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НОВОСТИ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Днес, на 15 септември - една от най-значимите дати в българския календар, приемете моите най-искрени поздравления по случай Първия учебен 
ден и откриването на новата учебна година! 

Скъпи ученици, пазете традициите на родното училище и уважавайте своите преподаватели! 

Следвайте мечтите си, преодолявайте трудностите и вървете смело напред по пътя на знанието! 

Уважаеми преподаватели, желая Ви новата учебна година да бъде изпълнена с удоволствие от труда Ви и постигнатите резултати. 

Бъдете все така креативни и всеотдайни, каквито многократно сте доказвали, че сте, и продължавайте със същия професионализъм, със същото 
вдъхновение да възпитавате и образовате децата ни, въпреки всички трудности, пред които се изправяте! 

Уважаеми родители, пожелавам Ви да се чувствате горди от постиженията на Вашите деца, да ги подкрепяте и насърчавате в пътя им към 
израстването! 

Нека доброто настроение от днешния празничен ден да Ви съпътства през цялата учебна година, уважаеми учители, ученици и родители! 

Желая Ви здраве и удовлетворение! 

Нека е успешна и спокойна новата 2020/2021 учебна година!
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Взети на 6-то редовно заседание на 28 февруари 2020 година
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 6

                                    
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно изплащанане на 
действително извършените пътни разходи на кметовете на кметства и кметските наместници 
във връзка с техните служебни ангажименти от населеното място, в което изпълняват своите 
функции до Вълчи дол и обратно

   ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е  № 120

              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи долдава съгласие за 
изплащане на действително извършените пътни разходи от кметовете и кметските наместници 
за пътуването им от населеното място, където изпълняват своите функции до гр.Вълчи дол и 
обратно, в рамките на два пъти месечно, след представена справка по образец.
 
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №113/12.02.2020г, относно 
извършване на промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е  № 121

              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- Изменение на наименованието на обект, приет с решение №78/ 31.01.2020г., относно 
приемане на бюджет за 2020г. и по специално приложение №3 за инвестиционната програма на 
Община Вълчи дол, а именно:

Наименование на обекта
било става

Проектиране и авторски надзор на обект 
„Изграждане, реконструкция, ремонт и 
обзавеждане на Център за изкуство и 
занаяти, в УПИ ІV-632, кв.44 по плана на 
гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол

Проектиране и авторски надзор на обект 
„Изграждане и обзавеждане на Център за 
изкуство и занаяти, в УПИ ІV-632, кв.44 по 
плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол

Проектиране и авторски надзор на обект 
„Атракционен и рекреационен парк” в УПИ 
І, кв.46, с.Щипско

Проектиране и авторски надзор на обект 
„Изграждане на рекреационна зона” в УПИ 
І- парк, кв.46, по плана на  с.Щипско,общ.
Вълчи дол

Закупуване накомпютри Закупуване на компютри и периферия, за 
нуждите на ОбА гр.Вълчи дол

Основен ремонт на многофункционална 
зала

Основен ремонт и преустройство в 
многофункционална, обществена зала, 
находяща се в УПИ ХХХІ,кв.29/ПИ с 
идентификатор 12574.501.1404/, по плана 
на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол

        ІІ- 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

Закупуване на компютри и периферия, за нуждите на 
ОбА гр.Вълчи дол

30 000 19 964

Закупуване на софтуер, за нуждите на ОбА гр.Вълчи дол - 4 891
Изграждане на «Структурна кабелна система», в сградата 
на Общинска администрация гр.Вълчи дол - 5 145
Основен ремонт на читалище с.Изворник 40 000 36 350
Строителен надзор на обект:»Осигуряване на достъпна 
среда в сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ ХІІ-
154,кв.18 по плана на гр.Вълчи дол»

- 1 800

Строителен надзор на обект: Основен ремонт и 
преустройство в многофункционална, обществена зала, 
находяща се в УПИ ХХХІ,кв.29/ПИ с идентификатор 
12574.501.1404/, по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи 
дол

- 1850

ОБЩО 70 000 70 000

	Обекти, финансирани от собствени приходи

собствени средства 
Наименование на обекта било става

Изграждане на обезопасяващ метален парапет, за 
нуждите на ОбУ „Васил Левски” –с.Михалич - 4 992

ОБЩО - 4 992

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед №113/12.02.2020г, относно вземане 
на решение за ползавне на строителни материали от сграда в училището в с.Кракра, находяща 

се в имот с идентификатор 
39373.501.47

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е  № 122

              На основание чл.21,ал.1,т.8 
от ЗМСМА и чл.8,ал.1 от ЗОС, 
Общински съвет Вълчи дол:

1. Дава съгласие за 
ползването на строителни 
материали от порутена 
сграда, находяща се в 
имот с идентификатор 
39373.501.47.3 по КККР 
на с.Кракра, за ремонт на 
параклиса в населеното 
място.

2. Упълномощава 
Кмета на Община Вълчи дол 
да създаде необходимата 
организация по изпълнение 
на решението по т.1.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа 
Пенчева- ЗА кмет, съгл.
Заповед №113/12.02.2020г, 
относно утвърждаване 
на списък за отдаване под 
наем на имоти от ОПФ, през 
стопанската 2020/2021г.

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 123
              На основание чл.21,ал.1,т.8 
от ЗМСМА, чл.24а, ал.5, ал.6 и 
ал.7; чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ; 
чл.76,ал.1,ал.2,ал.3 и ал.4 от 
НРПУПОИ,  Общински съвет 
Вълчи дол:

1. Дава  съгласие 
маломерни имоти (до10 
дка) от общински поземлен 
фонд на територията 
на Община Вълчи дол, 
описани в Приложение№1, 
да бъдат отдадени под наем 
за стопанската 2020/2021г. 
от Кмета на общината, 
без търг или конкурс по 
цени за декар, определени 
съобразно Тарифа за 
определяне на базисните 
наемни цени за отдаване 
под наем на имоти, 
общинска собственост и/
или по реда на чл.37в, ал.10 
от ЗСПЗЗ.

            2. Дава съгасие ,имоти от 
общински поземлен фонд 
на територията на Община 
Вълчи дол, описани в 
Приложение №2 да бъдат 
отдадени под наем за 
срок от 5 (пет) години от 
Кмета на общината, чрез 
публичен търг по цени 
за декар, определени 
съобразно Тарифа за 
определяне на базисните 
наемни цени за отдаване 

под наем на имоти, 
общинска собственост.

3. Дава съгласие за 
отдаване под наем без търг 
или конкурс за срок от 5 
(пет) години на имоти заети 
с трайни насаждения, по 
цени за декар, определени 
съобразно Тарифа за 
определяне на базисните 
наемни цени за отдаване 
под наем на имоти, 
общинска собственост, 
описани в Приложение №3.

О ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа 
Пенчева- ЗА кмет, съгл.Заповед 
№113/12.02.2020г, относно 
приемане на годишен план 
за 2020г. на Кмета на Община 
Вълчи дол за изпълнението 
на Мандатната програма 
2019-2023 година

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 124
                На основание чл.21, 
ал.1,т.12 и във връзка с 
чл.44,ал.5 от ЗМСМА, ОбС 
Вълчи дол приема Годишен 
план за 2020г. на Кмета 
на Община Вълчи дол за 
изпълнението на Мандатната 
програма 2019-2023 година.
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър 
Тодоров-председател на ОбС, 
относно постъпила молба от 
свещеник Станислав Друмев

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е  № 125

  Ш Е Н И Е  № 126
                      Във връзка с чл.21,ал.1,т.7 
и ал.3 от Правилника за 
организацията и дейността 
на ОбС, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
общинската администрация 
и на основание чл.21,ал.1,т.6 
и чл.34,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, 
ОбС:
        І- Отменя Решение № 18 
взето на 15.11.2019 година, 
Протокол №2.
        ІІ-1. Определя 
начин на изплащане на 
възнагражденията на 
общинските съветници- чрез 
банков превод по сметка, 
предоставена от всеки 
общински съветник.
           2.  Определя размера 
на възнагражденията на 
общинските съветници, 
считано от 01.02.2020 година, 
както следва:
                            -за участие 
в председателски съвет- 
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Взети на 6-то редовно 
заседание на 28 февруари 

2020 година
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 6

                                    

ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър 
Тодоров-председател на ОбС, 
относно  актуализиране 
размера на възнаграждение 
на общинските съветници

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е  № 126

                      Във връзка с чл.21,ал.1,т.7 
и ал.3 от Правилника за 
организацията и дейността 
на ОбС, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
общинската администрация 
и на основание чл.21,ал.1,т.6 
и чл.34,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, 
ОбС:
        І- Отменя Решение № 18 
взето на 15.11.2019 година, 
Протокол №2.
        ІІ-1. Определя 
начин на изплащане на 
възнагражденията на 
общинските съветници- чрез 
банков превод по сметка, 
предоставена от всеки 
общински съветник.
           2.  Определя размера 
на възнагражденията на 
общинските съветници, 
считано от 01.02.2020 година, 
както следва:
                            -за участие 
в председателски съвет- 
80,00лв.,
                          -за участие в 
заседание на ОбС- 150,00лв.
                           -за участие 
в заседание на постоянна 
комисия:

                                                 -председател 
на ПК  110,00лв.

                                                  -член 
на ПК- 100,00лв.

                             -за участие 
във временна комисия  
100,00лв.

                             -за участие 
в изнесена приемна или 
търг-  60,00лв., 

                3. Определя рамера 
на ежемесечните хонорари 
на лицата подпомагащи 
дейността на ОбС, считано 
от 01.02.2020 година,  
както следва:

                   - на техническия 
сътрудник Й.Йорданова в 
размер на 330,00лв. чиста 
месечна сума

                   -  на Т.Тодоров-касиер-  
в размер на 110,00лв. чиста 
месечна сума

ПО ОСМА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за 
отпускане на помощи:

  „Общински съвет 
Вълчи дол отпуска 
еднократни парични 
помощи на лица, които 
нямат задължения към 
бюджета на общината 
(данъци, такси и глоби)- 
лежащо болн; крайно 
нуждаещи се ; на лица с 
трайна инвалидизация и 
при смърт на самотно и 
социално слабо лице”

8.1. Заявление от Еленка 
Иванова Андреева от 
с.Добротич, относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 127

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Еленка Иванова Андреева от 
с.Добротич  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 100,00лева .

8.2. Заявление от Светлана 
Йорданова Маринова 
от с.Михалич, относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 128

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие 
на Светлана Йорданова 
Маринова от с.Михалич  да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00лева .

8.3. Заявление от Слави 
Христов Якимов от 
с.Михалич, относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 129

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС не дава съгласие 

на Слави Христов Якимов от 
с.Михалич  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ .

8.4. Заявление от Георги 
Николов Василев от 
гр.Вълчи дол, ул.”Струма” 
№26, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 

о ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 130

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС не дава съгласие 
на Георги Николов Василев 
от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» 
№26  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ .

8.5. Заявление от Айлядин 
Исмаил Мехмед от с.Радан 
Войвода, относно отпущане 
на еднократна парична 
помощ 

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 131
    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие 
на Айлядин Исмаил Мехмед 
от с.Радан Войвода  да бъде 
отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
100,00 лева.
8.6. Заявление от Станка 
Йорданова Георгиева от 
с.Бояна, относно отпущане 
на еднократна парична 
помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 132

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Станка Йорданова Георгиева 
от с.Бояна  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.

8.7. Заявление от 
Теменужка Миткова Савова 
от с.Михалич, относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 133

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Теменужка Миткова Савова от 
с.Михалич  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 50,00 лева.

8.8. Заявление от Светльо 

Стоянов Маринов от 
с.Михалич, относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 134

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Светльо Стоянов Маринов от 
с.Михалич  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 50,00 лева.

8.9. Заявление от Рушуд 
Халимов Рушудов от 
с.Изворник, относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 135

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС не дава съгласие 
на Рушуд Халилов Рушудов от 
с.Изворник  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ .

8.10. Заявление от Синан 
Адем Салим от гр.Вълчи 
дол, ул.”Ген.Скобелев” 
№39, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 136

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на 
Синан Адем Салим от гр.Вълчи 
дол, ул.»Ген.Скобелев» №39  
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ .

8.11. Заявление от Росен 
Руменов Демиров от 
с.Караманите, относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 137

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие 
на Росен Руменов Демиров 
от с.Караманите  да бъде 
отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

8.12. Заявление от Али 
Еминов Османов от с.Стефан 
Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична 
помощ 

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 138
    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие 
на Али Еминов Османов 
от с.Стефан Караджа  да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

8.13. Заявление от Илияна 
Божанова Енчева от 
гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” 
№13, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 139

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Илияна Божанова Енчева от 
гр.Вълчи дол, ул.»Г.Раковски» 
№13  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 60,00 лева.

8.14. Заявление от Нефизе 
Али Сюлейман от с.Радан 
Войвода, относно отпущане 
на еднократна парична 
помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 140

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие 
на Нефизе Али Сюлейман 
от с.Радан Войвода  да бъде 
отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
60,00 лева.

8.15. Заявление от Мюрвет 
Руфадова Мурадова от 
с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 141

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Мюрвет Руфадова Мурадова 
от с.Стефан Караджа  да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
60,00 лева.

8.16. Заявление от Незихат 
Мустафов Сюлейманов от 
с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
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                       Проект 
          “  Ремонтни дейности
            на Обединено училище 
“ Васил Левски” - с.Михалич 
и на прилежащото външно                                                                                                                                         
пространство около него “
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                       Проект 
          “  Ремонтни дейности
            на Обединено училище 
“ Васил Левски” - с.Михалич 
и на прилежащото външно                                                                                                                                         
пространство около него “

ДА БЪДЕШ УЧИТЕЛ Е ПРИЗВАНИЕ! УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!
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Екип 2000  РЕШЕНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ      6
РЕШЕНИЯ НА ОбС

Взети на 6-то редовно 
заседание на 28 февруари 

2020 година
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 6

                                    

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 142

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие 
на Незихат Мустафов 
Сюлейманов от с.Стефан 
Караджа  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 60,00 лева.

8.17. Заявление от Събка 
Николова Вълчева от 
с.Добротич, относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 143

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Събка Николова Вълчева от 
с.Добротич  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 60,00 лева.

8.18. Заявление от Димка 
Стефанова Иванова от 
гр.Вълчи дол, ул.”Марек” 
№4, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 144

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Димка Стефанова Иванова от 
гр.Вълчи дол,ул.»Марек» №4  
да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.
8.19. Заявление от 
Мирослав Алексиев Митев 
от с.Михалич  , относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 145

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Мирослав Алексиев Митев от 
с.Михалич  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 50,00 лева.

8.20. Заявление от 
Недялка Ангелова Савова 
от с.Михалич  , относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 146

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Недялка Ангелова Савова от 
с.Михалич  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.

8.21. Заявление от 
Митко Иванов Ангелов 
от с.Михалич  , относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 147

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие 
на Митко Иванов Ангелов от 
с.Михалич  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 80,00 лева.

8.22. Заявление от Павлина 
Ангелова Анастасова 
от с.Михалич  , относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 148

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС не дава съгласие 
на Павлина Ангелова 
Анастасова от с.Михалич  да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ.

8.23. Заявление от Йордан 
Желязков Стоянов от 
с.Генерал Киселово  , относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 149

    На основание 
чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Йордан Желязков Стоянов 
от с.Генерал Киселово  да 
бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

8.24. Заявление от Айше 
Османова Мехмедова от 
с.Радан Войвода  , относно 
отпущане на еднократна 
парична помощ 

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 150

    На основание 

чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от 
ЗМСМА,ОбС дава съгласие на 
Айше Османова Мехмедова 
от с.Радан Войода  да бъде 
отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 
80,00 лева.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от 
Георги Тронков- кмет на 
община Вълчи дол, относно 
допълване на Плана за 
развитие на Община Вълчи 
дол за периода 2014-2020

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 151

    На основание 
чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от 
ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол реши:
             Допълва Плана 
за развитие на Община 
Вълчи дол за периода 
2014-2020 с Дейността 
„Развитие на туристическата 
инфраструктура, необходима 
за нуждите на атракциите и 
подобряване на курортната 
дейност в недвижими имоти-
частна държавна собственост, 
находящи се в обл.Варна, 
общ.Вълчи дол, с.Радан 
Войвода, местност „Кайрака”, 
в т.ч. както следва: сграда с 
идентификатор 61265.27.22.1, 
разположена в поземлен 
имот с идентификатор 
61265.27.22, с.Радан Войвода, 
представляващо хижа с 
предназначение: Курортна, 
туристическа сграда: Сграда с 
идентификатон 61265.27.22.2, 
разположена в поземлен имот 
с идентификатор 61265.27.22, 
с.Радан Войвода, Курортна 
сграда с идентификатор 
61265.27.22.3, разположена 
в поземлен имот с 
идентификатор 61265.27.22, 
с.Радан Войвода; Курортна 
туристическа сграда с 
идентификатор 61265.27.22.4, 
разположена в поземлен имот 
с идентификатор 61265.27.22, 
с.Радан Войвода”, които 
съответстват на 
 Стратегическа цел 
1: „Постигане на стабилни 
темпове на икономически 
растеж, чрез привличане на 
инвестиции за намаляване на 
безработицата, повишаване 
на доходите и преодоляване 
на бедността,
 Приоритет 1: 
Създаване на условия за 
местно икономическо 
развитие, с приоритети селско 
стопанство, хранително-
вкусова промишленост и 

туризъм; 
            Специфична цел 
1.1: Насърчаване на 
предприемачеството и 
инвестициите,
 Мярка 1.1.1: 
Стимулиране на местното 
предприемачество, чрез 
дейности:
            -Създаване на 
нови и разрастване 
на съществуващите 
предприятия в 
промишлеността, търговията, 
услугите и туризма;
           -Повишаване 
конкуретноспособността 
на МСП чрез подобряване 
качеството на продукцията, 
производителността на 
технологиите и управлението 
в предприятията;
 -Помощ при стартиране 
за неселскостопански 
дейности в селките райони;
 - П о д о б р я в а н е 
информираността на бизнеса;
 -Повишаване на 
предприемаческите умения и
          Стратегическа цел 3: 
„Комплексно подобряване 
състоянието на техническата 
инфраструктура и жизнената 
средаа, съхраняване и 
опазване на природното 
богатство и културно-
историческото наследство”,
        Приоритет 1: Създаване 
на условия за местно 
икономическо развитие, 
с приоритети селско 
стопанство, хранително-
вкусова промишленост и 
туризъм, 
         Специфична цел 1.3: 
Насърчаване развитието на 
интегриран туризъм, чрез 
опазване, популяризиране 
и развитие на културното и 
природно наследство,
         Мярка 1.3.1: Подпомагане 
развитието на местния 
туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите 
от Общинския план за 
развитие на Община Вълчи 
дол 2014-2020 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Предложение от Георги 
Тронков- кмет на община 
Вълчи дол, относно 
издаване на запис на заповед 
от община Вълчи дол в 
полза на ДФ „Земеделие“ 
- Разплащателна агенция, 
обезпечаваща авансово 
плащане за календарната 
2020 г. към Сдружение „МИГ 
Възход-Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия”,  по подмярка 
19.4 “Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия 
за Водено от общностите 
местно развитие” на мярка 
19 “Водено от общностите 

местно развитие” от ПРСР 
2014-2020г. във връзка със 
Споразумение за изпълнение 
на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие 
№ РД50-49/13.06.2018г. 
сключено между „МИГ 
Възход-Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия”  и Управляващия 
орган на ПРСР 2014-2020г.

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 152
На основание: чл.21, 

ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 
и ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната 
администрация; чл.7 и 
чл.28 от Наредба № 1 от 
22.01.2016г., за прилагане 
на подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране  
на стратегия за водено от 
общностите местно развитие” 
на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” 
от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014–2020г. и Споразумение 
№ РД50-49 от 13.06.2018г. за 
изпълнение на стратегия за 
водено от общностите местно 
развитие по мярка 19 „Водено 
от общностите местно 
развитие” от Програмата за 
развитие на селските райони 
за периода 2014–2020г. 
за Проект № 19-19-2-02-
18/31.08.2017г., сключено 
между Управляващия орган 
на Програмата за развитие 
на селските райони 2014-
2020г. и Сдружение „Местна 
инициативна група Възход-
Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия”, седалище и адрес 
на управление с.Ветрино, 
ул.”Г.С.Раковски” № 26, ЕИК 
по БУЛСТАТ 175853426, 
представлявано от Димитър 
Колев Димитров, Общински 
съвет Вълчи дол

1. Упълномощава  
Кмета  на  община Вълчи дол  
ГЕОРГИ МИНЧЕВ ТРОНКОВ  да  
подпише  Запис  на заповед, 
без протест и без разноски, 
платима на предявяване в 
полза на ДФ „Земеделие”  
в  размер  на  38 912,87 лв. 
(тридесет и осем хиляди 
деветстотин и дванадесет 
лева осемдесет и седем 
стотинки) за обезпечаване на 
100 % от авансово плащане 
по Споразумение № РД50-49 
от 13.06.2018г. за изпълнение 
на стратегия за водено от 
общностите местно развитие 
по мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” 
от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014–2020г. за Проект № 
19-19-2-02-18/31.08.2017г., 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 6

                                    

1. Упълномощава  
Кмета  на  община Вълчи дол  
ГЕОРГИ МИНЧЕВ ТРОНКОВ  да  
подпише  Запис  на заповед, 
без протест и без разноски, 
платима на предявяване в 
полза на ДФ „Земеделие”  
в  размер  на  38 912,87 лв. 
(тридесет и осем хиляди 
деветстотин и дванадесет 
лева осемдесет и седем 
стотинки) за обезпечаване на 
100 % от авансово плащане 
по Споразумение № РД50-49 
от 13.06.2018г. за изпълнение 
на стратегия за водено от 
общностите местно развитие 
по мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие” 
от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014–2020г. за Проект № 
19-19-2-02-18/31.08.2017г., 
сключено между Сдружение 
„Местна инициативна група 
Възход-Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия” и Управляващия 
орган на Програмата за 
развитие на селските райони 
2014-2020г.

2. Възлага на Кмета 
на Община Вълчи дол да 
подготви необходимите 
документи за получаване 
на авансовото плащане по 
Споразумение за изпълнение 
на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие 
№ РД50-49 от 13.06.2018 г., 
сключено между Сдружение 
„Местна инициативна група 
Възход-Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия” и Управляващия 
орган на Програмата за 
развитие на селските райони 
2014-2020г. за календарната 
2020 г. и да ги представи пред 
ДФ „Земеделие”.

ДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Други
11.1.Докладна записка 
от Димитър Тодоров- 
председател на ОбС, относно 
върнато Решение №86 от 
Протокол №5 на ОбС Вълчи 
дол, прието на заседание 
проведено на 30.01.2020 год.

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 153
    На основание 
чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от 
ЗМСМА, ОбС Вълчи дол отменя 
свое Решение № 86 взето на 
30.01.2020 година, Протокол 
№5.

РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 7-мо извънредно заседание на 05 март 2020 година

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 7
                                    
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за национално финасиране 
и изграждане на „Многофункционална спортна зала, УПИ І-23,кв.4-гр.Вълчи дол”

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е  № 154

              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА:
1. Общински съвет- Вълчи дол дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да разработи проектно-

предложение «Многофункционална спортна зала, УПИ І-23, кв.4-гр.Вълчи дол» и да кандидатства за национално 
финансиране пред Министерство на младежта и спорта за изграждане на нова спортна зала в гр.Вълчи дол, УПИ 
І-23,кв.4 по плана на гр. Вълчи дол.

2.  Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие разходите за проектиране да бъдат за сметка на Община Вълчи 
дол.

3. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие разходите за строителен и авторски надзор при изпълнение на 
проекта да бъдат за сметка на Община Вълчи дол.

4. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи дол да не променя предназначението на обекта 
минимум 5 години след изпълнението му и ще има ангажимент за поддръжката му.

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за национално финасиране 
за реконструкция на туристически сгради с идентификатори 12574.62.8.1.1, идентификатор 12574.62.8.12 и 
идентификатор 12574.62.8.5, (местност Кошу баир), с цел създаване на „Спортно образователен цнтър за деца и 
юноши”

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е  № 155

              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА:
1. Общински съвет- Вълчи дол дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да разработи проектно-

предложение «Спортно образователен център за деца и юноши» и да кандидатства за национално финансиране пред 
Министерство на младежта и спорта за реконструкция на туристически сгради с идентификатори 12574.62.8.1.1, 
идентификатор 12574.62.8.1.2 и идентификатор 12574.62.8.5, с цел създаване на «Спортно образователен център за 
деца и юноши».

2.  Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие разходите за проектиране да бъдат за сметка на Община Вълчи 
дол.

3. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие разходите за строителен и авторски надзор при изпълнение на 
проекта да бъдат за сметка на Община Вълчи дол.

4. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи дол да не променя предназначението на обекта 
минимум 5 години след изпълнението му и ще има ангажимент за поддръжката му.

ПО ТРЕТА 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  № 156

              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- Изменение на наименованието на обект, приет с решение №78/ 31.01.2020г., относно приемане на бюджет за 
2020г. и по специално приложение №3 за инвестиционната програма на Община Вълчи дол, а именно:

Наименование на обекта
било става

Закупуване на товарен автомобил за 
нуждите на БКС

Закупуване на мини челен товарач за нуждите 
на БКС

        ІІ- 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

Закупуване на система за видео наблюдение за гр.Вълчи 
дол

30 000 -

Проектиране и авторски надзор на обект «Изграждане 
на многофункционална спортна зала, УПИ І-23, кв.4-гр.
Вълчи дол

- 30 000
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                       Проект 
          “  Ремонтни дейности
            на Обединено училище 
“ Васил Левски” - с.Михалич 
и на прилежащото външно                                                                                                                                         
пространство около него “

------------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------
Проект: „Изпълнение на Стратегия за ВОМР”, Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г., 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЪЗХОД – ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”
с. Ветрино, ул. „Г. С. Раковски” 26, тел. 0877107272, e-mail: mig_vazhod@abv.bg, www.mig-vazhod.com 

ПОКАНА
	 Уважаеми	съграждани	и	жители	на	общините	Ветрино,	Вълчи	дол	и	Провадия,
	 Уважаеми	партньори,	представители	на	местната	власт,	образованието,	културата,	
нестопанския	сектор	и	местния	бизнес	от	територията	на	МИГ	Възход	–	Ветрино,	Вълчи	
дол,	Провадия,

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО 
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.09.2020 Г. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 10.00 ЧАСА В ЗРИТЕЛНАТА 

ЗАЛА НА КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЕТРИНО
 Програмата включва:
	 1.	Представяне	на	напредъка	при	изпълнението	на	одобрената	Стратегия	за	Водено	
от	общностите	местно	развитие	на	МИГ	Възход	–	Ветрино,	Вълчи	дол,	Провадия,	която	се	
прилага	през	програмния	период	2014–2020	г.
	 2.	Представяне	на	резултатите	от	извършения	Мониторинг	и	оценка	на	Стратегията	за	
ВОМР	на	СНЦ	„МИГ	Възход	–	Ветрино,	Вълчи	дол,	Провадия“	за	периода	2018	–	2019	г.
Стратегията	за	Водено	от	общностите	местно	развитие	на	МИГ	Възход	–	Ветрино,	Вълчи	
дол,	Провадия	се	реализира	с	подкрепата	на	Европейския	земеделски	фонд	за	развитие	на	
селските	райони	(ЕЗФРСР)	чрез	Програмата	за	развитие	на	селските	райони	2014–2020	г.
Стратегията	за	Водено	от	общностите	местно	развитие	за	територията	на	общините	
Ветрино,	Вълчи	дол	и	Провадия	се	изпълнява	от	МИГ	Възход	–	Ветрино,	Вълчи	дол,	
Провадия	по	Споразумение	№	РД-50-49	от	13.06.2018	г.	с	Управляващия	орган	на	ПРСР	
за	прилагане	на	подмярка	19.2	„Прилагане	на	операции	в	рамките	на	стратегии	за	водено	
от	общностите	местно	развитие”	на	мярка	19	„Водено	от	общностите	местно	развитие”	от	
Програмата	за	развитие	на	селските	райони	за	периода	2014–2020	г.
	 В	рамките	на	Стратегията	се	обявяват	покани	по	мерките	с	цел	финансиране	на	
проекти	на	общините	Ветрино,	Вълчи	дол	и	Провадия,	на	представители	на	местния	бизнес	
и	нестопанския	сектор.	Актуална	информация	ще	намерите	на	нашия	сайт	www.mig-vazhod.
com.

За усмивките на нашите 
децата

        Проект «Подкрепи	ме,	
за	 да	 успея» е	 финансиран 
със	 средства	 от	 Оперативна	
програма	 «Развитие	 на	
човешките ресурси»	
2014-2020	 г.	 с	 ДБФП	 BG-
05M9OP001-2.004-0002.	 Той	
се	изпълнява повече	от	четири 
години в	 Община	 Вълчи	
дол. Екипът	 за	 управление	
на	 проекта	 и	 специалистите	
от	 Общностен	 център	 в	 гр.	
Вълчи	дол 	работят повече	от	 
четири	 години	 за	 усмивките	
на	 децата в	 неравностойно	
положение от Общината.

През месец юни 2020 – го-
дината, в която се вихри пан-
демията COVID-19 Общностен 
център гр. Вълчи дол за 
трета година отвори врати 
и изпълни присъствено при 
спазване на задължителните 
противоепидемични мерки 
Дейност „Допълнителна 
педагогическа подготовка за 
повишаване на училищната 
готовност на децата за 
равен старт в училище“, с 
което екипът доказа своята 
безусловна ангажираност 
към децата в неравностойно 
положение от Общината и 
към техните родители. През 
летните месеци юни, юли и 
август 2020 г. групи от по 15 
деца посещаваха лятното 
училище всеки делничен 
ден от 08:00 ч до 12:00 ч. 
Услугата се предоставя на 
деца от уязвими семейства 
от затворени общности и 
деца с увреждания, на които 
предстои да постъпят в първи 
клас. Чрез предоставянето 
й се постигна социализация 
при децата  и се повиши 
готовността им, както и 
тяхната мотивация за равен 
старт с техните връстници 
при постъпването им в първи 
клас. С изпълнение на тази 
дейност се цели доразвиване 
и съхранение на придобитите 
когнитивни и социални 
умения в предучилищното 
образование, което е един 
много добър модел за 
въвеждане на децата в 
образователната система. 

Повече от 4 години 
Екипът за изпълнение на 
проект „«Подкрепи ме, за 
да успея»  без прекъсване  
предоставя както тази, така и 
другите дейности по проекта, 

които са: 

•	 Дейност	 „Ранна	
интервенция	 на	
у в р е ж д а н и я т а ”	
–обхванати	 54 
потребители	 на	
социалната	услуга

•	 Дейност	 „Семейно	
консултиране	 и	
подкрепа,	 вкл.	 работа	
с	 родителите	 и	
децата,	 дейности	 за	
семейно	 планиране,	
индивидуална	 работа,	
в	 т.ч.	 и	 индивидуална	
и	 групова	 работа	
с	 деца	 и	 родители,	
включително	и	с	деца	
и	родители,	които	не	са	
от	уязвими	групи,	с	цел	
посещаване	 на	 детска	
градина”	 -	 обхванати		
243	 потребители	 на	
социалната	услуга

•	 Д е й н о с т	
„ И н д и в и д у а л н а	
п е д а г о г и ч е с к а	
подкрепа	 за	 деца	
с	 увреждания”	
-	 обхванати	 23	
потребители	 на	
социалната	услуга

•	 Д е й н о с т	
„Подобряване	достъпа	
до	 здравеопазване	 и	
промоция	 на	 здравето	
чрез	 подкрепа	 за	
осигуряване	 на	
здравна	 детска	
консултация	 и	
дейности	по	превенция	
на	 заболяванията”	
-	 обхванати	 281 
потребители	 на	
социалната	услуга

•	 Дейност	 „Допълни-
телна педагогическа 
подготовка за пови-
шаване на училищна-
та готовност на де-
цата за равен старт 
в училище” –обхвана-
ти	140	потребители

Проекта стартира на 
27.04.2016 г. и към настоящия 
момент следва да приключи 
на 31.12.2020 г. 

1. Сключен	 е	 Договор	 №328/20.08.2020	 г.	 с	 предмет:	 „ЗАКРИВАНЕ 
И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С 
ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
– ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 
8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ”.	Обща	стойност	
на	договора	-	996	664,81	лева	без	ДДС	или	1	195	997,77	лева	с	ДДС.	Стой-
ността	на	техническата	рекултивация	е	956	091,68	лева	без	ДДС	и	се	фи-
нансира	100	процента	от	ПУДООС,	а	стойността	на	биологичната	рекул-
тивация	е	40	573,13	лева	без	ДДС	и	се	финансира	от	общинския	бюджет.	
Срокът	за	изпълнение	на	техническата	рекултивация	е	5	месеца,	считано	
от	датата	на	откриване	на	строителната	площадка.	Срокът	за	изпълнение	
на	биологичната	рекултивация	е	36	месеца	след	приключване	на	техниче-
ската	рекултивация.

2.	 Предстои	сключване	на	договор	с	предмет	„Реконструкция на културен 
дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“. 
Общата	стойност	на	договора	е	450	315,65	лева	без	ДДС,	съответно	540	
378,78	лева	с	ДДС.	Поръчката	се	финансира	100	процента	от	Програмата	за	
развитие	на	селските	райони	за	периода	2014-2020	/ПРСР/,	съфинансирана	
от	Европейския	земеделски	фонд	за	развитие	на	селските	райони	/ЕЗФРСР/.

НОВИНИ ОТ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
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