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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
взети на 22-ро редовно заседание на 14 януари 2021 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 22 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна зариска от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно 
приемане на нова Наредба за управлението на пътищата от общинската пътна мрежа 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 391 

              На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА  чл.23 от Закона за пътищата, ОбС Вълчи дол:  
              1. Отменя досега действаща Наредба за управление на общинските пътища, приета с 
Решение №293/18.03.2005г., Протокол №21 на ОбС. 

2. Приема нова Наредба за управлението на пътища от общинската пътна мрежа. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно кандидатстване 
по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-
6.002 "Патронажна грижа +" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-
2020 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 392 
           На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и ал.2  от ЗМСМА, във връзка с Решение на ЕК за 
УОИИ/20.12.2011 година, Общински съвет Вълчи дол: 
            1.Дава съгласие Общинска администрация-Вълчи дол да разработи проектно-
предложение и да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
          2.Възлага на Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ към община 
Вълчи дол изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата Патронажна грижа по 
Направление 1 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  
BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020. 
            3.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол изготвянето на Заповед или Вътрешни 
правила за реда за предоставяне на услугата патронажна грижа по Направление 1 като услуга 
от общ икономически интерес, съдържащи всички изискуеми реквизити съграсно член 4 от 
Решението на ЕК за УОИИ. 
            4. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да извърши всички последващи правни и 
фактически действия за изпълнение на решенията. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно Промяна в 
размера на субсидиите за местни дейности, във функция «Образование» 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 393 
            На основание чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, както и 
чл.100,ал.1,ал.2 и ал.3 от ЗПФ, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие да бъде намалена 
сумата по параграф 61-09, представляваща трансфер за местни дейности, във функция 
„Образование“, както следва: 

Местни Дейности 
6109 вътрешни трапсфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 
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Община 
 

Година 
 

 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ 2020 

Поделение/ мероприятие Вид приход Характеристика сума 
СУ“Васил Левски“ Вълчи дол Трансфери Местни дейности -18 936,00 
ОбУ“Иван Рилски“Червенци Трансфери Местни дейности -6 916,00 
ОбУ“Васил Левски“Михалич Трансфери Местни дейности -5 085,00 
ОУ“Климент Охридски“ 
Стефан Караджа 

Трансфери Местни дейности -3 133,00 

ДГ“Здравец“Вълчи дол Трансфери Местни дейности -5 878,00 
ДГ“Звездица“Стефан Караджа Трансфери Местни дейности -3 431,00 
ДГ“Слънце“Михалич Трансфери Местни дейности -2 690,00 
ДГ“Н.Крупская“Ген.Киселово Трансфери Местни дейности -1 600,00 
  Всички приходи: -47 669,00 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно утвърждаване на 
предоставени средства под формата на временни безлихвени заеми за плащания по проекти в 
община Вълчи дол към 31.12.2020 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 394 
            На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол 
утвърждава предоставените временно свободни средства от общинския бюджет към сметки 
и средства от Европейския съюз в размер на 149 316,02 лева, за периода 01.10.2020 година- 
31.12.2020 година. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно предоставяне на 
нов безлихвен заем в размер на 9 700лв.(девет хиляди и седемстотин лева) за обезпечаване 
на дейността на учредената "Общинска аптека-Здраве" ЕООД 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 395 
             На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА , Общински Съвет Вълчи дол: 
              1.Одобрява предоставянето на нов безлихвен заем от общинския бюджет към 
«Общинска аптека-Здраве» ЕООД, в размер на 9 700,00(девет хиляди и седемстотин) лева. 
               2.Одобрява възстановяването на безлихвения заем в размер на 9 700,00(девет хиляди 
и седемстотин) лева по бюджетната сметка на община Вълчи дол в срок до 31.08.2021 година. 

 
ПО ШЕСТА 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 № 396 

             На основание чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и разпоредбите на 
чл.87 от ЗДБРБ за 2020 година, ОбС Вълчи дол дава съгласие: 
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             І- Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година да бъде допълнена 
както следва: 
 Обекти, финансирани от Централния бюджет: 

 
от Целева субсидия 

Наименование на обекта било става 
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 

 
103 584 

 
100 722 

Основен ремонт на пенсионерски клуб с.Брестак 83 601 
 

86 400 

ОБЩО: 187 182 187 182 
 
 Обекти, финансирани от собствени средства: 

 
от собствени  средства 

Наименование на обекта било става 
Основен ремонт на ски влек, на местност «Кушу 
Баир»-Община Вълчи дол-първи етап 

 
9 332 

 
- 

Изграждане на БКТП за захранване на хижа и ски 
влек, находящи се в местност «Кушу Баир»-
Община Вълчи дол 

 
63 370 

 
63 102 

Основен ремонт на пенсионерски клуб с.Брестак - 9 600 
ОБЩО: 72 702 72 702 

 
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 № 397 

  На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната, Общински съвет Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на 
Георги Минчев Тронков- Кмет на община Вълчи дол, за периода 01.10.2020год.- 31.12.2020 
година в размер на 170,00 лева. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно Искане за 
авансово плащане по проект «Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в община 
Вълчи дол  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 398 

    На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и ДБФП № 
BG05FMOP001-5.001-0114-C01 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община 
Вълчи дол по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1-
Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане 2014-2020г., Операция BG05FMOP001-5.001, сключен между 
Община Вълчи дол и МТСП, чрез Агенция за социално подпомагане, с адрес: 1051 София, 
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ул.“Триадица“ №2, ЕИК 121015056, представлявано от Ръководителя на УО на ОП ХОМП 
Милена Енчева, 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 Агенция за 
социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика с адрес: 1051 
София,  ул.“Триадица“ №2, ЕИК 121015056, представлявано от Ръководителя на УО на ОП 
ХОМП Милена Енчева на ОП ХОМП 2014-2020г. в размер на 9 622,80 (девет хиляди шестотин 
двадесет и два лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на 
авансово плащане по Договор № BG05FMOP001-5.001-0114-C01 на Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., Операция BG05FMOP001-5.001 за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по изпълнение на проект „Топъл обяд в 
условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол“, сключен между Община Вълчи 
дол и АСП към МТСП. 
           2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по Договор № BG05FMOP001-5.001-0114-C01 за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
помощ 3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., Операция BG05FMOP001-5.001 и 
да ги представи пред Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и 
социалната политика-София. 
           3. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на 
Община Вълчи дол. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към извънбюджетната 
сметка – получени средства от НФ и ЕФ на Община Вълчи дол, чрез която да се извършат 
плащанията по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи 
дол“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-0114-C01 
за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна помощ 3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г., Операция 
BG05FMOP001-5.001.  
 
 ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно  Искане за 
авансово плащане по проект «Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол» 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 399 

    На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и ДБФП № 
BG05M9OP001-2.018-0048-C04 по ОПРЧР и BG05M9OЗ001-2.18-0048-2014BG05M20P001-C01 
по ОП НОИР за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по № BG05M9OP001-2.018-0048-
C04 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г., сключен между 
Община Вълчи дол и МТСП, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни 
програи и проекти“,, с адрес: 1051 София, ул.“Триадица“ №2, ЕИК 000695395, представлявано 
от Цветан Спасов- заместник главен директор  и Ръководител на УО на ОП РЧР 2014-2020г,, 
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  
Министерство на труда и социалната политика с адрес: 1051 София,  ул.“Триадица“ №2, ЕИК 
000695395, Цветан Спасов- заместник главен директор  и Ръководител на УО на ОП РЧР 2014-
2020г в размер на 30 000,00 (тридесет хиляди лева) за обезпечаване на 100% от заявения 
размер на авансово плащане по Договор № BG05M9OP001-2.018-0048-C04  на ОПРЧР 2014-
2020г.  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по изпълнение на проект „Реализация 
чрез интеграция в Община Вълчи дол“, сключен между Община Вълчи дол и МТСП. 
           2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по Договор № BG05M9OP001-2.018-0048-C04  за отпускане 
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на безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне с интегрирано 
проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими 
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- Компонент 1 и да ги 
представи пред  Министерство на труда и социалната политика-София. 
           3. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на 
Община Вълчи дол. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към извънбюджетната 
сметка – получени средства от НФ и ЕФ на Община Вълчи дол, чрез която да се извършат 
плащанията по проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“, финансиран с 
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0048-C04  за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано 
проектно предложение  BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- Компонент 1 на 
Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020г.. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Приемане на 
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол 
през 2021 година 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 400 
    На основание чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол приема Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в 
Община Вълчи дол през 2021 год., съгласно направеното предложение и изменения. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Разкриване на 
дейност «Комплекс за асистентски услуги и информационен център за информиране и 
консултиране на лица в риск за реализиране на социални права» 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 401 

               На основание чл.21, ал.1,т.2, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.15,т.1 и т.10, чл.25,ал.1 и чл.93 от 
Закона за социалните услуги и чл.18 от Закона за личната помощ, Общински съвет Вълчи дол: 
               І- Дава съгласие да се разкрие нова дейност с наименование „Комплекс за асистентски 
услуги и информационен център за информиране и консултиране на лица в риск за 
реализиране на социални права“, с три поддейности , както следва: 
                 1. „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност; 
                  2.“Лична помощ“, администрирана от община Вълчи дол по Механизма за лична 
помощ съгласно Закона за личната помощ; 
                 3.Информационен център, администриран от община Вълчи дол за информиране и 
консултиране на лица от община Вълчи дол, които са в риск, за реализиране на социалните 
им права. 
          ІІ- Дава съгласие разкритата нова дейност дейност с наименование „Комплекс за 
асистентски услуги и информационен център за информиране и консултиране на лица в риск 
за реализиране на социални права“, с три поддейности, да е с щат от 14 (четиринадесет) 
щатни бройки, в т.ч. за поддейностите, както следва: 
                 1. „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност с щат от 14 (четиринадесет) 
щатни бройки; 
                  2.“Лична помощ“, администрирана от община Вълчи дол по Механизма за лична 
помощ съгласно Закона за личната помощ с щат от 0 (нула) щатни бройки; 
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                 3.Информационен център, администриран от община Вълчи дол за информиране и 
консултиране на лица от община Вълчи дол, които са в риск, за реализиране на социалните 
им права, с щат от 0 (нула) щатни бройки. 
           ІІІ- Дейността по раздел І да се изпълнява в Културен дом на гр.Вълчи дол с адрес: 
гр.Вълчи дол, пл.“Христо Ботев“ №1. 
            ІV- Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да извърши последващи действия по 
изпълнение на Решенията, както и разпоредбите на действащото законодателство, свързано 
с взетите решения. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно създаване на нова 
социална услуга «Асистентска подкрепа», държавно-делегирана дейност 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 402 
               На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА,  чл.15,т.10, чл.25,ал.1 и ал.2,т.1 и т.4 и чл.93 от 
Закона за социалните услуги и чл.83,ал.1 и чл.84,ал.1,т.4 от Правилника за прилагане на 
Закона за социалните услуги, Общински съвет Вълчи дол: 
               1. Дава съгласие да бъде създадена нова специализирана социална услуга 
«Асистентска подкрепа», като държавно-делегирана дейност, считано от 01.01.2021 г. 
             2.Натуралният показател се определя съгласно Решение №790 от 30.10.2020г. на 
Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за 
натурални и стойностни показатели- 40 потребители на община Вълчи дол за 2021 година. 
            3.Комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в т.ч. и в домашна 
среда, както следва: «Асистентска подкрепа»; «Администриране на механизма за лична 
помощ по Закона за личната помощ и информиране и консултиране на деца и лица в риск за 
реализиране на социални права в ДЕЙНОСТ «Комплекс от асистентски услуги и 
информационен център за информиране и консултиране на деца и лица в риск за 
реализиране на социални права». 
            4.Място за предоставяне на социалните услуги-гр.Вълчи дол, пл.Христо Ботев»№1, 
Културен дом – Акт за частна общинска собственост №1448/12.02.2013 гозина. 
            5.Брой асистенти – 13. 
            6.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да извърши последващи действия по 
изпълнение на Решението. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Упълномощаване 
на Кмета на община Вълчи дол за възложител на План за интегрирано развитие на община 
Вълчи дол 2021-2027г.(ПИРО) 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 403 
           На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.23 и чл.24 от Закона за 
регионалното развитие и §1,т.21 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на 
околната среда, Общински съвет Вълчи дол: 
             1. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да възложи изработването на план за 
интегрирано развитие на общината 2021-2027 година. 
             2. Задължава Кмета на Община Вълчи дол да внесе за обсъждане и приемане от 
Общински съвет Вълчи дол плана за интегрирано развитие на общината 2021-2027 година. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Съгласие за 
промяна на предназначението на земеделски имоти, собственост на Община Вълчи дол в 
горска територия по реда на чл.81 от Закона за горите 
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ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 404 
           На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.25,ал.5 от Закон за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за промяна 
на предназначението от земеделска в горска територия по реда на чл.81 от Закона за 
горите на следните имоти общинска собственост: 
 
с.Брестак 

№ ПИ с идентификатор Площ (дка) АОС № 
1 06416.113.12 45.963 2948/10.02.2016 г. 
2 06416.121.8 38.595 2944/10.02.2016 г. 
3 06416.86.503 29.739 2945/10.02.2016 г. 
4 06416.77.26 29.788 2946/10.02.2016 г. 
5 06416.34.29 30.861 2943/10.02.2016 г. 
6 06416.36.46 9.338 2947/10.02.2016 г. 
7 06416.106.10 50.431 1044/17.08.2009 г. 
 
с.Генерал Колево 

№ ПИ с идентификатор Площ (дка) АОС № 
1 14670.27.101 9.799 1257/06.02.2012 г. 
 
с.Кракра 

№ ПИ с идентификатор Площ (дка) АОС № 
1 39373.18.53 7.629 2826/15.01.2016 г. 
2 39373.47.37 2.806 2868/21.01.2016 г. 
3 39373.47.36 4.668 2867/21.01.2016 г. 
 
с.Страхил 

№ ПИ с идентификатор Площ (дка) АОС № 
1 69701.13.196 117.202 3562/01.06.2017 г. 
2 69701.13.199 7.418 1511/20.08.2013 г. 
3 69701.16.95 11.593 3567/01.06.2017 г. 
4 69701.11.105 35.781 3564/01.06.2017 г. 
5 69701.10.105 88.447 3565/01.06.2017 г. 
6 69701.13.193 48.611 3561/01.06.2017 г. 
7 69701.13.197 15.808 3563/01.06.2017 г. 
8 69701.13.198 14.513 3566/01.06.2017 г. 

 
 
 
                  С  това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 

На основание чл.33,ал.1,т.4 от ЗМСМА  не постъпиха  питания от общински съветници. 
 

               
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО  редовно заседание на 
ОбС Вълчи дол бе закрито в 16,40 часа.  

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