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Р Е Ш Е Н И Я  
На ОбС взети на 41-во редовно заседание на 27 юни 2018 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 41 
                                     
                   
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Обяснителна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отчет за 
изпълнението на бюджета на община Вълчи дол към 31 декември 2017 година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1159 
              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 2017 година, както следва: 
1.1.Уточнен план  на всички приходи по бюджета в размер на  8 845 043 лева, в т.ч.: 
 данъчни приходи в размер на 550 739 лева 
 неданъчни приходи в размер на  1 357 515лева 
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на  6 618 259 лева 
 трансфери в размер на – 230 567лева 
 временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и извънбюджетни сметки в 

размер на  /-40 098/ лева 
 операции с финансови активи в размер на /- 139 477 лева 
 наличност по банкови сметки в началото на периода в размер на 672 622 лева 
 наличност  по валутни банкови сметки в началото на периода в размер на 17 000 

лева 
 остатък по банкови сметки в кроя на периода в размер на /-422 084/ лева 

1.2. Уточнен план  на всички разходи по бюджета в размер на 8 845 043 лева, в т.ч. 
по функции: 
1.2.1.Държавни дейности – 5 468 090 лева: 
 Общи държавни служби – 664 630 лева 
 Отбрана и сигурност – 83 075 лева 
 Образование – 3 534 145  лева 
 Здравеопазване – 71 694 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 950 610 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 163 924 лева 
 Разходи за лихви – 12 лева 

1.2.2.Местни дейности – 3 005 804 лева : 
 Общи държавни служби – 659 002 лева 
 Образование – 203 153 лева 
 Здравеопазване – 11 841  лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 120 137 лева 
 БКС  и опазване на околната среда – 1 560 766  лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 174 454 лева 
 Икономически дейности и услуги – 277 133 лева 
 Разходи за лихви –  3 138 лева 

1.2.3.Дофинансиране на държавните дейности – 371 149 лева: 
 Общи държавни служби – 272 099 лева 
 Образование – 66 844 лева 
 Здравеопазване – 29 983 лева 
 Читалища- 2 223 лева 
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1.3.Отчет на всички приходи по бюджета в размер на  8 845 043 лева, в т.ч.: 
 данъчни приходи в размер на 550 739 лева 
 неданъчни приходи в размер на  1 357 515 лева 
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на  6 618 259 лева 
 трансфери в размер на 230 567 лева 
 временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и извънбюджетни сметки в 

размер на /-40 098 / лева 
 операции с финансови активи в размер на /-139 477 лева 
 наличност по банкови сметки в началото на периода в размер на 672 622 лева 
 наличност по валутни банкови сметки в началото на периода в размер на 17 000 

лева; 
 остатък  по банкови сметки в края на периода в размер на /-422 084/лева 

1.4.Отчет на всички разходи по бюджета в размер на 8 678 308 лева, в т.ч. по 
функции: 
1.4.1. Държавни дейности – 5 468 090 лева: 
 Общи държавни служби – 664 630 лева 
 Отбрана и сигурност – 83 075 лева 
 Образование - 3 534 145  лева 
 Здравеопазване – 71 694 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 950 610 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 163 924 лева 
 Разходи за лихви – 12 лева 

   1.4.2. Местни дейности –3 005 804 лева : 
 Общи държавни служби – 659 002 лева 
 Образование – 203 153 лева 
 Здравеопазване –  11 841  лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 120 137 лева 
 БКС  и опазване на околната среда – 1 560 766 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 175 454 лева 
 Икономически дейности и услуги – 277 133 лева 
 Разходи за лихви –  3 138 лева 

1.4.3. Дофинансиране на държавните дейности – 371 149 лева: 
 Общи държавни служби – 272 099 лева 
 Образование- 66 844 лева 
 Здравеопазване – 29 983 лева 
 Читалища- 2 223 лева 

 
                2.  Утвърждава уточнения план и изпълнението на собствените приходи на общината, 
взаимоотношенията с Централния бюджет, получените и предоставените трансфери, 
получените и предоставени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и 
възстановените заеми по бюджетната сметка и погашенията по дългосрочни банкови земи, 
съгласно Приложение №1. 
 
                 3. Утвърждава изпълнението на местните приходи и ги счита за актуализиран 
бюджет по приходната част на общината към 31.12.2017 г., съгласно Приложение №2. 
 
                  4. Утвърждава уточнения план по функции на разходната част на бюджета на 
Община Вълчи дол към 31.12.2017г., съгласно Приложение №3. 
 
                  5. Утвърждава окончателния поименен списък на капиталовите разходи за 2017 
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.Приема отчета за поетия дългосрочен дълг на Община Вълчи дол за 2017 година и 
плащанията по дълга , съгласно Приложение№6. 
 
                   8. Утвърждава  размера на разплатените просрочени задължения на общината през 
2017 година, съгласно Приложение № 7 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2018 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1160 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната 
програма на Община Вълчи дол за 2018 година да бъде актуализирана и допълнена, както 
следва: 

 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет: 
№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 

1 Доставка на компютри 12 400 0 
2 Основен ремонт на път VAR1112 274 100 212 248 
3 Закупуване на недвижим имот, състоящ се от :част 

от първи етаж на пететажна сграда с обща застроена 
площ 143,34 кв.м. и пристройка с обща застроена 
площ от 64,70 кв.м., находящ се в гр.Вълчи дол, 
кв.34,УПИ ІІ 

 
0 

 
35 000 

4 Закупуване на недвижим имот сграда- бивш банков 
офис с площ от 139,30 кв.м., находящ се в гр.Вълчи 
дол, кв.29, УПИ ХХХІ 

0 25 000 

5 Доставка на 15 броя компютри 0  12 416 
6 Доставка на 2 броя скенери 0 1 836 
 ОБЩО 286 500 286 500 
 
 Обекти, финансирани със средства от собствени приходи: 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 
1 Закупуване на първи етаж, сутерен и пристройка в 

административна сграда –гр.Вълчи дол-собственост 
на «БТК»ЕАД (396 кв.м.) 

3 000 0 

 ОБЩО 30000 0 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно изменение и 
допълнение на Решение №912/14.12.2017г. на Общински съвет Вълчи дол за разкриване на 
Център за обществена подкрепа /ЦОП/ с капацитет до 50 лица, като делегирана от държавата 
дейност, считано от 01.11.2018година. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1161 
  На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.36в,ал.1,2 и 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл.36, ал.1 и ал.2,т.10 от 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и чл.18, ал.1,т.2 от Закона за 
социалното подпомагане, Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община 
Вълчи дол (2016-2020г.) и Годишен план за действие по изпълнението на общинската 
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Вълчи дол (планов период 2018-
2019г.),  Общински Съвет  Вълчи дол : 



 4 

    І. Изменя т.1 на Решение №912/14.12.2017г. на ОбС Вълчи дол, както следва: 
         Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие за разкриване на Център за обществена 

подкрепа (ЦОП) с капацитет до 50 деца и техните семейства, като делегирана от държавата 
дейност, считано от 01.11.2018 г. 

  ІІ- Допълва Решение №912/14.12.2017г- на ОбС Вълчи дол, както следва: 
       Т.3. Общински съвет Вълчи дол дава съгласие дейностите на Центъра за обществена 

подкрепа да се извършват от персонал, включващ 4 /четири/ щатни бройки, считано от 
01.11.2018 г. 

        Т.4. Общински съвет Вълчи дол дава съгласие дейностите на Центъра за обществена 
подкрепа да се финансират със средства от собствени приходи на общината, предвидени в 
бюджет 2018 година, в размер на 26 083,00 (двадесет и шест хиляди и осемдесет и три) лева, 
считано от 01.11.2018г. до 31.12.2018г. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Вълчи 
дол през 2018 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1162 
                На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от ЗОС, Общински Съвет  Вълчи 
дол приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в Община Вълчи дол през 2018 г., както следва: 
          В раздел А.Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да предостави под наем 
се създава: 
                  Точка 8: 10 кв.м. от имот в кв.27, АОС №1443/12.02.2013г., АП №1475/24.07.2013г., 
частна общинска собственост по плана на с.Стефан караджа 
         В раздел Б. Имоти, върху които Община Вълчи дол има намерение да учреди 
ограничени вещни права се създава: 
                Точка 6-УПИ V в кв.34 по плана на с.Есеница, актуван с АОС №1411/10.08.2012г., 
целият с площ от 1960 кв.м. 
                  V. Описание на имотите, които Общината има намерение да придобие и 
способите за тяхното придобиване 
се създава: 
                  Точка 1. Имот с идентификатор 84022.67.1, ІІ-ра категория с площ 4619 кв.м., 
представляващ нива в землището на с.Щипско. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно издаване на 
Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ /подробен устройствен план-план за 
застрояване/за изграждане на „Едноетажна селскостопанска сграда и съоръжения за 
електроснабдяване /БКТП/ и хидромелиоративни съоръжения” в ПИ с идентификатор 
06416.105.6, землище на село Брестак, община Вълчи дол, област Варна. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1163 
                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.3 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински Съвет  Вълчи дол: 
                 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план- План за 
застрояване  (ПУП-ПЗ) за изграждане на „Едноетажна селскостопанска сграда и съоръжения 
за електроснабдяване /БКТП/ и хидромелиоративни съоръжения” в ПИ с идентификатор 
06416.105.6, землище на село Брестак, община Вълчи дол, област Варна, без промяна 
предназначението на имота, земеделска земя-овощна градина, собственост на Димитър 
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Петров Димитров, при условие, че финансирането на проекта за ПУП-ПД, техническия проект 
и изграждането му са за сметка на възложителя. 
                         Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в 
община Вълчи дол в срок до 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 „Едноетажна 
селскостопанска сграда и съоръжения за електроснабдяване /БКТП/ и хидромелиоративни 
съоръжения” в ПИ с идентификатор 06416.105.6, землище на село Брестак, община Вълчи дол, 
област Варна. 
                        Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенита по т.1 и т.2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под 
наем на 10 кв.м. от имот в кв.27, АОС №1443/12.02.2013г., АП №1475/24.07.2013г. частна 
общинска собственост по плана на село Стефан Караджа 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1164 
                На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС, ОбС Вълчи дол: 
                  1. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години след 
провеждане на публичен търг с явно наддаване на 10 кв.м. от имот в кв.27, АОС 
№1443/12.02.2013г., АП №1475/24.07.2013г., частна общинска собственост по плана на 
с.Стефан Караджа при стартова първоначална месечна наемна цена-20,83лв.(двадесет лева и 
осемдесет и три стотинки) без ДДС, определена съобразно Тарифата за определянето на 
базисните цени при отдаване под наем на имоти, общинска собственост. 
                  2. Размер на депозита- 50% от първоначалната годишна наемна цена. 
                  3. 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 търга. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно учредяване право 
на строеж в поземлен имот в УПИ V, кв.34, по плана на село Есеница, АОС№1411/10.08.2012г., 
частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1165 
                На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.37,ал.1 от ЗОС и чл.30,ал.1 от НРПРИ, 
Общински Съвет  Вълчи дол: 
                   І- Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж върху 40 кв.м. в УПИ V 
в кв.34 по прана на с.Есеница, актуван с АОС №1411/10.08.2012г., целият с площ от 1960 кв.м., 
при граници за имота: улица, УПИ VІ, УПИ Х, УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв.33, чрез публичен търг с 
явно наддаване. 
                 ІІ- Одобрява направената оценка в размер на 3 864лв. за 40 кв.м. (три хиляди 
осемстотин шестдесет и четири лева) при учредяване правото на строеж чрез публичен търг с 
явно наддаване върпу УПИ V в кв.34 по плана на с.Есеница, актуван с АОС №1411/10.08.2012г., 
целият с площ от 1960 кв.м. 
                          Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота. 
                ІІІ- Одобрява тръжните книжа за посочения по-горе публичен търг с явно наддаване. 
                ІV- Възлага на кмета на общината да организира подготовката и провеждането на 
търга, да издаде заповед и сключи договор със спечелилия търга. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно закупуване от 
Община Вълчи дол на имот с идентификатор 84022.67.1, в землището на село Щипско, 
собственост на Валентин Димитров Янев. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1166 
                На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1, чл.34,ал.2 от ЗОС, Общински съвет 
Вълчи дол: 
                1. Дава съгласие за закупуване от Община Вълчи дол на имот с идентификатор 
84022.67.1, ІІ-ра категория с площ 4 619 кв.м. в землището на с.Щипско, собственост на 
Валентин Димитров Янев (Банков), ЕГН.........., адрес гр.Девня, ул.»Марица» №5, съгласно 
Договор за делба №І-55-78 от 18.03.1998г., при граници на имота 84022.151; 84022.67.2; 
84022.700.1; 84022.67.4; 84022.22.152, частна общинска собственост. 
                2. Не одобрява направената пазарна оценка за имот с идентификатор 84022.67.1, ІІ-ра 
категория с площ 4 619 кв.м., в землището на с.Щипско, при граници на имота 84022.151; 
84022.67.2; 84022.700.1; 84022.67.4; 84022.22.152, направена от инж.Татяна Кюркчиева в 
размер на 7 903лв.(седем хиляди деветстотин и три лева). 
                3. Определя оценка за имот с идентификатор 84022.67.1, ІІ-ра категория с площ 4 619 
кв.м., в землището на с.Щипско, при граници на имота 84022.151; 84022.67.2; 84022.700.1; 
84022.67.4; 84022.22.152 в размер на 8 603лв.( осем хиляди шестотин и три лева). 
                4. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба на 
описания по-горе имот. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно обезщетяване с 
общински имот наследниците н Кръстю Коев Кателиев в землището на село Генерал 
Киселово 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1167 
                На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.25,ал.3 от ППЗСПЗЗ, Решение на ДРС от 
22.04.1996г., постановено по ГД №443/1994г.; Протоколно Решение №53/4867 от 
21.09.1992г., Протокол №4867А на Общинска служба «Земеделие» за признаване 
възстановяване право на собственост от 16.04.2018г., Общински съвет Вълчи дол: 
                  1. Дава съгласие наследниците на Кръстю Коев Кателиев, а именно Недялка 
Кръстева Димитрова, ЕГН.......... и Кою Кръстев Коев, ЕГН.......... да бъдат обезщетени с имот от 
общинският поземлен фонд с идентификатор 14667.28.10, с начин на трайно ползване нива в 
землището на с.генерал Киселово с площ от 3,015 дка, актуван с АОС №1090/02.12.2009г., 
частна общинска собственост. 
                  2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички правни и 
фактически действия по изпълнение на посоченото по-горе решение. 
  
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно съгласие за 
изграждане на Параклис в Гробищен парк град Вълчи дол 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1168 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие да се 
изгради параклис в границите на имот №12574.49.47- Гробищен парк в землището на 
гр.Вълчи дол, публична общинска  собственост, АОС №3665/30.05.2018г. 

 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно съгласие за 
поставяне на църковен кръст в поземлен имот с идентификатор 06416.115.4, село Брестак 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1169 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие да се 
постави църковен кръст с височина до 3 метра на най-високата точка на с.Брестак в 
границите на имот №06416.115.4, публична общинска собственост, АОС №983/06.07.2009г. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно предоставяне на 
дърва за огрев на поделения на религиозните институции на територията на Община Вълчи 
дол за отоплителния сезон 2018-2019 година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1170 
              На основание чл.21,ал.1,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 отоплителен сезон на 2018-2019г. 

 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
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 2017 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1171 
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 2017 година. 

 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно информация за 
дейността на Клуб на инвалида, Клубове на пенсионера и на Клубове по интереси през 
2017година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1172 
             На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет  Вълчи дол приема 
Информация за дейността на Клуб на инвалида, Клубове на пенсионера и на Клубове по 
интереси през 2017година 

 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева – председател на Общински съвет гр.Вълчи дол, относно 
определяне на нов представител на Община Вълчи дол в Общото събрание на СНЦ „МИГ  
Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия”. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1173 
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                  На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет  Вълчи дол определя 
г-н Георги Минчев Тронков- кмет на Община Вълчи дол за представител на Община Вълчи 
дол в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Възход”. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева – председател на Общински съвет гр.Вълчи дол, относно 
финансово подпомагане на Димо Петров Петров, ЕГН ............................., постоянен адрес град 
Вълчи дол, ул.”Трети март”№19. 

 
ОбС взе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1174 

      На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за отпущане на 
еднократна парична помощ на Димо Петров Петров, гр.Вълчи дол, ул.”Трети март”-
бл.19,вх.А,ет.1,ап.1 в размер на 1 000,00 лв.(хиляда лева) 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева – председател на Общински съвет гр.Вълчи дол, относно 
финансово подпомагане на Елена Илиева Тодорова, ЕГН ............................, постоянен адрес град 
Вълчи дол, ул.”Никола Вапцаров”№25. 
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1175 

      На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за отпущане на 
еднократна парична помощ на Елена Илиева Тодорова, гр.Вълчи дол, ул.”Никола 
Вапцаров”№25 в размер на 300,00 лв.(триста лева) 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно изплащане на 
действително извършени пътни разходи на кметовете на кметства и кметските наместници 
във връзка с изпълнение на служебните им ангажименти. 
 
 ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1176 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава 
съгласие за изплащане на действително извършените пътни разходи от кметовете на 
кметства и кметските наместници за пътуването им във връзка с изпълнение на служебните 
им ангажименти, по маршрут от населеното място до гр.Вълчи дол и обратно, в рамките до 
два пъти месечно, след представена справка по образец. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева – председател на Общински съвет гр.Вълчи дол, относно 
изменение и допълнение на Правилник за  организацията и дейността на ОбС Вълчи дол, 
неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.         
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1177 
           На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА, ОбС приема изменение и допълнение на Правилник 
за организацията идейността на ОбС Вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация в частта:  
 
             І- Към чл.5, се добавя ал.7 , ал.8 и ал.9 , както следва: 
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             Ал.(7).Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на 
присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от 
общия брой на съветниците."  
           Ал.(8 ).Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите 
съветници, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата 
част от присъстващите на заседанието съветници 
            Ал.(9).Решенията са приети с мнозинство повече от половината от общия брой на 
съветниците, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от 
останалата част от общия брой на общинските съветници." 
 
             ІІ- Било: 

Чл.69 (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на 
общинския съвет. 

(2)При отсъствие на председателя на общинския съвет, заседанията се откриват и 
ръководят от  избран общински съветник.  
     Става: 

Чл.69 (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на 
общинския съвет. 

(2)При отсъствие на председателя на общинския съвет, заседанията се откриват и 
ръководят от  заместник-председателя на ОбС.  
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
20.1. Заявление от  Недялко Иванов Иванов от с.Брестак, ул.”Тракия” №13, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1178 
     Дава съгласие заявлението на Недялко Иванов Иванов от с.Брестак, ул.»Тракия» №13 
да бъде отложено  за следващо заседание. 

 
20.2. Заявление от  Снежана Кирова Петкова от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1179 

      Не дава съгласие на  Снежана Кирова Петкова от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ . 
 
20.3. Заявление от Еленка Иванова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Константинов” №1а, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е № 1180 
       Дава съгласие на  Еленка Иванова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.»Ал.Константинов» 
№1а, да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
20.4. Заявление от  Севда Михова Минкова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1181 
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    Дава съгласие на  Севда Михова Минкова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 40,00лв. . 

 
20.5. Заявление от  Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

 ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1182 
      Не дава съгласие на  Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 

 
20.6. Заявление от  Елена Атанасова Николова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №3, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1183 
      Не дава съгласие на  Елена Атанасова Николова от гр.Вълчи дол,ул.»Нишка» №3 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
20.7. Заявление от  Севда Демирова Симеонова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1184 

      Дава съгласие на  Севда Демирова Симеонова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.. 

 
20.8. Заявление от  Стефка Йосифова Вълчева от гр.Вълчи дол,ул.”Странджа” №1, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1185 
      Дава съгласие на Стефка Йосифова Вълчева от гр.Вълчи дол,ул.»Странджа» №1 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева – председател на Общински съвет гр.Вълчи дол, относно 
освобождаване от длъжност на Председателя на ПК”Образование, култура, спорт и туризъм” 
към ОбС Вълчи дол и избиране на нов Председател на съответната комисия. 
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1186 

                   На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол: 
1. Освобождава Пепа Петрова Пенчева от длъжност Председател на Постоянната 

комисия „Образование, култура, спорт и туризъм” към Общински съвет Вълчи 
дол. 

2. Избира Людмила Атанасова Петкова за Председател на Постоянната комисия 
„Образование, култура, спорт и туризъм” към Общински съвет Вълчи дол. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева – председател на Общински съвет гр.Вълчи дол, относно 
избор на съдебни заседатели 
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ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1187 
                      На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол: 

1. Изгражда временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за 
Окръжен съд Варна в състав: 
              -председател Мехмед Хасанов Хасанов 
              -членове:1.Красимир Стефанов Колев 
                              2.Димитър Жечев Димитров 
          2.Възлага на комисията в срок до 20 юли 2018 година да направи предложения 
за 4 съдебни заседатели от община Вълчи дол за Окръжен съд-Варна. 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева – председател на Общински съвет гр.Вълчи дол, относно 
определяне на представител на ОбС Вълчи дол в комисия за провеждане на търг с явно 
наддаване. 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1188 
        ОбС Вълчи дол на чл.21,ал.1,т.23и ал.2 от ЗМСМА определя Гюлшен Арунова Акифова за 
представител на ОбС Вълчи дол за участие в комисия за провеждане на търг с явно наддаване, 
организиран от СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол на 16.07.2018г. от 10,00 часа в сградата на СУ 
«В.Левски»-гр.Вълчи дол. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно изработване на 
задание за горскостопански план и горскостопански план на горските територии, собственост 
на Община Вълчи дол, попадащи в района на РДГ-Варна 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1189 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.11,ал.1 от ЗОС, чл.13,ал.1,4,5 и 7 и 
чл.14 от Закона за горите във връзка с чл.61-чл.63 от Наредба №18 от 07.10.2015г. за 
инвентаризация и планиране в горските територии,, Общински съвет Вълчи дол дава 
съгласие: 
              1. За изработване на задание за горскостопански план и горскостопански план на 
горските територии, собственост на Община Вълчи дол, с цел определяне допустимия размер 
на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горските територии. 
               2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички необходими действия 
по изпълнение на приетите решения. 

 

С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО редовно заседание бе изчерпан. 

                     Поради  изчерпване на дневния ред , ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО редовно заседание 
на ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,30 часа.  

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