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Решения на ОбС  
взети на 12-то редовно заседание на 02 юли 2020 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 12 
                                    
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл. Заповед 
№585/19.06.2020г., относно отчет за изпълнението на Бюджета на Община Вълчи дол към 31 
декември 2019 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 239 
                            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 20198 година, както следва: 
1.1.Уточнен план  на всички приходи по бюджета в размер на  12 357 836 лева, в 
т.ч.: 
 данъчни приходи в размер на 634 500 лева 
 неданъчни приходи в размер на  1 578 794 лева 
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 8 280 817 лева 
 трансфери в размер на 578 341 лева 
 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки  в 

размер на 202 971 лева 
 операции с финансови активи  в размер на 1 082 413 лева 

• наличност по банкови сметки в началото на периода в размер на 400 293 лева 
1.2. Уточнен план  на всички разходи по бюджета в размер на 12 357 836 лева, в т.ч. 
по функции: 
1.2.1. Държавни дейности –7 953 396 лева: 
 Общи държавни служби – 920 602 лева 
 Отбрана и сигурност – 118 425 лева 
 Образование – 5 136 209  лева 
 Здравеопазване – 90 541 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 1 475 844 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 211 769 лева 
 Разходи за лихви – 6 лева 

1.2.2. Местни дейности – 3 784 720 лева : 
 Общи държавни служби – 911 758 лева 
 Отбрана и сигурност – 9 477 лева 
 Образование – 100 885 лева 
 Здравеопазване – 8 658  лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 233 450 лева 
 БКС  и опазване на околната среда – 1 912 315  лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 238 532 лева 
 Икономически дейности и услуги – 362 674 лева 
 Разходи за лихви – 6 971 лева 

1.2.3. Дофинансиране на държавните дейности – 618 220 лева: 
 Общи държавни служби – 429 730 лева 
 Образование – 23 700 лева 
 Здравеопазване – 71 764 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 15 226 лева 
 Почивно дело, култура и спорт- 77 800 лева 

1.3.Отчет на всички приходи по бюджета в размер на  1 090 139 лева, в т.ч.: 
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 данъчни приходи в размер на 769 270 лева 
 неданъчни приходи в размер на 1 373 961 лева 
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на  8 274 212 лева 
 трансфери в размер на 451 763 лева 
 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер 

на 5 188 лева 
 операции с финансови активи в размер на  215 745 лева 

• наличност по банкови сметки в началото на периода в размер на 400 293 
лева 

• остатък  по банкови сметки в края на периода -/-826 443/лева 
1.4.Отчет на всички разходи по бюджета в размер на 11 090 139 лева, в т.ч. по 
функции: 
1.4.1. Държавни дейности – 7 326 935 лева: 
 Общи държавни служби – 903 520 лева 
 Отбрана и сигурност –101 960 лева 
 Образование - 4 671 690  лева 
 Здравеопазване – 88 271 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 1 349 719 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 211 769 лева 
 Разходи за лихви – 6 лева 

   1.4.2. Местни дейности –3 151 205 лева: 
 Общи държавни служби – 800 853 лева 
 Отбрана и сигурност – 9 477 лева 
 Образование –124 702 лева 
 Здравеопазване – 8 658  лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 220 677 лева 
 БКС  и опазване на околната среда – 1 570 139 лева 
 Почивно дело,култура и спорт –230 263 лева 
 Икономически дейности и услуги – 179 463 лева 
 Разходи за лихви – 6 973 лева 

1.4.3. Дофинансиране на държавните дейности  – 611 999 лева:  
 Общи държавни служби – 429 730 лева 
 Образование- 18 700 лева 
 Здравеопазване – 70 639 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 15 226 лева 
 Почивно дело, култура и спорт – 77 704 лева 

 
                2.  Утвърждава уточнения план и изпълнението на собствените приходи на 
общината, взаимоотношенията с Централния бюджет, получените и предоставени 
трансфери, получените и предоставени заеми между бюджетни и извънбюджетни 
сметки и възстановените заеми  по бюджетната сметка и погашенията по дългосрочни 
банкови заеми към 31 декември 2019 година, съгласно Приложение №1. 
 
                 3. Утвърждава изпълнението на местните приходи и ги счита за актуализиран 
бюджет по приходната част на бюджета на общината към 31 декември 2019 година, 
съгласно Приложение №2. 
 
                  4. Утвърждава уточнения план по функции на разходната част на бюджета на 
Община Вълчи дол към 31 декември 2019 год., съгласно Приложение №3. 
 
                  5. Утвърждава окончателния поименен списък на капиталовите разходи  за 
2019 година по уточнен план и отчет, съгласно Приложение №4. 
 
                  6. Утвърждава извънбюджетните сметки и фондове на Община Вълчи дол, 
съгласно Приложение№5. 
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                   7. Утвърждава  отчета за поетия дългосрочен дълг на Община Вълчи дол за 
2019 година и плащанията по дълга, съгласно Приложение № 6 
 
                   8. Утвърждава размера на разплатените просрочени задължения на общината 
през 2019 година, съгласно текста.  
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Вълчи дол в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества 
и в сдружения с нестопанска цел. 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 240 

На основание чл.21,ал.2, от ЗМСМА и чл.51а,ал.4 от ЗОС,  Общински съвет Вълчи дол 
приема Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Вълчи дол в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански 
дружества и в сдружения с нестопанска цел. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл. Заповед 
№585/19.06.2020г., относно отнемане на учредено право на строеж на имот с идентификатор 
12574.501.1587,АОС №1461/02.04.2013г., номер по предходен план УПИ VІІІ, кв.88 и 
12574.501.1547, АОС №3837/22.10.2019г., номер по предходен план УПИ VІІІ, кв.87 по 
кадастралната карта на гр.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 241 
       На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА; чл.8,ал.1 и чл.67,ал.1 от ЗС, Общински съвет 

Вълчи дол отнема учреденото право на строеж върху имот с идентификатор12574.501.1587, 
АОС №1461/02.04.2013г. номер по предходен план УПИ VІІІ, кв.88 и 12574.501.1547, АОС 
№3837/ 22.10.2019г., номер по предходен план УПИ VІІІ, кв.87 по кадастралната карта на 
гр.Вълчи дол, поради това, че в 5 (пет) годишния срок за реализиране на правото на строеж, 
съгласно разпоредбите на чл.67 от Закона за собствеността в горепосоените имоти, няма 
изградена жилищна сграда. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране на 
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Вълчи дол 
през 2020г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 242 
               На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от ЗОС, чл.73,ал.1,т.5 от Закона за 
горите, ОбС приема изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост в Община вълчи дол през 2020г., както следва: 
            В. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава: 
            Точка 11. Имот с идентификатор 32860.45.27, АОС №3936/18.06.2020г. с площ 20 517 
кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър 
            Точка 12. Имот с идентификатор 32860.45.25, АОС №3934/18.06.2020г. с площ 2 314 
кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър 
            Точка 13. Имот с идентификатор 32860.23.34, АОС №3933/18.06.2020г. с площ 4 414 
кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър 
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            Точка 14. Имот с идентификатор 32860.10.123, АОС №3932/18.06.2020г. с площ 3 410 
кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър 
            Точка 15. Имот с идентификатор 32860.45.30, АОС №3554/01.06.2017г. с площ 14 349 
кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър 
            Точка 16. Имот с идентификатор 32860.45.26, АОС №3935/18.06.2020г. с площ 3 198 
кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър 
            Точка 17. Имот с идентификатор 32860.45.46, АОС №3937/18.06.2020г. с площ 3 229 
кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър 
            Точка 18. Имот с идентификатор 84022.501.804 и 84022.501.804.1, АОС 
№3931/11.06.2020г., номер по предходен план УПИ VІІІ-187, кв.45 по кадастралната карта на 
с.Щипско, частна общинска собственост 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл. Заповед 
№585/19.06.2020г., относно продажба на имоти с идентификатор: 32860.45.27; 32860.45.25; 
32860.23.34;32860.45.30; 32860.10.123; 32860.45.26 и 32860.45.46, частна общинска 
собственост в землището на с.Искър 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 243 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1; чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.37,ал.1 от 
НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
               І-1. Дава съгласие имот с идентификатор 32860.45.37, АОС №3936/18.06.2020г. с площ 
20 517 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване. 
               І-2. Дава съгласие имот с идентификатор 32860.45.325, АОС №3934/18.06.2020г. с 
площ 2 314 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър, да бъде продаден 
чрез публичен търг с явно наддаване. 
               І-3. Дава съгласие имот с идентификатор 32860.23.34, АОС №3933/18.06.2020г. с площ 
4 414 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване. 
               І-4. Дава съгласие имот с идентификатор 32860.10.123, АОС №3932/18.06.2020г. с 
площ 3 410 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър, да бъде продаден 
чрез публичен търг с явно наддаване. 
               І-5. Дава съгласие имот с идентификатор 32860.45.30, АОС №3554/01.06.2017г. с площ 
14 349 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване. 
               І-6. Дава съгласие имот с идентификатор 32860.45.26, АОС №3935/18.06.2020г. с площ 
3 198 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване. 
               І-7.Дава съгласие имот с идентификатор 32860.45.46, АОС №3937/18.06.2020г. с площ 
3 229 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Искър, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване. 
 
            ІІ-1. Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 32860.45.37, АОС №3936/18.06.2020г. с площ 20 517 кв.м., частна общинска 
собственост в землището на с.Искър, в размер на 22 240лв.(двадесет и две хиляди двеста и 
четиридесет лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
           ІІ-2. Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 32860.45.325, АОС №3934/18.06.2020г. с площ 2 314 кв.м., частна общинска 
собственост в землището на с.Искър, в размер на 2 425лв.(две хиляди четиристотин двадесет 
и пет лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
          ІІ-3. Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 32860.23.34, АОС №3933/18.06.2020г. с площ 4 414 кв.м., частна общинска 
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собственост в землището на с.Искър, в размер на 4 626лв.(четири хиляди шестотин двадесет 
и шест лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
           ІІ-4. Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 32860.10.123, АОС №3932/18.06.2020г. с площ 3 410 кв.м., частна общинска 
собственост в землището на с.Искър, в размер на 4 887лв.(четри хиляди осемстотин 
осемдесет и седем лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
            ІІ-5. Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 32860.45.30, АОС №3554/01.06.2017г. с площ 14 349 кв.м., частна общинска 
собственост в землището на с.Искър, в размер на 15 152лв. (петнадесет хиляди сто петдесет и 
два лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
         ІІ-6. Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 32860.45.26, АОС №3935/18.06.2020г. с площ 3 198 кв.м., частна общинска 
собственост в землището на с.Искър, в размер на 3 352лв. (три хиляди триста петдесет и два 
лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
         ІІ-7. Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 32860.45.46, АОС №3937/18.06.2020г. с площ 3 229 кв.м., частна общинска 
собственост в землището на с.Искър, в размер на 4 627лв. (четири хиляди шестотин двадесет 
и седем лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
            ІІІ. Размер на деподита – 20% от началната тръжна цена на имота. 
 ІV. Определя Димитричка Недкова Дилова-общински съветник, да бъде включен в 
състава на комисията за провеждане на търга. 
             V. Одобрява тръжната документация. 
             VІ. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
                      -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                      -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл. Заповед 
№585/19.06.2020г., относно продажба на имот с идентификатор 84022.501.804 и 
84022.501.04.1, АОС №3931/11.06.2020г., номер по предходен план УПИ VІІІ-187, кв.45 по 
кадастралната карта на с.Щипско. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 244 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1; чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.37,ал.1 
от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
             1. Дава съгласие имот с идентификатор 84022.501.804 и 84022.501.804.1, АОС 
№3931/11.06.2020г., номер по предходен план УПИ VІІІ-187, кв.45 по кадастралната карта на 
с.Щипско, частна общинска собственост, при граници на имота 84022.501.775; 84022.501.819 
и 84022.501.187,  да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
            2. Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за имот с 
идентификатор 84022.501.804 и 84022.501.804.1, АОС №3931/11.06.2020г., номер по 
предходен план УПИ VІІІ-187, кв.45 по кадастралната карта на с.Щипско, частна общинска 
собственост в размер на 6 960лв. (шест хиляди деветстотин и шестдесет лева) без ДДс. 
            3. Размер на деподита – 20% от началната тръжна цена на имота. 
 4. Определя Димитричка Недкова Дилова-общински съветник, да бъде включен в 
състава на комисията за провеждане на търга. 
             5. Одобрява тръжната документация. 
             6. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
                      -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                      -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
годишните отчети за читалищната дейност в община Вълчи дол за 2019 година. 
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 245 

    На основание чл.26,ал.2 от ЗНЧ и чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема 
отчетите на читалищата, разположени на територията на Община Вълчи дол за 2019 година, 
както следва:: 

• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Димитър Благоев 1907» гр. Вълчи 
дол, в размер на 38 563 лева; 

• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Отец Пайсий 1927» с. Брестак, в 
размер на 14 844 лева; 

• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Светлина 1927» с. Бояна, в размер 
на 8 678 лева; 

• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Изгрев 1927» с. Войводино, в 
размер на 7 438 лева; 

• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Асен Златаров 1937» с. Генерал 
Киселово, в размер на 14 164 лева; 

• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Наука 1913» с. Генерал Колево, в 
размер на 6 640 лева; 

• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Пробуда 1927» с. Добротич, в 
размер на 6 695 лева; 

• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Никола Вапцаров 1928» с. 
Есеница, в размер на 8 410 лева; 

• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Христо Ботев 1929» с. Изворник, в 
размер на 7 226 лева; 

• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Христо Ботев 1914» с. Искър, в 
размер на 9 629 лева; 

• Приема отчета на НЧ «Христо Ботев 1920» с. Калоян, в размер на 9 192 лева; 
• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Зора 1928» с. Караманите, в 

размер на 9 813 лева; 
• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Просвета 1926» с. Михалич, в 

размер на 14 591 лева; 
• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Елин Пелин 1927» с. Оборище, в 

размер на 7 530 лева; 
• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Просвета 1912» с. Стефан 

Караджа, в размер на 13 645 лева; 
• Приема отчета на изразходваните средства на НЧ»Възраждане 1920» с. Червенци, в 

размер на 30 518 лева; 
• Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Наука 1907» с. Щипско, в размер 

на 3 378 лева. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
докладите за осъществена читалищна дейност през 2019г. в изпълнение на годишните 
програми за развитие на читалищата, функциониращи на територията на община Вълчи дол 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 246 

              На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните 
читалища, Общински съвет Вълчи дол одобрява докладите за осъществена читалищна 
дейност в изпълнение на годишните програми за развитие на читалищата, функциониращи 
на територията на общината през 2019 година, съгласно Приложения от №1 до №17 
включително към настоящата докладна записка. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
Информация за здравеопазване и здравно осигуряване в Общината и информация за 
дейността на здравните кабинети за 2019 година 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 247 

              На основание чл.21,ал.1,т.23  от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол приема 
Информация за здравеопазване и здравно осигуряване в общината и информация за 
дейността на здравните кабинети за 2019 година. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
Информация за дейността на ДСП и разкритата трапезария към него (предоставяне на храна 
по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол“ по ОП за храни и/или основно 
материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на нуждаещи се лица) за 2019 
година 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 248 

              На основание чл.21,ал.1,т.23  от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол приема 
Информация за дейността на ДСП и разкритата трапезария към него (предоставяне на храна 
по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол“ по ОП за храни и/или основно 
материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на нуждаещи се лица) за 2019 
година 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
информация представена от Спортните клубове на територията на общината, получаващи 
финансиране от общински бюджет за дейността им 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 249 

              На основание чл.21,ал.1,т.23 и т.24 и във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол приема  Отчет за дейността на спортните клубове, получаващи финансиране 
от общинския бюджет за 2019 година. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Информация за 
дейността на Клубовете на пенсионера и Сдружение на инвалидите „Надежда“ през 2019 
година 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 250 

              На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема  
Информация за дейността на Клубовете на пенсионера и Сдружение на инвалидите 
„Надежда“ през 2019 година. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.01.2020г.-30.06.2020г. 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 251 

              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 2020 г 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за 
изпълнение на Решенията на Общински съвет-Вълчи до от Общинска администрация за 
периода м.Януари 2020г-м.Юни 2020г. 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 252 

              На основание чл.21, ал.1, т.24 и в изпълнение на чл. 44, ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Вълчи до от 
Общинска администрация за периода м.Януари 2020г-м.Юни 2020г. включително, съгласно 
Приложение №1 към настоящата Докладна записка. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
15.1. Заявление от Златина Стефанова Стефанова от с.Есеница , относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 253 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Златина Стефанова 
Стефанова от с.Есеница  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева  
 
15.2. Заявление от Мария Желязкова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.Хр.Смирненски 
№4А , относно отпущане на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 254 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мария Желязкова 
Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Христо Смирненски» №4А  да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
15.3. Заявление от Марко Димитров Каракостов от с.Генерал Киселово , относно 
отпущане на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 255 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Марко Димитров 
Каракостов от с.Генерал Киселово  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
15.4. Заявление от Мариана Добрева Тончева от с.Бояна , относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 256 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мариана Добрева 
Тончева от с.Бояна  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
15.5. Заявление от Ясим Мустафа Сарачев от с.Генерал Киселово , относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 257 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ясим Мустафа 
Сарачев от с.Генерал Киселово  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80лв. 
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15.6. Заявление от Айше Мехмед Ислям от с.Добротич, относно отпущане на еднократна 
парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 258 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Айше Мехмед 
Ислям от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
15.7. Заявление от Мезнур бейназиев Кязимов от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 259 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мезнур Бейназиев 
Кязимов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева . 
 
15.8. Заявление от Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.“М.Ф.Толбухин“ №6, 
относно отпущане на еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 260 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Васил Ангелов 
Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.»М.Ф.Толбухин» №6 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ. 
 
15.9. Заявление от Илия Щерев Жеков от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 261 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Илия Щерев 
Жеков от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ . 
 
15.10. Докладна записка от Сафия Хайриева- кметски наместник с.Войводино, относно 
отпущане на средства за социално погребение. 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 262 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лева за покриване на разходи по погребението 
на Асен Огнянов Червенков, които да се получат от г-жа Хайриева- кметски наместник. 
 
15.11. Предложение от Йорданка Йорданова-директор дирекция АПИО, относно 
отпущане на еднократна парична помощ за покриване на разходи за погребение 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 263 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 110,00лв., които да се прехвърлят директно за 
покриване на разхози за погребението на Стефка Панова. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Други въпроси 
16.1. Искане от Кмет с.Червенци, относно разрешение за монтиране на паметна плоча на 
Христо Калчев Иванов- основател на читалището в с.Червенци 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 264 
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 ОбС Вълчи дол на основание чл.62, ал.8 от ЗУТ и ч21,ал.1,т.19 и т.23 от ЗМСМА дава 
съгласие за монтиране на паметна плоча на Христо Калчев Иванов в УПИ V, кв.81 по плана на 
с.Червенци 
 
16.2. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно определяне 
на представител на ОбС Вълчи дол за участие Общо събрание на МБАЛ”Света Анна-
Варна” АД 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 265 
        Общински Съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.15 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА 
определя .за легитимен представител на Община Вълчи дол в Общото Събрание на 
акционерите на МБАЛ”Света Анна-Варна” АД за мандат 2019г.-2023г. г-жа Гюлшен Арунова 
Акифова- общински съветник. 
 
                  С  това дневния ред на ДВАНАДЕСЕТОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 
                 
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС 
Вълчи дол бе закрито в 16,00 часа.  

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