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РЕШЕНИЯ 
 взети на пето педовно заседание на 30 януари 2020 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 5 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Приемане на План за заседанията на ОбС Вълчи дол през 2020 година. 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 73 

                        На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет приема План за 
заседанията на Общински съвет Вълчи дол за 2020 година. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №50/17.012020г, относно 
приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в 
община Вълчи дол през 2020  година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 74 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 от ЗОС, Общински съвет –Вълчи 
дол приема Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в 
Община Вълчи дол през 2020 година, съгласно направеното предложение-Приложение, 
неразделна част от настоящото решение. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №50/17.012020г, относно 
утвърждаване на списък на имотите-пасища и мери  за отдаване под наем за стопанската 
2020/2021г. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 75 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.37и,ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет 
Вълчи дол: 

1. Утвърждава списък на пасищата и мерите, публична общинска собственост, които 
следва да се отдават под наем за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021г., 
съгласно Приложение 11 неразделна част от докладната записка. 

2. Дава съгласие да бъдат отдавани под наем общински пасища и мери за общо и 
индивидуално ползавне  за срок от 5 (пет) години, на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни. 

3. Утвърждава изготвената пазарна оценка от инж. Татяна Кюркчиева- лицензиран 
оценител за земеделски земи и трайни насаждения, за отдаване под наем на пасища и мери в 
Община Вълчи дол за стопанската 2020/2021 година, в размер на 9,00лв.(девет лева) годишно 
за декар, съгласно Приложение №1, неразделна част от докладната записка. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за 
финансиране на проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на 
Културен дом гр.Вълчи дол „ по  обявен конкурс за финансиране на проекти ог Агенция за 
хората с увреждания (АХУ) за 2020 г. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 76 
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              На основание чл.21,ал.1,т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 
1. Дава  съгласие Общинска администрация Вълчи дол да разработи проктно 

предложение и да кандидатства за финансиране на проект „Изграждане на достъпна 
архитектурна среда за хора с увреждания на Културен дом гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол” по 
обявен конкурс за финансиране на проекти от Агенция за хората с увреждания (АХУ) за 2020 
година. 
            2. Дава съгасие Общинска администрация Вълчи дол да кандидатства за финансиране 
от Агенция за хората с увреждания (АХУ) за 2020 г. с предвидените по конкурсното 
предложение дейности и допустимостта на разходите за изпълнение на проект „Изграждане 
на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на Културен дом гр.Вълчи дол, общ. 
Вълчи дол”. 

3. Дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да изготви работен проект за 
кандидатстване за финансиране на проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда за 
хора с увреждания на Културен дом гр.Вълчи дол, общ. Вълчи дол” по обявен конкурс за 
финансиране на проекти от Агенция за хората с увреждания (АХУ) за 2020 г. 

4.  Дава съгласие разходите за строителен и авторски надзор при изпълнение на 
проекта да бъдат за сметка на Община Вълчи дол. 

5. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи, свързани 
с разработване на проектно предложение и кандидатстване за финансиране на проект 
„Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на Културен дом гр.Вълчи 
дол, общ. Вълчи дол” по обявен конкурс за финансиране на проекти от Агенция за хората с 
увреждания (АХУ) за 2020 г. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол,  относно цялостно 
освобождаване от такса битови отпадъци за периода от 2020г. до 2023г от училищата на 
територията на общината-Су Вълчи дол, ОУ с.Ст.Караджа, ОбУ с.Михалич и ОбУ с.Червенци 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 77 
                На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, както и чл.8,ал.6  от ЗМДТ и чл.7,ал.1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Вълчи дол, ОбС Вълчи дол не дава съгласие за цялостно 
освобождаване  от такса битови отпадъци на  СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол, на ОУ 
«Климент Охридски»-с.Стефан Караджа, на  ОбУ»Васил Левски»-с.михалич и на ОбУ»Свети 
Иван Рилски»-с.Червенци. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Приемане на 
Бюджет на Община Вълчи дол за 2020 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 78 
                  На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;  
чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка са разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2020 година, ПМС №381/30.12.2019г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2020 година  и  
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза  за местни дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет , Общински съвет - гр.Вълчи дол: 

 
1.Приема бюджета на Община Вълчи дол за 2020 година, както следва: 
1.1.По приходите в размер на  11 251 344 лева, съгласно Приложение №1.1 и 
Приложение №1.2, в т.ч.: 
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1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 178 805 лева, както 
следва: 
     1.1.1.1. Трансфери между бюджети, в т.ч. обща субсидия за делегирани дейности в размер 
на  6 594 994 лева. 
      1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 28 589 лева. 
       1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от 
Европейския съюз в размер на (-2 054) лева 
      1.1.1.4. Преходен остатък от 2019 година в размер на  578 987 лева, както следва: 

 За делегирани от държавата дейности – 578 987 лева 
1. Образование- 431 141 лева в т.ч.: 
 СУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол: 25 753 лева 
 ОБУ„Васил Левски”-с.Михалич: 58 479 лева 
 ОБУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци: 24 503 лева 
 ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа: 31 868 лева 
 ПГ по ЗГС-с.Стефан Караджа –241 103 лева; 
 ДГ „Здравец”-гр.Вълчи дол:  566 лева   
 ДГ„Слънце”-с. Михалич, филиал с. Есеница: 15 289 лева 
 ДГ” Надежда Крупская”-с. Ген.Киселово: 12 236 лева  
 ДГ”Звездица”-с.Стефан Караджа: 21 344 лева 

2. ДПЛУИ-с.Оборище-122 491 лева 
3. Общинска администрация- 25 355 лева, в т.ч.: 

-Програма личен асистент и лична помощ – 15 049 лева 
-Други дейности по образованието – 10 306 лева 

 За местни дейности  
4. Общинска администрация: 247 456 лева в т.ч.: 

-Капиталови разходи от целева субсидия- 126 035 лева 
- Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 110 815 лева; 
- Собствени приходи – 10 606 лева 

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 4 072 539 лева, в т.ч.: 
    1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 824 800 лева. 
    1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на  1 445 035 лева. 
    1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности, 
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 709 200 лева.  
    1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 829 900 лева. 
    1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 150 700 лева. 
    1.1.2.6. Заеми от банки в страната /нето/ в размер на /-10 000/ лева 
    1.1.2.7.Временни безлихвени заеми  ( -124 552 лева). 
    1.1.2.8.Временни безлихвени заеми в рамер на 77 686 лева 
    1.1.2.9. Преходен остатък от 2019 година в размер на 247 456 лева. 
 
1.2.По разходите в размер на 11 251 344 лева, разпределени по функции, групи, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение №2.1 , Приложение №2.2 и Приложение 
№2.3, в т.ч.: 
1.2.1. За делегираните държавни дейности в размер на  7 178 805 лева 
1.2.2. За местни дейности в размер на  3 480 759 лева. 
1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени приходи и от 
изравнителна субсидия  в размер на   591 780 лева. 
  
2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2020 година в размер на 851 383  лева, 
съгласно Приложение №3, както следва: 
2.1.Приема разпределението на целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови 
разходи в размер на 709 200 лева. 
2.2.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани със собствени средства в 
размер на 9 948 лева. 
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2.3. Приема разчета за обекти за капиталови разходи, от преходен остатък от целева субсидия 
от 2019 година, в размер на 126 035 лева; 
2.4.Приема разчета за капиталови разходи от преходен остатък от целева субсидия от 2018 
година в размер на 6 200 лева 
  
3.Утвърждава разходите за заплати през 2020 година,  без звената от системата на 
народната просвета, които прилагат системата на  делегирани бюджети, съгласно 
Приложение №4, както следва: 
3.1.Приема дофинансирането за  сметка на собствени приходи, на 
възнаграждения(вкл.администрация на кметства), съгласно Наредбата за възнагражденията 
на служителите от държавната администрация, и осигурителни вноски в държавно 
делегираната дейност, в размер на 385 540 лева. 
3.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите  
„Здравеопазване” и ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се определя от Кмета на 
общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените планови 
разчети. 
 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:  
4.1.Членски внос в размер на 4 310 лева. 
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 10 500 лева. 
4.3. Субсидии за: 
4.3.1.читалища в размер на 229 680 лева, съгласно Приложение №5. 
4.3.2. спортни клубове в размер на 73 000 лева, както следва: 
  БК”Вихър-2002”-гр.Вълчи дол: 13 500 лева; 
 С”СК Петко Сираков – 2012” – гр. Вълчи дол: 6 750 лева; 
 ВК”Спортен клуб вихър” – 6750 лева; 
 ФК”Вихър 2016”-гр.Вълчи дол: 15 250 лева; 
 ФК „Ботев”-с.Брестак:  7 000 лева; 
 ФК „Устрем”-с.Караманите: 7 000 лева; 
 ФК „Искра”-с.Ген.Киселово: 7 000 лева; 
 ФК „Спортист”- с. Михалич: 7 000 лева; 
 ШК”Вихър 2018”-гр.Вълчи дол: 1375 лева; 
 СК по тенис на маса-гр.Вълчи дол: 1 375 лева. 

4.4.Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето 
и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.3. 
5. Приема следните лимити за разходи:  
5.1.СБКО  в размер  до  3% от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови 
правоотношения. 
5.2.Разходи за представителни цели на  Кмета на Община Вълчи дол в размер на 6 200 лева. 
5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на Общински Съвет  в размер на 3 200 
лева. 
5.4.Разходи за представително и работно облекло на персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения  в Общинска администрация и дейностите към нея, както следва : 
5.4.1. В размер на  450 лева за лицата, заемащи изборни длъжности, ръководния персонал, 
нает по трудови правоотношения в  Общинска администрация и Председателя на Общинския 
съвет. 
5.4.2.В размер на 400 лева за служителите, наети по трудови правоотношения в Общинска 
администрация и дофинансираните към нея длъжности. 
5.4.3.В размер на  300 лева за служителите, наети по трудови правоотношения  във всички 
останали държавни и местни дейности, финансирани от бюджета на общината. 
5.4.4.В размер на 450 лева за служителите, назначени по служебни правоотношения в 
Общинска администрация. 
5.4.5.Помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в 
заведения за социални услуги лица в размер на  100 лева без ДДС, в т.ч. за ковчег 35 лева без 
ДДС, изкопаване на гроб 50 лева без ДДС и превоз 15 лева без ДДС.  
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6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разноски: 
6.1.За пътуващите от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно Приложение №6 и 
Приложение №6.1. 
 
7.Одобрява изплащането на транспортни разходи, както следва: 
7.1. На медицинския персонал, зает в училищното здравеопазване, медицинския персонал 
зает  в  ДПЛУИ-с.Оборище, на пътуващите служители в ДПЛУИ-с.Оборищев размер на 100% от 
действително извършените разходи. 
7.2. ,  На пътуващите служители от Общинска администрация-гр.Вълчи дол, в размер на 100% 
от действително извършените разходи. 
 
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз в размер на  2 216 390 лева, съгласно Приложение №7. 
 
9.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2020 
година- 2022 година, съгласно Приложение №8. 
 
10.Определя второстепенните разпоредители с бюджети, както следва: 
        10.1.ДПЛУИ - с.Оборище; 
        10.2.СУ”Васил Левски” - гр.Вълчи дол; 
        10.3.ОБУ”Васил Левски” - с.Михалич ; 
        10.4.ОУ”Климент Охридски” - с.Стефан Караджа; 
        10.5.ОБУ”Св.Иван Рилски” - с.Червенци; 
        10.6. ПГЗГС-с.Стефан Караджа; 
        10.7.ДГ”Здравец” - гр.Вълчи дол; 
        10.8.ДГ”Звездица” - с.Стефан Караджа, филиал - с.Червенци; 
        10.9.ДГ”Слънце” - с.Михалич, филиал - с.Есеница; 
        10.10.ДГ”Надежда Крупская” - с.Генерал Киселово.; 
        10.11. Детска кухня и детска ясла към ДГ”Здравец” – гр.Вълчи дол.     
 
11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2020 година, в размер на610 000 лева 
 
12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2020 година, в размер на 1 770 000 лева 
 
13.Определя размера на просрочените задължения за 2020 година, в размер на  264 865 
лева, съгласно Приложение №9. 
 
14.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 
през 2020 година, в размер на 220 000 лева. 
 
15.Оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извършва компенсирани промени по 
бюджета на Община Вълчи дол за 2020 година, както следва: 
15.1.В частта за делегирани от държавата дейности - между утвърдените показатели за 
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 
условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 
15.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност  
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
 
16.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
16.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
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16.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 
разпределението. 
16.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на  нарастване 
на  разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на 
бюджетните приходи и /или трайно намаляване на бюджетните разходи. 
16.5.Да включва информация по чл.125, ал.4  от Закона за публичните финанси в 
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински 
проекти, в съответствие с изискванията на съответния  Управляващ орган и на Министерство 
на финансите. 
 
17.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предоставя временни безлихвени 
заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на 
плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и  по други международни програми, 
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 
17.1. За всеки отделен  случай Кметът на общината определя или договаря срока на 
погасяване на заемите  в съответствие с условията на финансиращата програма. 
17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от Закона за публичните финанси. 
17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 
временни безлихвени заеми Кметът на общината внася предложение за предоставянето им 
по решение на Общински съвет. 
 
18.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол: 
18.1. Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти и да кандидатства 
за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по 
национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината 
за изпълнение на общинския план за развитие. 
18.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране 
и за съфинансиране на общински програми и проекти.  
 
19.Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2020 година, както 
следва: главница в размер на 616 104 лева и съответните лихви по него. 
 
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 
Приложение №10. 
 
ПО СЕДМА 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  № 79 
                  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 
01.10.2019г.-31.12.2019г. в размер на 204,00 лева (словом: двеста и четири лева и нула 
стотинки). 

ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно определяне на 
размера на конкретните основни трудови възнаграждения на кмета на община Вълчи дол и 
кметовете на кметства 
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 80 
                  На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, в съответствие с разпоредбите на ПМС 67 от 
2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности, на основание чл.5,ал.16 
/ДВ,бр.5 от 05.01.2019г./ и във връзка с чл.64, ал.2 от Постановление №381 от 30 декември 
2019 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 година, 
Общински съвет Вълчи дол : 

1. Определя индивидуалния рзмер на основните месечни възнаграждения на Кмета на 
Община Вълчи до и кметовете на кметства, считано от 01.01.020 година, както следва: 

 
№ по 
ред 

Наименование на длъжността и населено 
място 

Основно месечно 
възнаграждение към 

01.01.2020 година(в лева) 
1. Кмет на община Вълчидол 2 500,00 
2. Кмет на село Брестак 895,00 
3. Кмет на село Стефан Караджа 895,00 
4. Кмет на село Червенци 895,00 
5. Кмет на село Генерал Киселово 895,00 
6. Кмет на село Михалич 895,00 
7. Кмет на село Радан Войвода 838,00 
8. Кмет на село Добротич 838,00 
 

           2. Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и профсионален опит се 
определя 1% за всяка прослужена година, изчислен върху основната месечна заплата. 
 3. Решението влиза в сила считано от 0.01.2020 година. 
 4. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на община Вълчи дол. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №50/17.012020г, относно 
бракуване на движими вещи – МПС, собственост на Община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 81 

          На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:                  
І-.Дава съгласие да бъдат бракувани по реда на Закона за счетоводството, като негодни 

за употреба и прерадени на скраб МПС, собственост на община Вълчи дол, както следва: 
1.Исузу „Класик”, с регистрационен номер В 0775 НК, заведен в баланса на общината в 

сметка 2059- други транспортни средства, под инвентарен номер 685. 
2. Микробус „Форд Трандит” с регистрационен номер В6595 ВК, заведен в баланса на 

общината в сметка В 2051- леки автомобили, под инвентарен номер 1268. 
3. УАЗ 450А, с регистрационен номер В 9184 КХ, заведен в баланса на общината в сметка 

9909- други активи в употреба, изписани като разход, под инвентарен номер 3696 
        ІІ- Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да извърши нормативно опредеени 
действия, в изпълнение на горното решение. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №50/17.012020г, относно 
разделяне на поземлен имот с идентификатор 69701.16.105, стар номер  000136, частна 
общинска собственост, АОС №1513/20.05.2013г. в землището на с.Страхил 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82 
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На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС,  Общински съвет Вълчи 
дол: 

1. Дава предварително съгласие, поземлен имот с идентификато 69701.16.105, стар 
номер 000136, частна общинска собственост, АОС №1513/20.08.2013г., с начин на трайно 
ползване скали в землището на с.Страхил, да бъде раздеен на два отделни имота, съгласно 
приложените скици-проект за разделяне. 

2. Възлага на Кмета на община Вълчи дол да предприеме всички необходими действия 
по съставянет она актове за частна общинска собственост за новообразуваните имоти в 
землището на с.Страхил. 
 
 ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №50/17.012020г, относно 
настаняване в общинско жилище домакинството на Даниела Георгиева Гочева с адрес 
гр.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 83 

             На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1,т.4 и ал.2, във връзка с чл.45,ал.1,т.2  от 
ЗОС,  чл.2,ал.1,т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 
Общински съвет Вълчи дол упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да сключи нов 
договор за срок от 2 години с Даниела Георгиева Гочва за общинско жилище, находящо се в 
гр.Вълчи дол, ул.3-ти март, бл.13,вх.8,ет.4,ап 22, АОС № 20/22.01.1997г., след прехвърляне на 
партидите за ползване на ел.енергия и вода от наемателя, считано от 05.01.2020 г. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров-председател на ОбС, относно Отчет за дейността на 
Общински съвет Вълчи дол и на неговите комисии през ІІ-ро шестмесечие на 2019 година                
 
ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 84 
 На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема 

отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите комисии за 
периода м.юли-м.декември 2019 г.  
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за 
изпълнение на Решенията на ОбС от ОбА за периода м.юли 2019г-м.Декември 2019г 
 
ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 85 
             На основание чл.21,ал.1,т.24 ,в изпълнени ена чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС приема 
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Вълчи дол от Общинска 
администрация за периода м.юли 2019г.-м.декември 2019г., включително, съгласно 
Приложение №1 към настоящата докладна записка. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на 
проект ПУП-ПП за обект «Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор 
№69170.77.3 по КК на с.Стефан Караджа», общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 86 
             На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.129,ал.1 от ЗУТ, във 
връзка с чл.110,ал.1т.5 от с.з.  ОбС одобрява ПУП-ПП (парцеларен план) за обект: 
„Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор №69170.77.3 по КК на с.Стефан 
Караджа”, общ.Вълчи дол. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №50/17.012020г, относно Анализ 
за работата на Общинска администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол 
за 2019 година 
 
ОбС взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  № 87 
             На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет приема Анализ за работата на 
Общинската администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол за 2019 
година. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №50/17.012020г, относно Отчет за 
изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода 
01.07.2019г.-31.12.2019г.  
 
ОбС взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  № 88 
             На основание чл.21,ал.1,т.24 и във връзка с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС приема Отчет 
за изпълнението на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за 
периода 01.07.2019г.-31.12.2019г.,, съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна 
записка. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №50/17.012020г, относно Отчет за 
изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода 
01.07.2019г.-31.12.2019г. 
 
ОбС взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  № 89 
             На основание чл.21,ал.1,т.24 и във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, ОбС приема Отчет 
за изпълнението на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за 
периода 01.07.2019г.-31.12.2019г.,, съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна 
записка. 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Приемане на 
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Вълчи дол     
 
ОбС взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  № 90 
             На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.22,ал.1 от ЗУО, Общински съвет 
вълчи дол приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община вълчи 
дол. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров-председател на ОбС, относно Протест на Окръжна 
Прокуратура Варна. 
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №91 
                На основание чл.21,ал.1,т.7 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол 
променя т.12, Раздел „Други услуги” от Приложение №2 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги както следва: 
БИЛО: 
    12.За предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената 
информация, според вида на носителя както следва: 
    12.1.Дискета-един брой- 2.00 лева с ДДС 
    12.2.CD – един брой- 6.00 лева с ДДС 
    12.3.Разпечатване- една страница-(А4)-0.20 лева с ДДС 
    12.4.Ксерокопие-една страница-(А4) – 0.10 лева с ДДС 
    12.5.Факс-една страница-(А4) – 1.00 лева с ДДС 
    12.6.Устна справка- за 15 минути-1.80 лева с ДДС 
    12.7.Писмена справка-една страница-(А4)-2.00 лева с ДДС  
СТАВА: 
    12.За предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената 
информация, според вида на носителя както следва: 
    12.1.Дискета-един брой- 0,50 лева  
    12.2.CD – един брой- 0,50 лева  
    12.3. DVD- 1 бр.- 0,60лева 
    12.34Разпечатване- една страница-(А4)-0.12 лева 
    12.5.Ксерокопие-една страница-(А4) – 0.09 лева  
    12.6.Факс-една страница-(А4) – 0.60 лева  
     12.7 видеокасета-1 бр.-3,25 лв. 
     12.8. аудиокасета – 1 бр.- 1,15 лв. 
     12.9.Писмена справка-една страница-(А4)-1.59 лева  

 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Приемане на 
годишен отчет за 2019 г. на Кмета на Община Вълчи дол за изпълнение на Програмата за 
управление за срока на мандата (Мандатна програма) 2015г-2019г.                 
 
ОбС взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  № 92 
             На основание чл.21,ал.1,т.12 във връзка с чл.44,ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол приема годишен отчет на Кмета на Община Вълчи дол за 2019 г., във връзка с изпълнение 
на Програма за управление за срока на мандата (Мандатна програма) 2015г.-2019г. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Приемане на 
Програмата за управление за срока на мандата (Мандатна програма) 2019г-2023г. 
 
ОбС взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е  № 93 
             На основание чл.21,ал.1,т.12 във връзка с чл.44,ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол приема Програма за управление (Мандатна програма) 2019г.-2023г. на Кмета на Община 
Вълчи дол. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на План 
за младежта на Община вълчи дол за 2020 г. 
 
ОбС взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 94 
             На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.16,ал.1 от Закона за младежта, 
Общински съвет Вълчи дол приема План за младежта за 2020 година. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
23.1. Заявление от Ануша Димитрова Миндова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 95 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Ануша Димитрова 
Миндова от с.Добротич  да бъде отпусната еднократна парична помощ . 
 
23.2. Заявление от Небает Арифова Мусова от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 96 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Небает Арифова 
Мусова от с.Радан Войвода  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв. 
 
23.3. Заявление от Юлиян Асенов Огнянов от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 97 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Юлиян Асенов 
Огнянов от с.Радан Войвода  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лв. 
 
23.4. Заявление от Анифе Кадир Мехмед от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 98 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Анифе Кадир 
Мехмед от с.Радан Войвода  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв. 
 
23.5. Заявление от Георги Маринов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.Ал.Константинов №21, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 99 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Георги Маринов 
Георгиев от гр.Вълчи дол,ул. Алеко Константинов №21 да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 152,00лв., които да се прехвърлят директно за покриване на 
разходи за погребението на Марин Георгиев Костов, починал на 20.12.2019г. 
 
23.6. Заявление от Мердин Ридванов Белилов от гр.Вълчи дол, ул.Г.Мамарчев-4-2-2-20, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 100 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Мередин Ридванов 
Белилов от гр.Вълчи дол, ул.Г.Мамарчев-4-2-2-20  да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 500,00лв. 
 
23.7. Заявление от Юмер Ибрямов Велиев от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 101 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Юмер Ибрямов 
Велиев от с.Караманите  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
23.8. Заявление от Марийка Янева Иванова от гр.Вълчи дол, ул.Бригадирска №8, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 102 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Марийка Янева 
Иванова от гр.Вълчи дол,ул.Бригадирска №8  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
23.9. Заявление от Радка Русева Стоянова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 103 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Радка Русева 
Стоянова от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
23.10. Заявление от Фитнат Ибрямова Ахмедова  от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 104 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Фитнат Ибрямова 
Ахмедова  от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
23.11. Заявление от Галина Стоянова Петрова от гр.Вълчи дол,ул.3 март-1-4-2-27, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 105 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Галина Стоянова 
Петрова от гр.Вълчи дол,ул.3 март-1-4-2-27  да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 50,00лв. 
 
23.12. Заявление от Нехат Хасанов Хасанов от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 106 
    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. 
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23.13. Заявление от Емил Маринов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 107 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  не дава съгласие на Емил Маринов 
Ангелов от с.Михалич  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
23.14. Заявление от Радостина Тодорова Димова от гр.Вълчи дол,ул.Струма №1, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 108 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  не дава съгласие на Радостина 
Тодорова Димова от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №1  да бъде отпусната еднократна парична 
помощ. 
 
23.15. Заявление от Рафет Реджебов Алиев от с.Оборище, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 109 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Рафет Реджебов 
Алиев от с.Оборище  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
23.16. Заявление от Габриела Ангелова Пирева от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 110 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Габриела 
Ангелова Пирева от с.Караманите  да бъде отпусната еднократна парична помощ . 
 
23.17. Заявление от Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 111 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Илияна Руменова 
Костова от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лв. 
 
23.18. Заявление от Теменужка петкова Ангелова от гр.Вълчи дол, ул.Ст.Димитров-
Марек №2, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 112 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Теменужка 
Петкова Ангелова от гр.Вълчи дол,ул.Ст.Димитров-марек №2  да бъде отпусната еднократна 
парична помощ . 
 
23.19. Заявление от Черню Христов Христов от с.Брестак,ул.Тракия №20, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 113 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Черню Христов 
Христов от с.Брестак,ул.Тракия №20  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер 
на 80,00лв . 
 
23.20. Заявление от Бахрие Севдалинова Ангелова  от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 114 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Бахрие Севдалинова 
Ангелова от с.Михалич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв . 
 
23.21. Заявление от Валентин Тодоров Иванов от с.Брестак,ул.Бряст №18, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 115 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Валентин Тодоров 
Иванов от с.Брестак,ул.Бряст №18  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
500,00лв . 
 
23.22. Заявление от Ахмед Мехмедов Ахмедов от с.Генерал Колево, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 116 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ахмед Мехмедов 
Ахмедов от с.Генерал Колево  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв . 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна  записка  от Димитър Тодоров-председател на ОбС, относно  определяне на  начин 
на гласуване на представител на община Вълчи дол  в Общото Събрание на Асоциация по “Ви 
К” на обособената територия, обслужвана от ВиК-Варна ООД 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е №117 
           На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона 
за водите, ОбС Вълчи дол: 

                1. Определя представител на Община Вълчи дол в Общото събрание на Асоциация по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД 
за мандат 2019-2023 година г-н Георги Минчев Тронков- кмет на община Вълчи дол 

              2. При невъзможност на Кметът на Община Вълчи дол да участва в Общото 
събрание, определя г-жа Пепа Петрова Пенчева- заместник-кмет на Община Вълчи дол като 
представител на Община Вълчи дол в общото събрание на Асоциация по “ В и К” на 
обособената територия, обслужвана от ВиК-Варна ООД. 

              3. Дава съгласие Кметът на Община Вълчи дол , като представител на Община 
Вълчи дол  или упълномощеният представител г-жа Пенчева на предстоящото редовно Общо 
събрание на 25.02.2020 година  от 13,00 часа в заседателната зала в сградата на Обладстна 
администрация Варна да гласува „за” примане на предложените по дневния ред материали. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  издаване на 
разрешение за поставяне на „Преместваем, увеселителен обект-беседка с навес” в имот с 
идентификатор 12574.501.1310, АОС № 3777, публична общинска собственост по плана на 
гр.Вълчи дол 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 118 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 от НРПУРОИ и чл.13,ал.3 и 

чл.10,ал.2 от НУРППОЕГОРИЕ,Общински съвет Вълчи дол: 
1. Дава съгласие за издаване на безсрочно Разрешение за поставяне на „Преместваем, 

увеселителен обект-беседка с навес” в имот с идентификатор 12574.501.1310 по чл.56,ал.2 от 
ЗУТ на Сдружението с нестопанска цел- Ловно Рибарско дружество „Вълчи дол”, ЕИК 
103605240. Сдружението се освобождава от заплащане на такса по Приложение 2 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Вълчи дол. 

2.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предпиеме действия по издаването на 
Разрешение за поставяне на „Преместваем, увеселителен обект-беседка с навес” в имот с 
идентификатор 12574.501.1310 по чл.56,ал.2 от ЗУТ на Сдружението с нестопанска цел- Ловно 
Рибарско дружество „Вълчи дол”, ЕИК 103605240. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: 
Други 
 26. 1. Докладна записка от спортен клуб „Вихър”, относно необходимите средства за 
осъществяване на учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност пред 2020 година 
на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен Клуб ВИХЪР” гр.Вълчи дол, с ЕИК 205828990. 

 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 119 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие за 
допълнително отпущане на средства за осъществяване на учебно-тренировъчна и спортно-
състезателна дейност пред 2020 година на Сдружение с нестопанска цел „Волейболен Клуб 
ВИХЪР” гр.Вълчи дол, с ЕИК 205828990.  

 
С  това дневния ред на ПЕТОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 
 
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ПЕТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол 
бе закрито в 15,50 часа.  

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


	П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 5
	UПриемане на План за заседанията на ОбС Вълчи дол през 2020 година.
	UДокладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №50/17.012020г, относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол през 2020  година
	На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 от ЗОС, Общински съвет –Вълчи дол приема Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Вълчи дол през 2020 година, съгласно направеното предложение-Пр...
	ПО ТРЕТА ТОЧКА:
	ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
	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 01.10.20...
	ОбС взе следното
	Р Е Ш Е Н И Е №117
	На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона за водите, ОбС Вълчи дол:
	1. Определя представител на Община Вълчи дол в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД за мандат 2019-2023 година г-н Георги Минчев Тронков- кмет на община Въ...

