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РЕШЕНИЯ 

на ОбС взети на девето редовно заседание на 24 април 2020 година 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 9 

                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Николина Парушева- директор ДСП Вълчи дол, относно Отчет по 
изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2019г. и Общинска програма за 
закрила на детето за 2020г. за Община Вълчи дол 
 

ОбС взе следните 
Р Е Ш Е Н И Е  № 172 

              На основание чл.17,ал.1,т.7 и чл.чл.21,ал.1,т.24  от ЗМСМА и във връзка с чл.21,ал.1,т.1 
от Закона за закрила на детето, съгл.чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на 
детето, ОбС приема отчети на институциите в община Вълчи дол по изпълнение на 
общинската програма за закрила на детето за 2019 г. на Община Вълчи дол. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 173 

              На основание чл.17,ал.1,т.7 и чл.чл.21,ал.1,т.24  от ЗМСМА и във връзка с чл.21,ал.1,т.1 
от Закона за закрила на детето, съгл.чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на 
детето, ОбС приема Общинска програма за закрила на детето за 2020г. за Община Вълчи дол. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Информация от Желязко Желязков- директор ДБТ Вълчи дол за състоянието и анализ на 
безработицата в община Вълчи дол за 2019г.. Обхват и насоченост на програмите за временна 
трудова заетост. 
 

ОбС взе следните 
Р Е Ш Е Н И Е  № 174 

              На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Информация за 
състоянието и анализ на безработицата в община Вълчи дол за 2019г. и Обхват и насоченосст 
на програмите за временна трудова заетост. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Информация от Б.Нишад- началник на РУ Девня, за дейността на служителите от Участък 
Вълчи дол по спазване на обществения ред и контрол по изпълнение на Наредба №1 за 
обществения ред на територията на община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 175 
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол приема Информация 

за дейността на служителите от Участък Вълчи дол по спазване на обществения ред и 
контрол по изпълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Вълчи 
дол 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно информация за 
дейността на служители от общинската администрация Вълчи дол, Кметовете на кметства и 
Кметски наместници по населени места по спазване на Наредба №1 за обществения ред на 
територията на Община Вълчи дол за периода м.януари 2019г.-м.декември 2019г. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 176 
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На основание чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол приема 
Информация за дейността на служители от общинска администрация Вълчи дол, Кметовете 
на кметства и Кметски наместници по населени места по спазване на Наредба №1 за 
обществения ред на територията на Община Вълчи дол за периода м.януари 2019г.-
м.декември 2019г. 

 
ПО ПЕТА 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 № 177 
    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 7. Имот с идентификатор 12574.501.1545 по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, стар 
номер УПИ VІ, кв.87 с площ 701 кв.м., АОС №3835/22.10.2019г., представляващ празно дворно 
място. 
Точка 8. Имот с идентификатор 12574.501.1544 по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, стар 
номер УПИ V, кв.87 с площ 676 кв.м., АОС №3834/22.10.2019г., представляващ празно дворно 
място. 
Точка 9. Имот с идентификатор 12574.501.914 по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, стар 
номер УПИ ХV-914, кв.60. В имота има законно построена жилищна сграда с учредено право на 
строеж. 
VІ. Определя всички административни сгради, училища, улици от първостеренната 
улична мрежа, здравни служби, читалища, стадиони, гробищни паркове, пасища, мери 
и ливади, гори и други обекти публична и частна общинска собственост на 
територията на Община Вълчи дол, както и и моти с идентификатор: 12574.37.47; 
12574.62.15; 12574.62.8 и 12574.37.44- за местен път, по кадастралната карта на 
гр.Вълчи дол, за обекти от първостепенно значение. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол относно безвъзмездно 
прехвърляне на държавата на имот с идентификатор 12574.501.1415.1, стар номер УПИ 
V,кв.33, АПОС №1538/10.02.2014г., по плана на гр.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 178 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1 от ЗОС, чл.54,ал.5 от ЗДС, ОбС Вълчи 
дол: 
                І. Обявява имот с идентификатор 12574.501.1415.1, АПОС №1538/10.02.2014г., стар 
номер УПИ V, кв.33 по плана на гр.Вълчи дол, от имот публична общинска собственост за имот 
частна общинска собственост. 
 ІІ. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на държавата на имот с идентификатор 
12574.501.1415.1, дтар номер УПИ V, кв.33 по плана на гр.Вълчи дол, масивна, едноетажна 
сграда, със застроена площ 490,71 кв.м., заедно с отстъпеното право настроеж върху 662 кв.м. 
 ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички необходими 
действия за изпълнение по т.І и т.ІІ. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно допълнение в 
Приложение №1 към Решение №75 /30.01.2020г. 



 3 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 179 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет 
Вълчи дол прави допълнение в т.1 към Решение №75/30.01.2020г., като за землище с.Генерал 
Киселово допълва Приложение 1, имот за индивидуално ползване с идентификатор 
14667.12.9 с площ 1061 983 кв.м., стар номер 012009. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот 
с идентификатор 12574.501.1545, частна общинска собственост, АОС 3835/22.10.2019г. по КК 
на гр.Вълчи дол, номер по предходен планн УПИ VІ, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 180 
              На основание чл.21,ал.1,т.8  от ЗМСМА, чл.8,ал.1 чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.67,ал.1 
от ЗС и чл.37,ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
            І- отнема учреденото право на строеж върху недвижим имот 12574.501.1545, номер по 
предходен план УПИ VІ, кв.87, дадено с Договор №269/21.12.2013г., поради това, че в 5(пет) 
годишния срок за реализиране на правото на строеж, съгласно разпоредбите на чл.67 от 
Закона за собствеността в горепосочения имот, няма изградена жилищна сграда. 
            ІІ- Дава съгласие имот, с идентификатор 12574.501.1545, частна общинска собственост, 
АОС 3835/22.10.2019г., номер по предходен план УПИ VІ, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, 
представляващ урегулиран поземлен имот с площ 701 кв.м.- с предназначение за ниско 
застрояване да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
            ІІІ-Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за имот, с 
идентификатор 12574.501.1545, частна общинска собственост, АОС 3835/22.10.2019г, по 
кадастралната карта на гр.Вълчи дол, номер по предходен план УПИ VІ, кв.87 по плана на 
гр.Вълчи дол, в размер на 4080лв.(четири хиляди и осемдесет лева) без ДДС за първоначална 
продажна цена при провеждането на публичния търг. 
            ІV- Размер на депозита- 20% от стойността на имота. 
             V- Определя Гюлшен Акифова- общински съветник, да бъде включен в състава на 
комисията за провеждането на търга. 
             VІ- Одобрява тръжната документация. 
             VІІ- 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 ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот 
с идентификатор 12574.501.1544, частна общинска собственост, АОС 3834/22.10.2019г. по 
ККна гр.Вълчи дол, номер по предходен планн УПИ V, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 181 
              На основание чл.21,ал.1,т.8  от ЗМСМА, чл.8,ал.1 чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС и чл.37,ал.1 
от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
            І- Дава съгласие имот, с идентификатор 12574.501.1544, частна общинска собственост, 
АОС 3834/22.10.2019г., номер по предходен план УПИ V, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, 
представляващ урегулиран поземлен имот в урбанизирана територия с площ 676 кв.м.- с 
предназначение за ниско застрояване да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
           ІІ-Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за имот, с 
идентификатор 12574.501.1544, частна общинска собственост, АОС 3834/22.10.2019г, по 
кадастралната карта на гр.Вълчи дол, номер по предходен план УПИ V, кв.87 по плана на 
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гр.Вълчи дол, в размер на 3 940лв.(три хиляди деветстотин и четиридесет лева) без ДДС за 
първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг. 
            ІІІ- Размер на депозита- 20% от стойността на имота. 
             ІV- Определя Гюлшен Акифова- общински съветник, да бъде включен в състава на 
комисията за провеждането 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 ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идент.№ 12574.62.15 по КК на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 182 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.75,ал.2,т.2 и т.3 от Закона за горите, 
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, ОбС Вълчи 
дол:  
               1.Разрешава изработване на проект за : Подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентиф.№12574.62.15 по КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол. 
               2.Одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ (план за застрояване) за обект: ПИ с идентиф.№ 12574.62.15 по КК на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол. 
                    Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идент.№ 12574.37.47 по КК на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 183 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.75,ал.2,т.2 и т.3 от Закона за горите, 
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, ОбС Вълчи 
дол:  
               1.Разрешава изработване на проект за : Подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентиф.№12574.37.47 по КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол. 
               2.Одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ (план за застрояване) за обект: ПИ с идентиф.№ 12574.37.47 по КК на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол. 
                    Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ(план за засторяване) за ПИ с идент.№ 12574.37.44 по КК на 
гр.Вълчи дол,общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 184 
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    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.75,ал.2,т.2 и т.3 от Закона за горите, 
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, ОбС Вълчи 
дол:  
               1.Разрешава изработване на проект за : Подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентиф.№12574.37.44 по КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол. 
               2.Одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ (план за застрояване) за обект: ПИ с идентиф.№ 12574.37.44 по КК на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол. 
                    Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ(план за засторяване) за ПИ с идент.№ 12574.62.8 по КК на 
гр.Вълчи дол,общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 185 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.75,ал.2,т.2 и т.3 от Закона за горите, 
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, ОбС Вълчи 
дол:  
               1.Разрешава изработване на проект за : Подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентиф.№12574.62.8 по КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол. 
               2.Одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ (план за застрояване) за обект: ПИ с идентиф.№ 12574.62.8 по КК на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол. 
                    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 разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПП на обект „Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с 
идент.№69170.77.3 по КК на с.Стефан Караджа” ,общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 186 

    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 
                    Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно предоставяне на 
дърва за огрев на поделенията на религиозните институции на територията на Община 
Вълчи дол за отоплителния сезон 2020-2021г. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 187 
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              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23  от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 
да бъдат предоставени на поделенията на религиозните институции на територията на 
Община Вълчи дол, общо 34 куб.м. дърва за огрев за отоплителния сезон на 2020-2021 
година. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно извършване на 
промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 188 

              На основание чл.21,ал.1,т.6  от ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и 
разпоредбите на чл.87 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 година, Общински 
съвет- Вълчи дол дава съгласие  
       І- Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година, да бъде 
актуализирана и допълнена, както следва: 

 
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет 

Целеви средства за КР 
Наименование на обекта било става 

Основен ремонт на читалище с.Изворник 27 222 3 222 
Придобиване на земя за изграждане на ваканционен 
комплекс «Петко Сираков»гр.Вълчи дол 

 
26 000 

 
40 000 

Придобиване на земя за изграждане на спортни 
съоръжения, находяща се в района на гр.Вълчи дол 

 
- 

 
10 000 

ОБЩО 53 222 53 222 
 
 Обекти, финансирани с целева субсидия от собствени средства 

Собствени средства 
Наименование на обекта било става 

Доставка и монтаж на кухненски модул в новоизградена 
беседка с навес, находяща се в гр.Вълчи дол 

- 3 024 

ОБЩО - 3 024 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно извършване на 
промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 189 

              На основание чл.21,ал.1,т.6  от ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и 
разпоредбите на чл.87 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 година, Общински 
съвет- Вълчи дол дава съгласие  
       І- Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година, да бъде 
актуализирана и допълнена, както следва: 

 
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет 

Целеви средства за КР 
Наименование на обекта било става 

Основен ремонт на читалище с.Изворник 3 222 - 
Изграждане на многофункционална сграда с.Калоян 120 600 105 822 
Закупуване и доставка на Мулчер за мини челен   
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товарач, за нуждите на , Община Вълчи дол - 18 000 
ОБЩО 123 822 123 822 

 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол относно бракуване на 
движима вещ-МПС, собственост на Община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 190 

              На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.21,ал.2  от ЗМСМА и чл.8,ал1 от ЗОС, Общински съвет- 
Вълчи дол дава съгласие да бъдат бракувани по реда на Закона за счетоводството, като 
негодни за употреба и предадени за скраб МПС, собственост на община Вълчи дол, както 
следва: 

1.Лек автомобил ВАЗ 21213, с регистрационен номер В 91-83 КХ, заведен в баланса на 
общината в сметка 9909- други активи в употреба, изписани като разход, под инвентарен 
номер 56. 
              2. Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да извърши нормативно определени 
действия, в изпълнение на горното решение. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно утвърждаване на 
предоставени средства под формата на временни безлихвени заеми за плащания по проекти в 
община Вълчи дол към 31.03.2020г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 191 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.44,ал.5  от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол 
утвърждава предоставените временно свободни средства от общинския бюджет към сметки 
и средства от Европейския съюз, в размер на 179 735,84 лева, за периода 01.01.2020год.- 
31.03.2020 година. 
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно одобряване 
разходи за командировки на кмета на община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 192 

              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, 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 01.01.2020год.- 31.03.2020 
година в размер на 585,40 лева. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно информация за 
разходваните средства за зимно поддържане и снегопочистване в община Вълчи дол за 
периода 01.11.2019-31.03.2020г 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 193 

              На основание чл.21,ал.1,т.6  и чл.44,ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема 
информацията за разходваните средства за зимно поддържане и снегопочистване в община 
Вълчи дол, за експлоатационен период 01.11.2019г.-31.03.2020 г. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  кандидатстване за 
финансиране на проектно преложение „Интегриране на лица с трайни увреждания в Община 
Вълчи дол”, по НП за заетост на хората с увреждания, компонент 3- оборудване на нови 
работни места за лица с трайни увреждания в трудостпособна възраст по обявен конкурс от 
АХУ 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 194 

              На основание чл.21,ал.1,т.6  и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава 
съгласие Община Вълчи дол да разработи проектно-предложение и да кандидатства за 
финансиране на проект «Интегриране на лица с трайни увреждания в Община Вълчи дол», по 
Национална програма за заетост на хората с увреждания, компонент 3 – оборудване на нови 
работни места за лица с трайни увреждания в трудостпособна възраст. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  участие в 
процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно 
ниво 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 195 

На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 
            1.Общината приема 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на 
Европа и се ангажира да ги прилага/ да продъължи да ги прилага в дейността си. 
            2. Общински съвет дава съгласието си за участие в процедурата по присъждане на 
Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2020г. на 
общината. 
 3. Възлага на Кмета на общината да подготви и подаде необходимата документация за 
кандидатстване на общината по процедурата за присъждане на Европейския етикет за 
иновации и добро управление на местно ниво  през 2020г. на общината. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  приемане на 
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община 
Вълчи дол 2014-2020г, през 2019 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 196 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.24,т.4 от Закона за регионалното 
развитие и чл.91,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 
Общински съвет Вълчи дол приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г. през 2019 г., приложение към 
настоящата докладна записка. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  упълномощаване 
на представител за представляване на община Вълчи дол в Организация за управление на 
Варненски черноморски туристически район 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 197 
На основание чл.21,ал.1,т.15 и ал.2 от ЗМСМА и чл.33,ал.3 от Закона за туризма, 

Общински съвет Вълчи дол упълномощава Георги Минчев Тронков, Кмет на община Вълчи 
дол да представлява община Вълчи дол пред Общото събрание на Организация за упраление 
на Варненски черноморски туристически район, както и при извършване на всички 
необходими законови действия за дейността й. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
26.1. Заявление от Ереджеб Ахмедов Рушудов от с.Стефан Караджа , относно отпущане 
на еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 198 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ереджеб Ахмедов 
Рушудов от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева . 
 
26.2. Заявление от Севда Емилова Стоянова от с.Михалич , относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 199 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Севда Емилова 
Стоянова от с.Михалич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
26.3. Заявление от Фикрия Мустафова Махмудова от с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 200 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Фикрия Мустафова 
Махмудова от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева . 
 
26.4. Заявление от Сунай Рамадан Сали от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 201 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Сунай Рамадан Сали 
от с.Радан Войвода  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв., 
които да се получат от Зейнеб Кязимова- технически сътрудник в кметството.. 
 
26.5. Заявление от Сузана Асенова Христова от с.Страхил, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 202 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Сузана Асенова 
Христова от с.Страхил  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00 лева. 
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26.6. Заявление от Майрям Исуфова Мехмедова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 203 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Майрям Исуфова 
Мехмедова от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв. 
 
26.7. Заявление от Александра Невенова Атанасова от гр.Вълчи дол,ул.Пирин №6, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 204 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Александра Невенова 
Атанасова от гр.Вълчи дол,ул.Пирин №6  да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00лв. 
 
26.8. Заявление от Стела Маринова Райчева от с.Генерал Колево, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 205 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Стела Маринова 
Райчева от с.Генерал Колево  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв. 
 
                  С  това дневния ред на ДЕВЕТОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ДЕВЕТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи 
дол бе закрито в 14,30 часа.  

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