходи 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 

1 Изработка и монтаж на билборд, необходим 
за изпълнение на проект «Реконструкция 
на улици в гр.Вълчи дол, община вълчи 
дол», финансиран от ПРСР 

0 5 000 

2 Изготвяне на част от Екологична оценка на 
Общия устройствен план на Община Вълчи 
дол в процеса на неговото изработване 

0 7 968 

3 Доставка и монтаж на ПВЦ врата за външен 
бар, находящ се в ПИ с идентификатор 
12574.501.1310 по КК на гр.Вълчи дол 

0 2 747 

4 Доставка и монтаж на тента с ел.мотор за 
външен бар, находящ се в ПИ с 
идентификатор 12574.501.1310 по КК на 
гр.Вълчи дол 

0 2 309 

5 Доставка и монтаж на адва броя ролетни 0  2 544 
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щори 2,40х2,60 за външен бар, находящ се в 
ПИ с идентификатор 12574.501.1310 по КК 
на гр.Вълчи дол 

6 Заготовка и монтаж на горен и долен плот 
бар, шкаф, гръб бар и шкаф рафт бар за 
външен бар, находящ се в ПИ с 
идентификатор 12574.501.1310 по КК на 
гр.Вълчи дол 

0 4 897 

 ОБЩО 0 25 465 

 
ПО ДВАДЕСЕТА 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 ПИ с идентификатор 
06416.91.36 по КККР на с.Брестак от „земеделска земя-нива” в ПИ за „Площадка за загробване 
на животни-трупна яма” 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1608 
             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.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 ПИ с идетификатор 06416.91.36 по 
КККР на с.Брестак от „нива” в „Площадка за загробване на животни-трупна яма”.  
                   Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община 
Вълчи дол в срок от десет дни, 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 ПИ с идентификатор 
06416.91.36 по КККР на с.Брестак,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 ПЪРВА ТОЧКА: 
Предложение от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отпущане на  
еднократна парична помощ за покриване на разходи за погребение 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1609 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 
да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 100,00лева, за покриване на разходи за 
погребението на Анна Маринова Минкова от с.Есеница.  
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно даване на 
съгласие за кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране по 
процедура №BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 
управлението на отпадъците“, по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020г.“. 
 
Общински съвет взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1610 
    На основание чл.21,ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 
            1.Дава съгласие за кандидатстване на Община Вълчи дол  с проектно предложение за 
безвъзмездно финансиране по процедура №BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на 
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демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по приоритетна ос 2 
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. 
           2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи, свързани 
с кандидатстването и подаването на проектното предложение.  
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно даване на 
съгласие за одобряване на Споразумение за сътрудничество с конкретните партньори по 
проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“, ДБФП № BG05M9OP001-2.018-
0048-С01 по ОПРЧР и BG05M90З001-2.18-0048-2014BG05M20P001-C01 по ОП НОИР 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1611 
               1. На основание чл.21,ал.1,т.23, чл.21,ал.2 и чл.59 и сл. от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол одобрява Споразумение за партньорство с партньори за изпълнение на проект 
„Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“, ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0048-С01 
по ОПРЧР и BG05M90З001-2.18-0048-2014BG05M20P001-C01 по ОП НОИР, с което отпада ЦПО 
към ЕТ»Виктория-Петранка Митрева» с ЕИК103194116 като партньор по проекта. 
              2. На основание чл.21,ал.1,т.23, чл.21,ал.2 и чл.59 и сл. от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предпиреме изискуемите действия 
за изпълнение на проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“, ДБФП № 
BG05M9OP001-2.018-0048-С01 по ОПРЧР и BG05M90З001-2.18-0048-2014BG05M20P001-C01 по 
ОП НОИР. 
 

С  това дневния ред на ПЕТДЕСЕТ  ИСЕДМОТО редовно заседание бе изчерпан. 

 
 
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание на 
ОбС Вълчи дол бе закрито в 12,10 часа.  
 
 
 

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