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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
 взети на 24-то редовно заседание на 26 февруари 2021 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 24 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Приемане на План за заседанията на ОбС през 2021 година 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 409 

             На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Въълчи дол приема План за 
заседанията на Общински съвет Вълчи дол за 2021 година. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г.,  
 относно приемане на Бюджета на Община Вълчи дол за 2021 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 410 
                  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 2021 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 2021 година, както следва: 
1.1.По приходите в размер на  13 412 923 лева, съгласно Приложение №1, в т.ч.: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 8 394 000 лева, както 
следва: 
     1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на  7 794 817 лева. 
      1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 35 000 лева. 
       1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от 
Европейския съюз в размер на (-42 901) лева 
      1.1.1.4. Преходен остатък от 2020 година в размер на  607 084 лева, както следва: 

 За делегирани от държавата дейности – 542 944 лева 
1. Образование- 542 944 лева в т.ч.: 
 СУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол: 23 170 лева 
 ОБУ„Васил Левски”-с.Михалич: 121 834 лева 
 ОБУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци: 53 645 лева 
 ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа: 45 293 лева 
 ПГЗГС-с.Стефан Караджа –223 674 лева; 
 ДГ „Здравец”-гр.Вълчи дол:  13 982 лева   
 ДГ„Слънце”-с. Михалич, филиал с. Есеница: 27 942 лева 
 ДГ” Надежда Крупская”-с. Ген.Киселово: 10 304 лева  
 ДГ”Звездица”-с.Стефан Караджа: 23 100 лева 

2. ДПЛУИ-с.Оборище-53 381 лева 
3. Общинска администрация- 10 759 лева, в т.ч.: 

 -Други дейности по образованието – 10 759 лева 
 За местни дейности  
4. Общинска администрация: 894 619 лева в т.ч.: 

-образование- 358 лева 
-Капиталови разходи от целева субсидия- 25 136 лева 
- Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 133 149 лева; 
-средства за текущи ремонти на улици – 720 695 лева 
- Собствени приходи – 15 281 лева 
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1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 5 018 923 лева, в т.ч.: 
    1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 833 300 лева. 
    1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на  1 583 004 лева. 
    1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности, 
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 800 800 лева.  
    1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 856 900 лева. 
    1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 167 900 лева. 
    1.1.2.6. Временни безлихвени заеми  ( -24 552 лева). 
    1.1.2.7.Възстановени суми по безвъзмездна финансова помощ в рамер на 39 700 лева 
    1.1.2.8.Погасени дългосрочни заеми- (-132 748) лева 
    1.1.2.9. Преходен остатък от 2020 година в размер на 894 619 лева. 
 
1.2.По разходите в размер на 13 412 923 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 8 394 000 лева 
1.2.2. За местни дейности в размер на  4 661 503 лева. 
1.2.3. За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени приходи и от 
изравнителна субсидия  в размер на  357 420 лева. 
  
2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2021 година в размер на 880 277  лева, 
съгласно Приложение №3, както следва: 
2.1.Приема разпределението на целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови 
разходи в размер на 800 800 лева. 
2.2.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани със собствени средства в 
размер на 54 341 лева. 
2.3. Приема разчета за обекти за капиталови разходи, от преходен остатък от целева субсидия 
от 2020 година, в размер на 18 936 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 2021 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 266 620 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 8 710 лева. 
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 12 500 лева. 
4.3. Субсидии за: 
4.3.1.читалища в размер на 252 648 лева, съгласно Приложение №5. 
4.3.2. спортни клубове в размер на 62 000 лева, както следва: 
  БК”Вихър-2002”-гр.Вълчи дол: 13 000 лева; 
 СНЦ Петко Сираков – 2012” – гр. Вълчи дол: 6 000 лева; 
 СНЦ”Спортен клуб Вихър” – 6 000 лева; 
 ФК”Вихър 2016”-гр.Вълчи дол: 14 500 лева; 
 ФК „Ботев”-с.Брестак:  6 500 лева; 
 ФК „Устрем”-с.Караманите: 6 500 лева; 



 3 

 ФК „Спортист”- с. Михалич: 5 000 лева; 
 ШК”Вихър 2018”-гр.Вълчи дол: 500 лева; 
 СК по тенис на маса-гр.Вълчи дол: 4 000 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 3 000 
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  250 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 200 лева за служителите, наети по трудови правоотношения в Общинска 
администрация и 200 лева на дофинансираните към нея длъжности. 
5.4.3.В размер на  200 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 250 лева за служителите, назначени по служебни правоотношения в 
Общинска администрация. 
5.4.5. В размер на 100 лева на служители по ПМС №66 
5.4.6.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.  
 
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.Оборище в 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, съгласно Приложение №7. 
 
9.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 
година- 2023 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; 



 4 

        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 2021 година, в размер на 1 609 000 лева, от средносрочния размер на 
отчетените четири години. 
 
12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2021 година, в размер на 2 000 000 лева 
 
13.Определя размера на просрочените задължения за 2020 година, в размер на  461 878 
лева. 
 
14.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 
през 2021 година, в размер на 150 000 лева. 
 
15.Оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извършва компенсирани промени по 
бюджета на Община Вълчи дол за 2021 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. 
16.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 
разпределението. 
16.3.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. 
16.4.Да включва информация по чл.125, ал.4  от Закона за публичните финанси в 
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
16.5.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. 
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18.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране 
и за съфинансиране на общински програми и проекти.  
 
19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет 
ежемесечно да докладват за направени вътрешни компесаторни промени по делегираният 
им бюджет. 
 
20.Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2021 година, както 
следва: главница в размер на 132 748 лева и съответните лихви по него. 
 
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 
Приложение №9. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно 
отчет на ОбС и неговите комисии за периода 01.07.2020-31.12.2020 година 
 
Гюлшен Акифова- общински съветник, председател на ПК « Местно самоуправление, 
нормативна уредба и общинска собственост»-становището на членовете на ПК е «да»- 
приемаме предложението проекторешение 

Други изказвания  и коментари не постъпиха, след което с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” 
и 0 гласа „въздържали се”, с което ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 411 

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 2020 г.  
 
ПО ЧЕТВЪРТА 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 2020г.-м.Декември 2020г 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 412 

На основание чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, и в изпълнение на чл.44,ал.1,т.7 отт ЗМСМА, ОбС 
Вълчи дол приема Отчетаа за изпълнение на Решенията на Общински съвет Вълчи дол от 
Общинска администрация за периода м.юли 2020г.- м.декември 2020г.,включително, 
съгл.Приложение №1 към настоящата Докладна записка. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно утвърждаване на 
списък за отдаване под наем на имоти от ОПФ, през стопанската 2021/2022г. 
 
 ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 413 
             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 НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол: 
               1.Дава съгласие, маломерни имоти (до 10 дка) от общински поземлен фонд на 
територията на Община Вълчи дол, описани в Приложение №1, да бъдат отдадени под наем 
за стопанската 2021/2022г., 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 съгласие, 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 
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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. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно утвърждаване на 
списък на имотите-пасища и мери за отдаване под наем за стопанската 2021/2022г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 414 
             На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, ОбС 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 2021/2022г., 
съгласно Приложение №1, неразделна част от докладната записка. 

2.Дава съгласие да бъдат отдавани под наем общински пасища и мери за общо и 
индивидуално ползване за сроок от 5 (пет) стопански 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 2021/2022 г., в размер на 9,00 (девет) лева за декар, 
съгласно Приложение №1, неразделна част от докладната записка. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно разрешение за 
изработване на специализирана план-схема за газоснабдяване-«Разширение на 
Газоразпределителната мрежа на гр.Вълчи дол», общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 415 
    На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а,ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.98а, 
чл.108,ал.2 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол: 
               1.Разрешава изработване на проект „Специализирана план-схема за газоснабдяване-
„Разширение на Газоразпределителната мрежа на гр.Вълчи дол“ 
               2.Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработването на :“Специализирана план-
схема за газоснабдяване-„Разширение на Газоразпределителната мрежа на гр.Вълчи дол“ 
                   Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и т.2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно изменение на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 
на селскостопански животни и птици на територията на Община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 416 
                 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 
                Приема изменение на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Вълчи дол: 
                §1. В раздел ІІІ от Наредбата- „Отглеждане на животни за лични нужди- права и 
задължения“ се отменят: 
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1. Ал.2 към чл.15 – „Влизането, преминаването и пашата на животни  в земи с 
посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или 
учредено вещно право върху земята.“ 

2. Ал.3 към чл.15 –„Влизането, преминаването и пашата на животни на пасища, 
мери и ливади, отдадени за индивидуално ползване от общинския поземлен 
фонд.“ 

  §2. В Раздел VІ от Наредбата- „Контрол и административнонаказателни разпоредби“ 
чл.28, ал.2 придобива следното съдържание: 
               „За нарушения на изискванията на чл.15, ал.4; чл.15,ал.5; чл.15,ал.6; чл.15,ал.7; 
чл.15,ал.8 и чл.15,ал.9: 
                -за физически лица-глоба в размер от 100 до 500 лева, а при повторно 
нарушение от 600 до 1000 лева; 
                -за юридически лица и еднолични търговци- имуществена санкция в размер  от 
500 до 2000 лева, а при повторно нарушение- имуществена санкция в размер от 3000 до 
5000 лева.“ 

 
 ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно анализ за работата на Общинска администрация с молби и жалби на граждани от 
Община Вълчи дол за 2020 година 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 417 

  На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА Общински съвет-Вълчи дол приема Анализ за 
работата на Общинска администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол за 
2020 година. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно отчет за 
осъществен контрол от  служители на ОбА Вълчи дол, Кметове на кметства и Кметски 
наместници по населени места по спазване на Наредба №1 за обществения ред на 
територията на Община Вълчидол за периода м.Януари 2020г.-м.Декември 2020 г. 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 418 

                На основание чл.21, ал.1,т.24 и в изпълнение на чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински 
Съвет Вълчи дол приема Отчет за осъществен контрол от  служители на ОбА Вълчи дол, 
Кметове на кметства и Кметски наместници по населени места по спазване на Наредба №1 за 
обществения ред на територията на Община Вълчидол за периода м.Януари 2020г.-
м.Декември 2020 г. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 419 
               На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет  Вълчи дол : 
                   1. Дава съгласие да се проведе обществена поръчка с предмет „Изграждане, 
инсталиране и конфигуриране на система за електронно видеонаблюдение на територията 
на Община Вълчи дол“, на обща стойност 150 000 лева без ДДС или 180 000 лева с ДДС, 
платими както следва: 
                   -авансово в размер на 50 000 лева без ДДС или 60 000 лева с ДДС през бюджетната 
2021 година; 
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                   -междинно  в размер на 50 000 лева без ДДС или 60 000 лева с ДДС през бюджетната 
2022 година; 
                   -окончателно в размер на 50 000 лева без ДДС или 60 000 лева с ДДС през 
бюджетната 2023 година; 
                   2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички правни и 
фактически действия по изпълнението на посоченото по-горе решение. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно издаване на запис на заповед от община Вълчи дол в полза на 
ДФ»Земеделие»,абезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C01 
от 28.11.2019г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 12.02.2021г. по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ за 
предоставяне на ПБФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за 
проект „Реконструкция на Културен дом, гр.Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност“, сключен между Община Вълчи дол и ДФ“Земеделие“ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  №420 
                  На основание чл.21,ал.1,т.6,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, договор № 
BG06RDNP001-7.008-0001-C01 от 28.11.2019г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 
12.02.2021г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по  подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от 
Програмата за развитие на селските райони , сключен между Община Вълчи дол и 
ДФ“Земеделие“- Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Цар 
Борис ІІІ“ №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 
121100421, предстоаваляван от Изпълнителния директор Васил Грудев, Общински съвет 
Вълчи дол: 
                     1. Упълномощава кмета на община Вълчи дол да подпише Запис на заповед без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 
232 957,14 лева (двеста  тридесет и две хиляди деветстотин петдесет и седем лева и 
четиринадесет  стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане 
по ддоговор за пердоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0001-
C01 от 28.11.2019г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 12.02.2021г. по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ за 
предоставяне на ПБФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за 
проект „Реконструкция на Културен дом, гр.Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност“, сключен между Община Вълчи дол и ДФ“Земеделие“ 
                  2. Възлага на кмета на община Вълчи дол да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C01 от 
28.11.2019г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 12.02.2021г. и да ги представи пред 
ДФ“Земеделие“. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно издаване на запис на заповед от община Вълчи дол в полза на 
ДФ»Земеделие»,абезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-7.008-
0001-C01 от 28.11.2019г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 12.02.2021г. по подмярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ за 
предоставяне на ПБФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за 
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проект „Реконструкция на Културен дом, гр.Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност“, сключен между Община Вълчи дол и ДФ“Земеделие“ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  №421 
                  На основание чл.21,ал.1,т.6,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, договор № 
BG06RDNP001-7.008-0001-C01 от 28.11.2019г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 
12.02.2021г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по  подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“от 
Програмата за развитие на селските райони , сключен между Община Вълчи дол и 
ДФ“Земеделие“- Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Цар 
Борис ІІІ“ №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 
121100421, предстоаваляван от Изпълнителния директор Васил Грудев, Общински съвет 
Вълчи дол: 
                     1. Упълномощава кмета на община Вълчи дол да подпише Запис на заповед без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 46 
591,43 лева (четиридесет и шест хиляди петстотин деветдесет и един лев и четиридесет и три 
стотинки) за обезпечаване на 100% ДДС от заявения размер на авансово плащане по ддоговор 
за пердоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0001-C01 от 
28.11.2019г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 12.02.2021г. по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селските райони“ за 
предоставяне на ПБФП по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за 
проект „Реконструкция на Културен дом, гр.Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна 
ефективност“, сключен между Община Вълчи дол и ДФ“Земеделие“ 
                  2. Възлага на кмета на община Вълчи дол да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C01 от 
28.11.2019г. и Анекс № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 12.02.2021г. и да ги представи пред 
ДФ“Земеделие“. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно продължаване срока на разрешително за ползване на повърностен воден обект 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 422 
          На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2  от ЗМСМА,чл.78,ал.2 във връзка с чл.52,ал.1,т.3, 

буква «б», чл.46,ал.1,т.2 и чл.60 от Закона за водите,   Общински съвет Вълчи дол: 
             1.Дава съгласие да се продължи срока на действие на Разрешително за ползване на 
повърхностен воден обект №1/ 28.04.2016 година –публична общинска собственост, 
поземлен имот (язовир) с идентификатор 30555.15.65 по КККР на землище с.Звънец (бивш 
№000011), с цел на ползването- за аквакултури и свързаните с тях дейности, като срокът 
бъде продължен до края на концесионния договор, а именно до 12.04.2035 г. и след доказване 
изпълнението на условията в действащото разрешително. 
         2. Упълномощава кмета на община Вълчи дол да издаде Решение за 
продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на повърхностен 
воден обект №1/ 28.04.2016г.- година –публична общинска собственост, поземлен имот 
(язовир) с идентификатор 30555.15.65 по КККР на землище с.Звънец (бивш №000011), 
община Вълчи дол, след доказване изпълнението на условията в действащото разрешително. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно отчет за изпълнението на общинските концесии и на концесионните договори за 
2020г. 
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 423 

          На основание чл.21,ал.1,т.23  от ЗМСМА и чл.132,ал.2 от Закона за концесиите,   
Общински съвет Вълчи дол приема Отчет за изпълнението на общинските концесии и на 
концесионните договори за 2020 година. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно 
удължаване на срока за заплащане на дължимите парични постъпления от концесионни 
възнаграждения за дадените от Община Вълчи дол обекти на концесия до 30.06.2021г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  №424 
                  На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.6б от Закона за мерките и 
действията по време на извънредното положение, Общински съвет Вълчи дол: 
                 1.Удължава срока за дължимите парични постъпления от концесионни 
възваграждения за 2020г. до 30.06.2021г. на: 
                    -„Термо Лидер“ООД, с управител Христо Томов- концесионер на язовир Оборище 
                   -„Ноема 55“ ЕООД, с управител Мартин Иванов, концесионер на язовир Генерал 
Колево 
                   -„Еко гъби“АД, с управител Свилен Костадинов, концесионер на язовир Щипско 
                   -„Акропович“ООД, с управител Красимир Колев, концесионер на язовир Есеница 
                   -„Агриа Стили“ЕООД, с управител Георги Стилиянов, концесионер на язовир Звънец 
до 30.06.2021 г. 
               2.Удължава се срокът на изискуемите концесионни възнаграждения за 2021 г. до 
30.06.2021г. 
               3.Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да предприеме всички необходими 
действия за изпълнението на решението по т.1. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно освобождаване от 
заплащане на наем за недвижим имот-пазар, находящ се в УПИ ІІІ, кв.20 по плана на гр.Вълчи 
дол по договор №392/ 13.03.2017г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 425 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА чл.6б от Закона за мерките и действията 
по време на извънредното положение, Общински съвет Вълчи дол: 
                1.Освобождава наемателят „Вивенти“ ЕООД, ЕИК 103882369, със седалище и адрес на 
управление: гр.Вълчи дол, ул.“Алеко Константинов“ №8 с управител Георги Иванов Желев от 
заплащане на дължимите вноски по договор №392/ 13.03.2017г., за периода от 13.03.2020г. до 
03.05.2020г. и от 07.11.2020г. до 31.12.2020г. 
              2.Да се приспаднат от годишния наем за 2021г. платените суми за посочените в т.2 
месеци. 
              3.Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да предприеме всички необходими 
действия за изпълнението на решението по т.1 и т.2. 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно освобождаване от 
заплащане на наем за недвижим имот-публична общинска собственост, а именно помещение-
сладкарница, с площ 39 кв.м. на втори етаж от сграда, находяща се в УПИ VІ,кв.40 по плана на 
с.Войводино 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 426 
       На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА чл.6б от Закона за мерките и действията 
по време на извънредното положение, Общински съвет Вълчи дол: 
                1.Освобождава наемателят „Яник 2014“ ЕООД, ЕИК 204629551, със седалище и адрес 
на управление: гр.Вълчи дол, бул.“Васил Левски“ №20 с управител Петко  Петков от 
заплащане на дължимите вноски по договор №488/ 06.07.2017г., за периода от 13.03.2020г. до 
14.06.2020г. и от 07.11.2020г. до отпадане на забраната за осъществяване дейността на 
заведенията за хранене. 
              2.Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да предприеме всички необходими 
действия за изпълнението на решението по т.1. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно освобождаване на 
ДКЦ 1 «Света Клементина» ЕООД с адрес гр.Варна, бул.»Съборни» №40 от наемни вноски за 
2020г. До 31.01.2021г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 427 
 На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА чл.6б от Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, Общински съвет Вълчи дол: 
                1.Освобождава наемателят ДКЦ 1  „Света Клементина“Варна ЕООД, ЕИК 000090026, 
със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.“Съборни“ №40 с управител д-р Иван 
Иванов от заплащане на наемни вноски, както и възстановените разходи за 2020г. и 
м.01.2021г. по договор №125/ 19.03.2019г. и договор №51/ 01.04.2016г. 
              2.Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да предприеме всички необходими 
действия за изпълнението на решението по т.1. 
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост в Община Вълчи дол през 2021 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 428 
 На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 от ЗОС, ОбС приема изменение и 
допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в 
Община вълчи дол през 2021г., както следва: 
        Б.Имоти, върху които община Вълчи дол има намерение да учреди ограничени вещни 
права се създава: 
              Точка 1.Учредяване  безвъзмездно право на строеж на 200 кв.м. в имот с 
идентификатор 12574.49.55 по КККР на гр.Вълчи дол, АОС №3810/04.07.2019г.          
         В. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да  продаде се създава точка: 
             Точка 18. Имот с идентификатор: 12574.501.348.1.1, с площ 80 кв.м., АОС №4027/ 
03.11.2020г., по КК на гр.Вълчи дол, частна общинска собственост . 
            Точка 19. Имот с идентификатор: 06416.501.438, с площ 774 кв.м.,по кадастралната 
карта на с.Брестак; начин на трайно ползване: ниско застрояване в урбанизирана територия  
            Точка 20. Имот с идентификатор: 12574.501.1544, по КК на гр.Вълчи дол, АОС №3834/ 
22.10.2019г., частна общинска собственост        
           Точка 21. Имот с идентификатор: 12574.501.298 по КК на гр.Вълчи дол, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване в урбанизирана територия, в едно с построената в имота сграда, 
АОС №4037/ 26.11.2020г., частна общинска собственост,  
            Точка 22. Имот с идентификатор 32860.23.29 по КК на с.Искър, АОС 
№4075/10.02.2021г., частна общинска собственост  
       V.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за 
тяхното придобиване се създава 
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              Точка 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35506.501.568.1.1 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Калоян, одобрени със Заповед № РД-18-
1886/21.11.2018г. на ИД на АГКК, предназначение на самостоятелния обект: за обществено 
хранене, със застроена площ от 234,00 кв.м., находяща се в сграда 1, ет.1, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 35506.501.568 
               Точка 2. Имот – сграда читалище с площ 752 кв.м., находяща се в УПИ ІІ, кв.27 по плана 
на с.Стефан Караджа. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно дарение на 
сградата на народно читалище «Просвета 1912»,с.Стефан Караджа 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 429 
 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.3 от ЗОС и чл.6,ал.3 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол: 
             1. Дава съгласие да бъде приета безвъзмездно под формата на дарение от Община 
Вълчи дол, сграда на Народно читалище „Просвета 1912“, с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол, 
ЕИК 103750079, представлявано от Коста Маринов Костадинов-председател, представляваща 
двуенажна масивна сграда със застроена площ 752 кв.м., находяща се в УПИ ІІ- културен дом в 
кв.27 по плана на с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол. 
               2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички необходими 
действия за изпълнението на решението по т.1. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно закупуване на 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35506.501.568.1.1 по кадастралната карта на 
с.Калоян, община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 430 
 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.6,ал.1 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол: 
              1.Дава съгласие за закупуване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
35506.501.568.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Калоян, одобрени 
със Заповед № РД-18-1886/21.11.2018г. на ИД на АГКК, предназначение на самостоятелния 
обект: за обществено хранене, със застроена площ от 234.00 кв.м., находяща се в сграда №1, 
ет.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35506.501.568, представляващ 
търговски обект-ресторант, съгласно Нотариален акт №197 от 08.09.2005 г.,т.ІХ,вх.рег.3055, 
д.1845, СВ-Девня, собственост на Красимир Русев Керчев и Ваня Христова Керчева, в размер 
на 40 000 лв.(четиридесет хиляди лева). 
         2.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да сключи договор за покупко-продажба на 
имота по т.1 с Красимир Русев Керчев и Ваня Христова Керчева. 
         3.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол при необходимост да възложи процедура 
по промяна на предназначението на обекта, с цел задоволяване на обществените нужди 
нанаселението. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно продажба  на поземлен имот с идентификатор 12574.501.298 по КК на гр.Вълчи дол, 
АОС №4037/ 26.11.2020г., частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 431 
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 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1, чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.37,ал.1 
от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
                 1.Дава съгласие поземлен имот с идентификатор 12574.501.298 и 12574.501.298.1, по 
кадастралната карта на гр.Вълчи дол, АОС №4037/26.11.2020г., частна общинска собственост 
с площ 331 кв.м., ведно с построената в имота сграда, масивна, едноетажна, със застроена 
площ 74 кв.м. да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
               2.Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за поземлен имот с 
идентификатор 12574.501.298 и 12574.501.298.1 по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, АОС 
№4037/ 26.11.2020г., частна общинска собственост, в размер на 7 650,00лв.(седем хиляди 
шестотин и петдесет лева), за първоначална цена при провеждането на търга. 
             3.Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота. 
             4.Определя Мехмед Хасанов Хасанов, общински съветник, да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на търга. 
             5. Одобрява тръжната документация. 
             6. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
                 -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно продажба на имот- самостоятелен обект с идентификатор 12574.501.348.1.1 с площ 
80 кв.м., АОС №4027/03.11.2020г., частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 432 
 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4, чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, чл.47,ал.1,т.3 и 
ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
                 1.Дава съгласие да се продаде на Мария Янчева Стефанова,ЕГН…………с постоянен 
адрес гр.Вълчи дол, ул.“Георги Димитров“ №15, самостоятелен обект с идентификатор 
12574.501.348.1.1, с предназначение: жилище, апартамент с площ 80 кв.м., намиращ се в 
двуетажна, масивна, жилищна сграда с идентификатор 12574.501.348.1, АОС № 4027/ 
03.11.2020г., частна общинска собственост за сумата 10 170 лв.(десет хиляди сто и седемдесет 
лева) без ДДС. 
               2.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия 
за подписване на договор за покупко-продажба на имота по т.1. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно продажба на имот 
12574.501.1544 по КК на гр.Вълчи дол, АОС №3834/22.10.2019г., частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 433 
 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1, чл.8, ал.1, чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, 
чл.37,ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
                 1.Дава съгласие имот с идентификатор 12574.501.1544 по кадастралната карта на 
гр.Вълчи дол, АОС № 3834/22.11.2019г., частна общинска собственост с площ 676 кв.м. да 
бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
               2.Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за имот с 
идентификатор 12574.501.1544 по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, АОС №3834/ 
22.11.2019г., частна общинска собственост, с площ 676 кв.м. в размер на 3 940,00лв.(три 
хиляди деветстотин и четиридесет лева), за първоначална цена при провеждането на търга. 
             3.Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота. 
             4.Определя Мехмед Хасанов Хасанов, общински съветник, да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на търга. 
             5. Одобрява тръжната документация. 
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             6. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
                 -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния Календар на Община 
Вълчи до за периода 01.07.2020г-31.12.2020г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 434 
 На основание чл.21,ал.1,т.24 и във връзка с с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол 
приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния Календар на Община Вълчи 
дол за периода 01.07.2020г-31.12.2020г., съгласно Приложение №1 към докладната записка. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Културния Календар на Община 
Вълчи до за периода 01.07.2020г-31.12.2020г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 435 
 На основание чл.21,ал.1,т.24 и във връзка с с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол 
приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Културния Календар на Община 
Вълчи дол за периода 01.07.2020г-31.12.2020г., съгласно Приложение №1 към докладната 
записка. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно приемане на Културен календар на Община Вълчи дол за 2021 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 436 
 На основание чл.21,ал.1,т.24 и във връзка с с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол 
приема Културен Календар на Община Вълчи дол за 2021 година, съгл.Приложение №1 към 
настоящата докладна записка. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА Кмет на община, съгл.Заповед №165/ 12.02.2021г., 
относно приемане на Спортен календар на Община Вълчи дол за 2021 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 437 
 На основание чл.21,ал.1,т.24 и във връзка с с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол 
приема предложения проект за Спортен Календар на Община Вълчи дол за 2021 година, 
съгл.Приложение №1 към настоящата докладна записка. 
 
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩИ: 
30.1. Заявление от Недялка Василева Василева от гр.Вълчи дол, ул.“Оборище“ №18, 
относно отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 438 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Недялка Василева 
Василева от гр.Вълчи дол, ул.»Оборище» №18 да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00лева. 
 
30.2. Заявление от Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.“Нишка“ №7, относно 
отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 439 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Йордан Димов 
Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №7 да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00лева. 
 
30.3. 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 № 440 
    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 
100,00лева. 
 
30.4. 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 № 441 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Илияна Божанова 
Енчева от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски» №13 да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
30.5. Заявление от Екатерина Иванова Стефанова от гр.Вълчи дол, ул.“Струма“ №24, 
относно отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 442 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Екатерина 
Иванова Стефанова от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №24 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ. 
 
30.6. Заявление от Радка  Господинова Иванова от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 443 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Радка Иванова 
Господинова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
30.7. Писмо от Мехмед Ахмедов – кмет на с.Добротич, относно искане от Валентин 
Петров Вълчев от с.Добротич, относно отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 444 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Валентин Петров 
Вълчев от с.Добротич да се отпусне  еднократна парича помощ в размер на 100 лв. За 
погребението на майка му Съба Николова Вълчева. 
 
30.8. Заявление от Виолета 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 № 445 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Виолета Божанова 
Енчева от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Раковски» №13  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
30.9. Заявление от Емил Маринов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 446 
    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. 
 
30.10. Заявление от Емилияна Свиленова Стоянова от с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 447 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Емилияна Свиленова 
Стоянова от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100лв.. 
 
30.11. Заявление от Юмер Невзатов Незиров от с.Бояна, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 448 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Юмер Невзатов 
Незиров от с.Бояна  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80лв.. 
 
30.12. Заявление от Севдалина Стефанова Христова от с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 449 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Севдалина 
Стефанова Христова от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 200лв.. 
 
30.13. 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 450 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Мердин Ридванов 
Белилов от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Мамарчев»-4-2-2-20  да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 300лв.. 
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30.14. Заявление от Исин Ридванов Шаибов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 451 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Исин Ридванов 
Шаибов от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80лв.. 
 
30.15. 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 № 452 
    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 за закупуване на 
лекарства в размер на 80лв.. 
 
30.16. Заявление от Рафет Реджебов Алиев от с.Оборище, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 453 
    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 за закупуване на 
лекарства в размер на 80лв.. 
 
30.17. Заявление от Весиле Акифова Исмаилова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 454 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Весиле Акифова 
Исмаилова от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ за закупуване 
на лекарства в размер на 80лв.. 
 
30.18. Заявление от Бирсен Юсменова Бектешева от с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 455 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Бирсен Юсменова 
Бектешева от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80лв.. 
 
30.19. 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 № 456 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Айше Османова 
Мехмедова от с.Радан Войвода  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
150лв.. 
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30.20. Заявление от Несибе Мустафова Еминова от с.Радан Войвода, относно отпущане 
на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 457 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Несибе Мустафова 
Еминова от с.Радан Войвода  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
150лв.. 
30.21. Заявление от Еленка Севдалинова Ангелова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 458 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Еленка Севдалинова 
Ангелова от с.Добротич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80лв.. 
 
30.21. Заявление от Еленка Севдалинова Ангелова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 458 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Еленка Севдалинова 
Ангелова от с.Добротич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80лв.. 
30.22. Заявление от Севда Асенова Михайлова от гр.Вълчи дол, ул.“Иван Вазов“ №20, 
относно отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 459 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Севда Асенова 
Михайлова от гр.Вълчи дол, ул.»Иван Вазов» №20  да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80лв.. 
 
30.23. Заявление от Зорница Бойкова Банкова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 460 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС  дава съгласие на Зорница Бойкова 
Банкова от с.Добротич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100лв. 
 
30.24. Заявление от Галина Стоянова Петрова от гр.Вълчи дол, ул.“Хр.Смирненски“ №15, 
относно отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 461 
    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.»Хр.Смирненски» №15  да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80лв. 
 
30.25. Заявление от Гюлбахар Шукриева Рошудова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 462 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС  дава съгласие на Гюлбахар Шукриева 
Рошудова от с.Михалич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80лв. 
 
30.26. Заявление от Юлка Стоянова Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 463 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС  дава съгласие на Юлка Стоянова 
Стоянова от с.Михалич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80лв. 
 
30.27. Заявление от Садет Рашид Мустафа от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 464 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС  дава съгласие на Садет Рашид 
Мустафа от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80лв. 
 
30.28. Заявление от Тодор Вангелов Андреев от гр.Вълчи дол, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 465 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС  не дава съгласие на Тодор Вангелов 
Андреев от гр.Вълчи дол  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
30.29. Заявление от Жейлян Хасанов Халимов от с.Брестак, ул.“Зеленика“ №10, относно 
отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 466 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС  дава съгласие на Жейлян Хасанов 
Халимов от с.Брестак, ул.»Зеленика» №10  да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80лв.. 
 
30.30. Заявление от Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 467 
    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 
80лв.. 
 
30.31. Заявление от Руси Мимишев Сюлейманов от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 468 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС  не дава съгласие на Руси Мимишев 
Сюлейманов от с.Добротич  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
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30.32. Заявление от Станка Йорданова Георгиева от с.Бояна, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 469 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС  не дава съгласие на Станка 
Йорданова Георгиева от с.Бояна  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
30.33. Заявление от Сибел Бейтула Бейтула от с.Генерал Колево, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 470 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС  дава съгласие на Сибел Бейтула 
Бейтула от с.Генерал Колево  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80лв. 
 
30.34. Заявление от Стела Райчева Маринова от с.Генерал Колево, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 471 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС не  дава съгласие на Стела Райчева 
Маринова от с.Генерал Колево  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
30.35. Заявление от Сашо Стелов Райчев от с.Генерал Колево, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 472 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие на Сашо Стелов Райчев 
от с.Генерал Колево  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80лв. 
 
30.36. Заявление от Зюлбие Аптула Мехмед от с.Оборище, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 473 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие на Зюлбие Аптула 
Мехмед от с.Оборище  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100лв. 
 
30.37. Заявление от Манол Стефанов  Манолов от с.Генерал Киселово, относно отпущане 
на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 474 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие да се отложи 
разглеждането на заявлението на Манол Стефанов Манолов от с.Генерал Киселово за 
следващо заседание на ОбС. 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно  продажба на имот 
с идентификатор 32860.23.29 по КК на с.Искър, АОС №4075/10.02.2021г., частна общинска 
собственост 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 475 
 На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1, чл.8, ал.1, чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, 
чл.37,ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
                 1.Дава съгласие имот с идентификатор 32860.23.29 по кадастралната карта на 
с.Искър, АОС № 4075/10.02.2021г., частна общинска собственост с площ 7 596 кв.м. да бъде 
продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
               2.Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 32860.23.29 по кадастралната карта на с.Искър, АОС №44075/ 10.02.2021г., 
частна общинска собственост, с площ 7 596 кв.м. в размер на 4 831лв.(четири хиляди 
осемстотин тридесет и един лева), за първоначална цена при провеждането на търга. 
             3.Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота. 
             4.Определя Мехмед Хасанов Хасанов, общински съветник, да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на търга. 
             5. Одобрява тръжната документация. 
             6. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
                 -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг. 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно  допълнение в 
утвърдената структура на Общинска администрация Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 476 
На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи 

дол допълва структурата на Общинска администрация  Вълчи дол, приета с Решение №26 от 
28.11.2019 година, Протокол №3 , изменена с Решение №159/30.03.2020г., Протокол №8; 
Решение №209/28.05.2020г., Протокол №11 ; Решение №269/30.07.2020г., Протокол №13 и 
Решение №298/17.09.2020г., Протокол №16 и Решение №352/ 19.10.2020год., Протокол №18  
като увеличава  утвърдената обща численост-от 173,5 на 176,5, както следва:  

-Допълва  към «Местни дейности», с наименование «Дейност «Други дейности спорта и 
физическата култура»- с 1 щ.бр. или утвърждава  обща численост 4 щ.бр.» 

-Допълва към «Държавна дейност»- Обща администрация-дирекция «АПИО» -с 1 щ.бр. 
или утвърждава обща численост -8 щ.бр. 

-Допълва към «Държавна дейност»-Специализирана администрация-дирекция 
«МДТНП»-с 1 щ.бр., или утвърждава обща численост- 8 щ.бр. 

 
ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: 

Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно постъпило искане 
от Църковно настоятелство при храм «Св.ВМЧК Димитър» с.Брестак 

 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 477 
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 

за подпомагане на Църковно настоятелство при хар «Св.ВМЧК Димитър» с.Брестак със 
средствата в размер на 5 000,00лв(пет хиляди лева) след представяне на заверени копия 
«Вярно с оригинала» на разходооправдателни документи за извършения ремонт. 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно учредяване 
безвъзмездно право на строеж на 200 кв.м. в имос с ид.№ 12574.49.55, «Гробищен парк» по 
КККР на гр.Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 478 
           На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37,ал.6,т.2 от ЗОС, Общински съвет Вълчи дол: 
             1.Дава съгласие за учредяване безвъзмездно оправо на строеж на 200 кв.м. на 
Църковното настоятелство при храм «Св.Архангел Михаил» в гр.Вълчи дол, община Вълчи 
дол, за изграждане на православен параклис в имот с идентификатор 12574.49.55 по КККР на 
гр.Вълчи дол. 
            2.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор за 
учредяване на безвъзмездно право на строеж на 200 кв.м. в имот с идентификатор 
12574.49.55 по КККР на гр.Вълчи дол. 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно  
Общо събрание на съдружниците на „В и К-Варна“ ООД 

 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 479 
           На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА и чл.138, ал.2 от ТЗ  и във 

връзка с чл.72, чл.129 и чл.137,ал.1,т.1 и т.2 от ТЗ и Разпореждане №1 от 
22.01.2020год. на Министерски съвет и писмо вх.№ ВП-303 от 02.02.2021г. от 
Министъра на регионалното развитие и благоустройство, ОбС Вълчи дол: 

                1.Определя Георги Тронков- Кмет на Община Вълчи дол , като 
представител на Община Вълчи дол в Общото събрание съдружниците на 
«Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД 

              2. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото 
Общо събрание на 11.03.2021 година да гласува „за” примане на предложените по 
дневния ред въпроси и материали. 

 3.Упълномощава Георги Тронков- Кмет на Община Вълчи дол- 
представител на Община Вълчи дол в ОС  да гласува предложените по дневния ред 
проекторешения както следва: 

По т.1 от дневния ред: 

               1.«ЗА» вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството-
«Български ВиК холдинг» ЕАД, гр.София и предоставяне на съгласие  за 
прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното 
развитие и благоустройството върху 6 949 броя дружествени дела с номинална 
стойност 100 лева всеки един, представляващи 50,98% от капитала на 
«Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД, гр.Варна, на «Български ВиК холдинг» 
ЕАД, гр.София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на «Български 
ВиК холдинг» ЕАД, гр.София, при стойност на непаричната вноска, определена от 
три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 
694 900 лв., съгласно постъпил в МРРБ Доклад на експертите по Акт за назначаване 
на вещи лица №20200930141624/02.11.2020г. на Агенцията по вписванията. 

            Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата 
чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 6 949 дяла от 
капитала на «Водоснабдяване и канализация-Врна» ООД държавата ще запише и 
придобие 694 броя акции с номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала 
на «Български ВиК холдинг» ЕАД и обща номинална стойност от 694 000 лева. 

              По т.2 от дневния ред: 
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                  2. «ЗА» Вземане на решение за промени в дружествения договор на 
«Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД, във връзка с решението по т.1 от 
дневния ред, както следва: 

                   2.1. В чл.5 текста «Държавата- представлявана от определено от 
Министъра на МРРБ лице» се заменя с «Български ВиК холдинг»ЕАД, гр.София». 

                   2.2.В чл.11, ал.2,б.»А» думата «Държавата» се заменя с «Български ВиК 
холдинг» ЕАД гр.София. 

 
ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно 
провеждане на редовно общо събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от «Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД, Варна 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 480 
           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 10.03.2021 година  от 14,00 часа в заседателната зала в сградата на Обладстна 
администрация Варна да гласува „ЗА” примане на предложените по дневния ред материали. 
 
 
 
                  С  това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 
               
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО  редовно заседание 
на ОбС Вълчи дол бе закрито в 17,00 часа.  

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