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Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 
Европа инвестира в селските райони

На 8 март от 11:00 часа, с 
официална церемония „Първа 
копка”, кметът на община Вълчи 
дол – Георги Тронков даде старт 
на строителството по Проект: 
„Реконструкция на Културен дом, 
гр. Вълчи дол с изпълнение на 
мерки за енергийна ефективност“.
На церемонията присъстваха 
народният представител Павел 
Христов, председателят на Общин-
ски съвет – Димитър Тодоров, 
председателят на читалищното 
настоятелство – Георги Георгиев, 
представители на фирмата-
изпълнител, екипа на Областен 
информационен център – Варна.
Проектът се реализира в 
изпълнение на Договор № 
BG06RDNP001-7.008-0001-C02 
от 28.11.2019 год. за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ 
(ДОБФП) по процедура чрез подбор 
BG06RDNP001-7.008 - Енергийна 
ефективност „Реконструкция, ре-
монт, оборудване и/или обзавеж-
дане на общински сгради, в 
които се предоставят обществени 
услуги, с цел подобряване на 
тяхната енергийна ефективност“ 
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 за периода 
2014 – 2020 год., съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за 

Проект  „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“, Договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C02от 28.11.2019г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура 
чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност“ 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 
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

www.eufunds.bg

развитие на селските райони.
Проектът включва реконструкция 
на покривите, фасадите и подмяна 
на улуци и водосточни тръби на 
сградата на Културния дом в гр. 
Вълчи дол.
Бенефициент на проекта е  Община 

Вълчи дол.
Главната цел на проекта е 
подобряване на енергийната ефек-
тивност на общинските сгради, в 
които се предоставят обществени 
услуги на Община Вълчи дол, чрез 
реконструкция на Културен дом с 

изпълнение на мерки за енергийна  
ефективност и социално–иконо-
мическо развитие на община 
Вълчи дол чрез намаляване на 
бедността, социално приобщаване 
и подобряване качеството на живот.  
Общата му стойност е  487 345.19 
лева, от които 414 243.41 лева 
- европейско съфинансиране 
и 73 101.78 лева - национално 
съфинансиране.
Изпълнител на строително-монтаж-
ните дейности е „БГ ЛЕНД-КО“ 
АД, проектант и авторски надзор 
- „НЮАРХ“ ООД, а строителният 
надзор се осъществява от „СТРОЙ-
НАДЗОР“ ООД.
Крайният срок за изпълнение на 
проект „Реконструкция на Културен 
дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на 
мерки за енергийна ефективност“ е 
28.11.2022 година.
Реализирането на проекта е от 
изключителна важност за цялата 
общественост. Реконструкцията на 
културната институция в град Вълчи 
дол ще доведе до подобряване на 
условията на живот в общината, 
на достъпа до обществени услуги, 
ще доведе и до подобряване на 
енергийната ефективност на 
общинската сграда, в която се 
предоставят обществени услуги.
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-Господин Тронков, измина 
една година от началото на 
пандемията от COVID-19… 
Как се отрази пандемията на 
живота в нашата община? 
Какви мерки се предприемат 
за ограничаване разпростра-
нението й? 
-Пандемията от COVID-19 
промени живота на всички ни. 
Засегна всеки един от нас по 
различен начин. Промениха 
се навиците ни, начина ни на 
живот, начина ни на мислене. 
През 2020 година целият свят се 
изправи пред огромно по своите 
мащаби предизвикателство, 
което за съжаление още не е 
отминало… 
Разбира се, коронавирусната 
инфекция не подмина и нашата 
община. Мерките, които 
въвеждаме, за да ограничим 
разпространението на вируса, 
са съобразени и адекватни с 
епидемиологичната обстановка 
в страната ни, с решенията на 
здравните власти. Ние, като 
администрация, полагаме 
всички усилия, които се 
изискват от нас, за да бъдем 
максимално полезни на хората, 
каквато вярвам е целта на всяка 
общинска администрация. 
Ще продължаваме да правим 
всичко, за да запазим здрави 
жителите на община Вълчи 
дол!
Бих искал да благодаря на всеки 
един от моите съграждани за 
отговорността, разбирането и 
усилията, които полага, за да 
се справим заедно с безпреце-
дентната ситуация. 
Виждате, че към момента 
ситуацията е такава, че не 
трябва да се отпускаме нито за 
миг, а да продължим стриктно 
да спазваме всички въведени 
противоепидемични мерки, 
за да запазим собствените 
си живот и здраве и тези на 
нашите близки. Ако всеки 
един човек, лично за себе си 
постъпва отговорно и спазва 
препоръките на здравните 
власти, като ограничаване на 
социалните контакти, спазване 
на социална дистанция, дезин-
фекция, хигиена, мисля, че 
изходът ще е добър за всички 
ни. Положението е трудно за 
всички ни, ограниченията не са 
приятни за никого, но вярвам, 
че можем да се справим…
Заедно!
-Г-н Тронков, в началото на 
месеца спечелихте награда за 

най-много спечелени проек-
ти. Разкажете ни повече за 
политиката на Общината по 
отношение на европейските 
програми и проекти…
-Работата по европейските 
програми и проекти винаги е 
била от първостепенно значе-
ние за мен и колегите ми от 
общинската администрация. 
Смея да твърдя, че сме се 
възползвали от всяка една въз-
можност за кандидатстване, 
защото отчитаме големите 
ползи за развитието на общи-
ната, които се откриват пред нас, 
благодарение на различните 
проекти и програми. Т.е. не 
е имало проект, по който 
да сме допустими и ние да 
сме пропуснали шанса да се 
включим в него.
Факт е, че от 2016 година 
насам сме спечелили проекти 
по еврофондове, програми 
и средства по ПМС на 
обща стойност 16 052 404 
лева. Държа да отбележа, че 
инвестиции от подобен мащаб 
досега не са правени във Вълчи 
дол. Най-пресния пример, ако 
мога така да се изразя,  е проекта 
за реконструкция на културния 
дом в град Вълчи дол по ПРСР 
на стойност почти половин 
милион лева. Проектът включва 
реконструкция на покривите, 
фасадите и подмяна на улуци и 
водосточни тръби на сградата 
на Културния дом в гр. Вълчи 
дол. Това е наистина важен 
проект за цялата общественост 
на град Вълчи дол и аз съм 
изключително щастлив, че 

най-после, след повече от 30 
години ще бъде направен така 
необходимия основен ремонт. 
Зад всичко това стоят много 
работа, професионализъм, же-
лание и упоритост. Тук бих 
искал да благодаря на моя 
екип за всеотдайността, за 
безсънните нощи и усилията, 
които полага всичко това да 
се случи! Защото зад всеки 
реализиран проект стои наис-
тина адски много труд.
-Да поговорим конкретно 
за различните реализирани 
проекти в сферата на образо-
ванието.
-Образованието винаги е било 
и ще продължи да бъде наш 
основен приоритет, защото 
най-голямата инвестиция са 
нашите деца. На тях принад-
лежи бъдещето и с тях са 
свързани нашите надежди. 
Още преди да бъда избран за 
кмет на община Вълчи дол 
на частичните местни избори 
през 2017 година, заявих, че 
ще направя всичко възможно за 
подобряване на образователната 
инфраструктура. Аз съм човек, 
който държи на думата си и 
не обичам да говоря празни 
приказки и да давам празни 
обещания. В тази връзка бих 
искал да кажа, че във всяко едно 
от учебните заведения на 
територията на общината 
бяха извършени или предстои 
да бъдат извършени ремонтни 
дейности. За да бъда конкре-
тен: мащабен ремонт на 
стойност 1,3 милиона лева бе 
извършен в Професионалната 

гимназия по земеделие и горско 
стопанство в село Стефан 
Караджа. Гимназията вече се 
отоплява с парно /преди това - 
с печки на твърдо гориво/, вече 
има ново и модерно оборудване 
обзавеждане, игрище, осигу-
рени са и лаптопи за педа-
гозите, които се оказаха много 
полезни в настоящата ситуация 
с дистанционното обучение.
През 2019 година, по Проект 
„Красива България” извър-
шихме ремонтни дейности на 
ОбУ „Васил Левски” в село 
Михалич и на прилежащото 
външно пространство около 
него.
Основен ремонт ще започне 
и в СУ „Васил Левски” град 
Вълчи дол. Предвидените 
средства по ПРСР са над 926 
000 лева.
Друг проект осигурява над 262 
000 лева за ремонтни дейности 
в сградата и физкултурния 
салон на ОбУ „Св. Иван 
Рилски” в село Червенци. 
Различни проекти по ПУДООС 
се реализираха и в училищата 
и детските градини – в двора 
на ОУ „Климент Охридски” се 
монтираха съоръжения за игра 
и такива за отдих и почивка, 
детски съоръжения за игра се 
монтираха и в дворовете на 
детски градини.
За последните 3 години, 
благодарение на Министер-
ството на образованието, са 
получени 3 училищни автобуса, 
които да извозват децата от 
родното населено място към 
съответното учебно заведение. 

В най-скоро време предстои да 
получим още един.
Като говорим за образование, 
бих искал да  припомня, че 
Вълчи дол е една от малкото 
общини в страната, в които 
таксите да ясли и детски 
градини са отменени и то още 
от 2017 година. Общинският 
съвет взе това решение, за да 
подкрепи младите семейства 
и да помогне децата да бъдат 
обхванати от образователната 
система още от най-ранна 
възраст.
-А какво ще кажете по от-
ношение на социалната по-
литика?
-Община Вълчи дол води 
последователна социална поли-
тика, насочена към намаляване 
на бедността, на безработицата, 
на демографската криза, на-
сочена е и към социалното 
приобщаване на уязвимите 
групи. През последните 
години приключиха успешни 
проекти по Програмата за 
развитие на човешките ресурси 
като „Активни младежи в 
община Вълчи дол“, „Грижа 
за достоен и независим 
живот“, „Работа“. Вълчи дол 
е единствената в областта 
община с одобрен проект до 
края на 2021 г. -„Реализация 
чрез интеграция“ по който е 
осигурена заетост на 20 души 
като строителни работници, 
на 50 – като домашни по-
мощници. Успешно работи и 
Общностния център по проект 
„Подкрепи ме, за да успея”. 
Продължава изпълението 
на проектите „Приеми ме“ 
и  „Обучения и заетост за 
лица с увреждания„. На тери-
торията на общината ще 
продължи работата по проекта 
за „Патронажна грижа+“ 
с мобилни екипи в помощ 
на възрастни хора и хора с 
увреждания. В условията 
на пандемия се осигурява 
топъл обяд за най-голямата 
група в област Варна – за 350 
души. За близо 30 000 лева от 
МТСП чрез фонд „Социална 
закрила“  е направена модерна 
кухня на Домашния социален 
патронаж… Виждате, че 
социалната политика на Община 
Вълчи дол е наистина с широк 
обхват и непрекъснато работим 
в посока на разширяване на 
този обхват.
-Здравеопазването също бе 
сред основните приоритети, 
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заложени в предизборната Ви 
програма…
-Да, така е. В тази посока също 
полагаме сериозни усилия, за 
да може жителите на общината 
да имат достъп до качествено 
здравеопазване. В началото 
на годината, благодарение на 
Министерство на здравео-
пазването бе доставен чисто 
нов специализиран автомобил 
за нуждите на спешната помощ.  
Открихме и общинската аптека. 
През 2019 година изпълнихме 
проект „Осигуряване на 
достъпна среда на сградата на 
Поликлиниката в гр. Вълчи 
дол”, за да се осигури равен 
достъп на населението до 
здравни услуги. Разбира се има 
още много какво да се направи в 
посока подобряване качеството 
на предоставяните услуги в 
сферата на здравеопазването, 
ето защо продължаваме да 
работим и в тази посока.
-Поставихте си за цел и раз-
витие на туризма в нашата 
общината. Как се развиват 
нещата в това направление?
-Винаги съм смятал, че нашата 
община разполага с голям 
потенциал за развитието 
на туризма и този потенциал 
трябва да бъде използван. В тази 
връзка, знаете, че реализирахме 
проекта за реновирането на 
градския басейн и сега спортен 
комплекс „Петко Сираков” 
радва жителите и гостите на 
града освен с вече споменатия 
открит басейн, още с игрище за 
плажен волейбол, външен бар и 
стадион. През изминалото лято 
създадохме организация по 
извозването на деца от 21 села 
в общината до плувния басейн 
и те успяха да се възползват 
от възможностите на спортния 
комплекс.
Предстои изпълнение на 
одобрения проект „Обособя-
ване на детски кът сред 
природата“ на стойност  15 
643,14 лв., в т.ч. 9 915,60 лв. 
от ПУДООС. Този детски 
кът  ще се обособи в Спортен 
комплекс „Петко Сираков“ 
и ще осигури петоъгълна 
беседка, детска беседка с маса 
и пейки, комбинирано детско 
съоръжение - 2 бр., детска 
люлка – 2 бр., пясъчник -2 
бр., въртележка, „клатушка“, 
паркови пейки - 2 бр., кошчета 
за разделно събиране на 
отпадъци. Целият детски кът 
ще бъде ограден с храстовидна 

ограда, за да се вгради в парка, 
но и да гарантира сигурността 
на малките посетители, люби-
тели на спортните игри и 
занимания сред прекрасната 
природа и чистия въздух.
Знаете, че нашата община 
е уникална с единствената 
ски писта в Североизточна 
България. Това, заедно с 

близостта ни до областните 
центрове Варна, Добрич и 
Шумен е отлична предпоставка 
за развитието на зимен ту-
ризъм. Имаме амбицията да 
модернизираме пистата, да 
извършим цялостна рекон-
струкция и оборудване на 
двуетажната хижа. Пред-
виждаме реновираната 
сграда да е с капацитет 60 
места, да има фоайе, рецеп-
ция, столова и спортно-
образователна зона. В ход е 
и процедура за закупуването 
на техника за изкуствен 
сняг, за да удължим сезона за 
ползването. Предприели сме 
всички необходими стъпки, за 
да можем да развиваме такъв 
тип туризъм.
С реализацията на проект 
”Изграждане и обзавеждане 
на център за изкуство и 
занаяти” на стойност 87 000 
лева по ПРСР ще създадем 
етнографски комплекс в двора 
на музейната сбирка в град 
Вълчи дол. В предвидените 
в битов стил павилиони ще 
се създаде възможност за 
демонстрация на типични 
местни занаяти.
Голяма крачка за развитието 
на туризма в общината ни е 
и проект „Оазис на опазена 
природа и място за отдих, 
туризъм и спортен риболов” 
по Норвежката програма. Той 
е на стойност близо половин 

милион лева и е един от 10-те 
национални проекта, одобрени 
за финансиране, по който да се 
използва местния потенциал за 
развитие на туризма и отваряне 
на работни места. За целта 
предвиждаме възстановяването 
на стар водоем и превръщането 
му в язовир. В Щипско ще 
започне изграждането на 

рекреационна зона в парка в 
центъра на селото със сцена 
на открито за фолклорни 
фестивали, с информационен 
център с пейки и барбекюта, 
т.е. с различни възможности за 
отдих.
Виждате, че имаме цялостна 
концепция за развитие на 
туризма. С последователни и 
целенасочени дейности ще 
превърнем общината ни в 
целогодишна туристическа 
дестинация. Убеден съм, че се 
движим в правилната посока.
-Развитието на туризъм обаче 
предполага и модернизиране 
на инфраструктурата? 
Развитието на туризма и 
на икономиката като цяло 
изисква наличието на модер-
на инфраструктура. През 
последните 4  години, благо-
дарение на помощта на 
държавата е инвестиран 
финансов ресурс от над 2 
милиона лева за ремонтиране 
на 8 улици в град Вълчи 
дол. Средствата са от ПРСР. 
Очакваме финансиране от 
МРРБ, за да завършим изцяло 
водния цикъл на града. 
Друг изключително важен про-
ект, който очакваме да бъде 
одобрен е този за пл. “Христо 
Ботев” в град Вълчи дол. С 
решение на Министерски 
съвет от края на миналата 
година разполагаме с още 
700 000 лева, с които ще 

се ремонтират улиците 
„Малчика”, „Георги Дими-
тров”, „Жечка Карамфилова”, 
„Георги Мамарчев” и бул. 
„Васил Левски” в град Вълчи 
дол, както и една улица в 
село Калоян. Общината ни се 
състои от 22 населени места. 
Територията ни обхваща около 
140 километра пътна мрежа. 
От тях Общината поддържа 
четвъртокласните пътища, 
които са 57,6 километра. 
Навсякъде има нужда от 
ремонтни дейности. Колкото 
и да ми се иска, не можем да 
направим всички наведнъж. Не 
е по силите ни във финансово 
отношение. Всяка година 
в капиталовата програма 
залагаме средства за различни 
ремонтни дейности както 
по пътната инфраструктура, 
така и по сградите общинска 
собственост – здравни служби, 
пенсионерски клубове... 
Стремим се да реагираме първо 
там, където е най-належащо.
-През последните години 
се наблюдава тенденция за 
миграция на населението от 
по-малките населени места 
към областните центрове. 
Имате ли решение на пробле-
ма за задържането на младите 
хора на територията на общи-

ната?
Всичко, което говорихме до 
момента, всички проекти, които 
сме реализирали и предстои 
да реализираме, всички пред-
приети стъпки и действия 
имат за цел именно това – да 
подобрим средата на живот 
в общината, и да създадем 
условия да задържим младите 
хора тук.

Младите хора имат нужда от 
добри комуникации, условия 
за отдих, спорт и развлечения, 
от качествени образователни, 
здравни и социални услуги 
и, разбира се, от осигуряване 
на работни места. По тези 
конкретни цели работим 
приоритетно.
Освен всичко, което споменах 
до момента, бих искал да 
добавя само, че изградихме и 
фитнес зала в град Вълчи дол, 
за да могат младите хора да 
спортуват и да водят активен 
начин на живот. Изпълнихме 
и проект  за изграждане на 
мрежа за безплатен Wi-Fi, 
благодарение на който жители 
и гости на град Вълчи дол могат 
да се възползват от безплатен 
достъп до мрежа от 10 точки с 
Wi-Fi.
-Благодаря Ви за отделеното 
време, г-н Тронков! За финал 
на нашия разговор, има ли 
нещо, което бихте искали да 
споделите с нашите читатели?
Бих искал да знаят, че желая 
най-доброто както за своя 
роден край, така и за своите 
съграждани. Разчитайки на 
професионализма на коле-
гите от администрацията, на 
отличната комуникация с ко-
легите от Общинския съвет, без 

които няма как да се случват на 
практика нещата, разчитайки 
на подкрепата на държавата 
и на добрата екипна работа, 
убеден съм, че общината ни 
ще получи развитието, което 
всички искаме и към което се 
стремим! Бъдете здрави!

Предстои създаването на етнографски комплекс в двора на музейната 
сбирка в град Вълчи дол. В предвидените в битов стил павилиони ще 
се даде възможност за демонстрация на типични местни занаяти.

Мащабен ремонт на ски пистата ще даде възможност да се модер-
низира цялото съоръжение. Освен на ски влека, ще се извърши и 
цялостен ремонт и реконструция на двуетажната хижа. В ход е 
процедура за закупуване на машина за изкуствен сняг.

ИНТЕРВЮ: 
В. ЧОБАНОВА
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ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
•Двадесет и трето извънредно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 05.02.2021 год.

РЕШЕНИЕ №405
На основание чл.21, ал.1, т.9 
от ЗМСМА, чл.21, ал.1 и ал.2 и 
чл.20 от Закона за публичните 
предприятия и чл.17, ал.1 
и ал.2 от Наредбата за реда 
за упражняване правата на 
собственост на Община Вълчи 
дол в търговските дружества с 
общинско участие в капитала, за 
участието на Общината в граж-
дански дружества и в сдружения 
с нестопанска цел, Общински - 
съвет Вълчи дол:
1.Определя Георги Анастасов 
Георгиев, ЕГН……., притежаващ 
лична карта №………, издадена 
от МВР-Варна, с постоянен адрес 
град Варна, община Варна, област 
Варна, ж. к.“Младост“, бл.147, 
вх.1, ет.4, ап.7 за управител 
на „Общинска аптека ”Здраве“ 
ЕООД с ЕИК 2 0 6 1 6 6 4 1 5 , 
класиран на първо място и 
получил окончателен резултат 
от проведения конкурс – 5,50, 
за срок от 3 години, считано 
от 11.02.2021 год. и месечно 
възнаграждение – една работна 
заплата.
2.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол да сключи Договор 
за управление на „Общин-
ска аптека - Здраве“ ЕООД с 

ЕИК 206166415, със спече-
лилия конкурса управител 
Георги Анастасов Георгиев, 
ЕГН……...…………, притежаващ 
лична карта №……… издадена 
от МВР Варна, с постоянен адрес 
град Варна, община Варна, област 
Варна, ж.к.“Младост“, бл.147, 
вх.1, ет.4, ап.7
3.Възлага на Управителя на „Об-
щинска аптека ”Здраве“ ЕООД 
с ЕИК 206166415 да впише 
промените в Агенцията по вписва-
нията, в законоустановения срок.

РЕШЕНИЕ №406
На основание чл.21, ал.2 и 
чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и 
чл.9 от ЗМДТ, Общински съвет 
- Вълчи дол приема допълнение 
и изменение на Наредба за 
определянето на местните такси и 
цени на услуги на територията на 
община Вълчи дол, както следва:
- Създава се т.22 в Приложение № 
2 към Наредба за определянето на 
местните такси и цени на услуги 
на територията на oбщина Вълчи 
дол:
22.Такси за ползване на «Фитнес 
зала»

№ Вид тренировка Такса

1
Дневно 

посещение без 
инструктор

5,00

2
Дневно 

посещение с 
инструктор

10,00

3

За лица от 7- 14 
години-дневно 
посещение без

инструктор

2,00

4

За лица от 7-14 
години – дневно 

посещение с
инструктор

5,00

5

Карта за месечно 
посещение без 

инструктор
(12 посещения)

30,00

6

Карта за месечно 
посещение с 
инструктор

(12 посещения)

50,00

7 Ползване на 
кърпа 2,00

РЕШЕНИЕ №407
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, ОбС - Вълчи дол дава 
съгласие за промяна в Решение 
№363 от Протокол №21 от 
09.12.2020 година, както следва:
Било:
РЕШЕНИЕ №363
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 

т.11 от ЗМСМА, чл.71, ал.1, т.1 
от Закон за горите, чл.124а, ал.1 
и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.110, 
ал.1, т.3 от с.з. и чл.124б, ал.1 от 
ЗУТ, Общински съвет -Вълчи дол:
1.Разрешава изработване на 
проект за: Подробен устрой-
ствен план-план за застрояване 
(ПУП-ПЗ) за ПИ с идентиф. 
№61265.27.22 по КККР на с. 
Радан войвода, общ.Вълчи дол;
2.Одобрява заданието по 
чл.125(1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект за 
ПУП-ПЗ (план за застрояване) 
за обект: за ПИ с идентиф№ 
61265.27.22 по КККР на с. Радан
войвода, общ. Вълчи дол
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и 2 не подлежат 
на оспорване.
Става:
РЕШЕНИЕ №363
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 
т.11 от ЗМСМА, чл.73, ал.1, т.1 
от Закон за горите, чл.124а, ал.1 
и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.110, 
ал.1, т.3 от с.з. и чл.124б, ал.1 от 
ЗУТ, Общински съвет-Вълчи дол:
1.Разрешава изработване 
на проект за: Подробен ус-
тройствен план - план за застро-
яване (ПУП-ПЗ) за ПИ с 
идентиф.№61265.27.22 по 

КККР на с. Радан войвода, общ.
Вълчи дол;
2.Одобрява заданието по 
чл.125(1) от ЗУТ за възлагане 
изработването на проект за 
ПУП-ПЗ (план за застрояване) 
за обект: за ПИ с идентиф№ 
61265.27.22 по КККР на с. Радан
войвода, общ. Вълчи дол
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и 2 не подлежат 
на оспорване.

РЕШЕНИЕ №408
 На основание чл.21, ал.1, т.15 от 
ЗМСМА, Общински съвет - Вълчи 
дол определя за представител на 
Oбщина Вълчи дол в Общото 
събрание на съдружниците във „В 
и К” ООД гр. Варна, насрочено 
за 16.02.2021 год. от 10,00 часа 
в зала „Колегиум“, ет.1 в сградата 
на Централно управление на 
Дружеството - гр. Варна, ул. 
“Прилеп“ №33 – г-жа Пепа 
Петрова Пенчева - заместник 
кмет на Община Вълчи дол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  (п)
                 /Д. ТОДОРОВ/

•Двадесет и четвърто редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 26.02.2021 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 409

На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема 
План за заседанията на Общински 
съвет Вълчи дол за 2021 година.

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 
№381/30.12.2019 год. за изпъл-
нението 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 - 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 деле-
гирани 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 извър-
шени 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” - село 
Михалич: 121 834 лева
•ОбУ „Св. Иван Рилски” - село 
Червенци: 53 645 лева
•ОУ„Климент Охридски” - село 
Стефан Караджа: 45 293 лева
•ПГЗГС - село Стефан Караджа 
– 223 674 лева;
•ДГ „Здравец”- град Вълчи дол:  
13 982 лева  
•ДГ „Слънце” - село Михалич, 
филиал с. Есеница: 27 942 лева
•ДГ ”Надежда Крупская”- село 
Ген. Киселово: 10 304 лева 
•ДГ ”Звездица” - село Стефан 
Караджа: 23 100 лева
2.ДПЛУИ - с. Оборище - 53 381 
лева
3.Общинска администрация - 10 
759 лева, в т.ч.:
- Други дейности по образова-
нието – 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
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 фи-
нансиране на капиталови разходи 
за местни дейности, финансирани 
от републиканския бюджет, в 
размер на 800 800 лева. 
1.1.2.4.Обща изравнителна суб-
сидия в размер на 856 900 лева.
1.1.2.5.Средства за зимно под-
държане 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 
размер 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 раз-
мер на  4 661 503 лева.
1.2.3.За дофинансиране на дър-
жавните дейности със средства 

от собствени приходи и от израв-
нителна субсидия  в размер на  
357 420 лева.
2.Приема ИНВЕСТИЦИОН-
НАТА ПРОГРАМА ЗА 2021 
година в размер на 880 277  лева, 
съгласно Приложение №3, както 
следва:
2.1.Приема разпределението 
на целевата субсидия от Репуб-
ликанския бюджет за капиталови 
разходи в размер на 800 800 лева.
2.2.Приема разчета за обекти 
за капиталови разходи, финан-
сирани 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 при-
ходи, на възнаграждения (вкл.
администрация на кметства), 
съгласно Наредбата за възнаг-
ражденията 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  „Здра-
веопазване” 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 след-
ва: 
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”- град Вълчи 
дол: 13 000 лева;
•СНЦ “Петко Сираков – 2012” 
– град Вълчи дол: 6 000 лева;
•СНЦ ”Спортен клуб Вихър” – 6 
000 лева;
•ФК ”Вихър 2016”- град Вълчи 
дол: 14 500 лева;
•ФК „Ботев”- с. Брестак:  6 500 
лева;
•ФК „Устрем” - село Караманите: 
6 500 лева;
•ФК „Спортист”- село Михалич: 
5 000 лева;
•ШК ”Вихър 2018” - град Вълчи 
дол: 500 лева;
•СК по тенис на маса - гр. Вълчи 
дол: 4 000 лева.
4.4.Упълномощава Кмета на об-
щината да договори допълнителни 
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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 Общин-
ски 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 длъж-
ности, 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 длъж-
ности.
5.4.3.В размер на  200 лева за 
служителите, наети по трудови 
правоотношения  във всички 
останали държавни и местни 
дейности, финансирани от бюд-
жета на Общината.
5.4.4.В размер на 250 лева за 
служителите, назначени по 
служебни правоотношения в Об-
щинска 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, изко-
паване на гроб 50 лева, без ДДС 
и превоз 15 лева, без ДДС. 
6.Утвърждава списък на длъж-
ностите и на лицата, които имат 
право на транспортни разноски:
6.1.За пътуващите от место-
живеенето до месторабота и 
обратно, съгласно Приложение 
№6 и Приложение №6.1.
7.Одобрява изплащането на тран-
спортни разходи, както следва:
7.1.На медицинския персо-
нал, зает в училищното здраве-
опазване, медицинския персонал 
зает  в  ДПЛУИ - село Оборище, 
на пътуващите служители в 
ДПЛУИ - село Оборище в раз-
мер на 100% от действително 
извършените разходи.
7.2.На пътуващите служители от 
Общинска администрация - град 
Вълчи дол, в размер на 100% от 
действително извършените раз-
ходи.
8.Одобрява индикативен годишен 
разчет за сметките за средства 
от Европейския съюз, съгласно 
Приложение №7.
9.Одобрява актуализирана бюд-
жетна прогноза за местните 
дейности за периода 2021 
година - 2023 година, съгласно 

Приложение №8.
10.Определя второстепенните 
разпоредители с бюджети, както 
следва:
10.1.ДПЛУИ - село Оборище;
10.2.СУ ”Васил Левски” - град 
Вълчи дол;
10.3. ОбУ ”Васил Левски” - село 
Михалич ;
10.4. ОУ ”Климент Охридски” - 
село Стефан Караджа;
10.5. ОбУ ”Св. Иван Рилски” - 
село Червенци;
10.6. ПГЗГС - с.Стефан Караджа;
10.7. ДГ ”Здравец” - град Вълчи 
дол;
10.8. ДГ ”Звездица” - с. Стефан 
Караджа, филиал - с.Червенци;
10.9. ДГ ”Слънце” - с. Михалич, 
филиал - с. Есеница;
10.10. ДГ ”Надежда Крупская” - 
село Генерал Киселово;
10.11. Детска кухня и детска ясла 
към ДГ ”Здравец” – град 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 раз-
мер 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 просро-
чените задължения за 2020 
година, в размер на  461 878 лева.
14.Определя размера на просро-
чените вземания, които се пред-
вижда да бъдат събрани през 2021 
година, в размер на 150 000 лева.
15.Оправомощава Кмета на об-
щина 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 дей-
ностите на делегиран бюджет, 
при условие, че не се нарушават 
стандартите за делегираните 
от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съ-
ответната делегирана дейност.
15.2.В частта за местните дей-
ности – между утвърдените раз-
ходи 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 разпреде-
лението на бюджета по три-
месечия и да утвърди разпред-
елението.
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 бюд-
жетните приходи и /или трайно 
намаляване на бюджетните раз-
ходи.
16.4.Да включва информация 

по чл.125, ал.4  от Закона за 
публичните финанси в три-
месечните 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 об-
щина 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 под-
готовка на общински програми 
и проекти и да кандидатства за 
финансирането им със средства 
по структурни и други фондове 
на ЕС и на други донори, по 
национални програми и от други 
източници за реализиране на 
годишните цели на Общината за 
изпълнение на Общинския план 
за развитие.
18.2. Да кандидатства за средства 
от Централния бюджет и други 
източници за финансиране и 
за съфинансиране на общински 
програми и проекти. 
19. Задължава ръководителите на 
бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет ежемесечно 
да докладват за направени вътреш-
ни 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 Протокол.

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 година.

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 Отчета 
за изпълнение на Решенията на 
Общински съвет Вълчи дол от 
Общинска администрация за пе-
риода м.юли 2020 г. - м. декември 
2020 год., включително, съгл. 
Приложение №1 към настоящата 
Докладна записка.

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 
2021/2022 год., 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 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.

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 сто-
панската 2021/2022 г., 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, реги-
стрирани в Интегрираната 
информационна система на 
БАБХ, съобразно броя и вида на 
регистрираните животни.
3.Утвърждава изготвената 
пазарна оценка от инж. Татяна 
Кюркчиева - лицензиран оцени-
тел 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.

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.

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:
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 административно-
наказателни разпоредби“ чл.28, 
ал.2 придобива следното съдър-
жание:
„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 раз-
мер 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.“

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 год.
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Валя и Ивка много си допадаха, не само защото бяха братовчедки, но и двете се 
учеха отлично, а в игрите се разбираха приятелски. През лятната ваканция Валя 
пожела да гостува на Ивка.
Майка й приготви една торбичка с дрехи и друга с храна, изключително колбаси, 
без които тя не можеше. В четвъртък пристигна. Обядваха пиле с ориз. В петък 
Ивка каза:
-Вале, днес ние постим. Ако ти е трудно, ще добавим нещо към твоята храна.
-А защо точно днес?
-В петък Иисус Христос е бил разпънат на кръст. Трябва да си спомним за Него 
и да не си угаждаме в храна, защото Той много е страдал.
-Интересно ми се вижда, ще опитам.
Сутринта закусиха с макарони и домашно плодово пюре. Още не беше дошло 
обедното време и Валя каза, че е много гладна. Ивка й обясни, че след постна 
храна бързо се огладнява и се яде с голям апетит.
На обед майката на Ивка им предложи по една малка паничка зеленчукова супа 
и кюфтета от картофи. Валя беше много гладна. Много й се усладиха. Имаше и 
плодове.
-От какво са направени кюфтетата? – запита тя.
-От варени картофи. Прибавя се ситно нарязан пресен лук, магданоз и други 
зеленчукови подправки. Всичко се омесва като тесто.
Вечерта ядоха постна пица с плодове. 
-Кога пак ще постим? – запита Валя.
-След четири дни, в сряда.
-Защо в сряда?
-Защото тогава Юда е предал Христос на смърт.
-Много ми е интересно. Два дни през седмицата се пости, а пет дни се яде и 
храна от животински произход – пресметна тя.
-Това закалява волята. Пак ще си ядем всичко, но с ред.
-Започвам и аз да постя – решително отсече Валя.
Като се прибра, майка й намери, че е много бодра и красива. Тя наистина беше 
започнала да позатлъстява. И как да не затлъстее, когато още на закуска ядеше 
колбаси. Без месо не можеше. На въпроса как е станало това, Валя каза:
-Мамо, аз се научих да постя два дни в седмицата. Чувствам лекота. Нека всички 
у нас да започнем да постим.
-Как ще стане това?
-Лесно! Аз си записвах всеки ден какво ядеме. Ще се ръководиш от опита на 
майката на Ивка. 
Така Ивка научи Валя да пости и тя стана примерно православно християнче. 
Стана бодра, с крепка воля и много красива.

Драги читатели, тази година в поредицата “ДОБРИЯТ ПРИ-
МЕР“ отец Станислав Друмев ще ни запознае с прекрасните 
разказчета на Валентина Друмева, от книжката „Моят 
ангел“. Написани са за малките сред нас, а и не само за тях...

добрият пример

“ПОСТНИ ДНИ”

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 Четвъртък Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

2 Петък Вълчи дол, Войводино
5 Понеделник Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
6 Вторник Вълчи дол, Щипско

7 Сряда Радан войвода, Ген. Колево, Стефан Караджа, 
Изворник

8 Четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

9 Петък Вълчи дол, Искър

12 Понеделник Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

13 Вторник Вълчи дол, Войводино
14 Сряда Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

15 Четвъртък Радан войвода, Ген. Колево, Стефан Караджа, 
Изворник

16 Петък Вълчи дол, Щипско
19 Понеделник Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
20 Вторник Вълчи дол, Искър

21 Сряда Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

22 Четвъртък Брестак, Войводино
23 Петък Вълчи дол

26 Понеделник Радан войвода, Ген. Колево, Стефан Караджа, 
Изворник

27 Вторник Вълчи дол, Щипско
28 Сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
29 Четвъртък Червенци, Караманите, Метличина
30 Петък Вълчи дол, Искър

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ С ОДОБРЕНИ 
НОВИ ЧЕТИРИ ПРОЕКТА

Екипът на Общината разработи 18 проекта, с които кандидатства за финансиране в НАЦИОНАЛНА 
КАМПАНИЯ  „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.” НА МОСВ, ПУДООС.
През 2021 г. МОСВ и ПУДООС  за поредна година проведе конкурс за най-оригинален и екологично 
познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам” в рамките на Националната кампания „За 
чиста околна среда”. Одобрените четири проекта на Община Вълчи дол са от изключително значение, защото 
изпълнението им е свързано с реализиране на цялостната визия за развитието й в мандат 2019-2023 година.
•В град Вълчи дол през 2021 г. ще се изпълни одобрения проект „Обособяване на детски кът сред природата“ 
на стойност  15 643,14 лв., в т.ч. 9 915,60 лв. от ПУДООС. Този детски кът  ще се обособи в Спортен комплекс 
„Петко Сираков“, където се намират градският стадион; разкритият през 2019 г. градски басейн, игрище за 
плажен волейбол и външният бар. Благодарение на ПРОЕКТ „Красива България”2018 и съфинансиране от 
Общината е обновена и сградата на съблекалнята на стадион „Петко Сираков”; изградена е и нова алейна 
мрежа от подходяща трайна настилка с модерно парково осветление. Желанието на Община Вълчи дол е 
комплексът да се превърне в желано място за спорт, срещи и отдих за жителите и гостите на град Вълчи 
дол, което се допълва с изпълнение на новия проект  за най-малките жители на общината „Обособяване 
на детски кът сред природата“. Детският кът по този проект ще осигури петоъгълна беседка, детска беседка 
с маса и пейки, комбинирано детско съоръжение -2 бр., детска люлка – 2 бр., пясъчник -2 бр., въртележка, 
„клатушка“, паркови пейки-2 бр., кошчета за разделно събиране на отпадъци. Целият детски кът ще бъде 
ограден с храстовидна ограда, за да се вгради в този великолепен парк, но и да гарантира сигурността на 
малките посетители, любители на спортните игри и занимания сред прекрасната природа и чистия въздух.
•В с. Бояна, община Вълчи дол ще се изгради кът за отдих и детска площадка по одобрения проект „Слънчева 
Бояна“ на стойност 9 974,00 лева. Важно е да се отбележи, че благодарение на този проект за първи път в с. 
Бояна ще се изгради озеленена детска площадка с беседка - петоъгълна, пързалка, люлка- 2бр., катерушка, 
пейки- 2бр., кошчета за разделно събиране на отпадъци и пясъчник. За опазване на малките палавници е 
предвидено закупуване и монтиране на ограда, която ще обхване цялата детска площадка и предвидените по 
проекта озеленителни мероприятия. 
•В с. Стефан Караджа, община Вълчи дол функционира Професионална гимназия по земеделие и горско 
стопанство. През 2019 г. Общината приключи изпълнение на финансиран по ОП „Региони в растеж“ проект 
„Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС“, като  извърши цялостно 
обновяване на учебното заведение, осигури обществено достъпна среда, изгради външна площадка за 
футбол, волейбол и баскетбол на учениците; закупи пълно обзавеждане и оборудване, за да осигури качествен 
образователен процес, но и към настоящия момент училището не разполага с физкултурен салон. С изпълнение 
на сега спечеления проект „Зона за отдих и фитнес на открито“ на стойност 4 970,00 лв. ще се закупят и 
монтират три вида фитнес уреди за открито. Зоната за отдих и фитнес на открито ще се обособи в двора на 
училището, чрез специални озеленителни мероприятия.
•В гр. Вълчи дол се намира Средно училище “Васил Левски”. На 09.03.2020 г . започна изпълнение на проект 
„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция 
на СУ „Васил Левски““, финансиран със средства по Програмата за развитие на селските райони. С реализация 
на проекта ще се извърши основен ремонт и реконструкция, подобряване на материално-техническата база, 
подмяната на част от оборудването и обзавеждането на учебното заведение. Изпълнението на новоспечеления 
проект „Ние сред природата – спорт и отдих в училищния двор“ на стойност 5 000,00 лв., допълва и надгражда 
предходния проект, финансиран от ПРСР. 
Ние работим за цялостна визия за разрешаване на социално-икономически проблеми на Община Вълчи дол. В 
стратегията ни за ефективно местно икономическо развитие е заложено сътрудничество с местната общност, 
неправителствени организации и предприемачи, които са неразделна част от подкрепилите кандидатстването 
ни и изпълнението на спечелените проекти, финансирани от националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА 
СРЕДА – 2021 г.” на МОСВ и ПУДООС.

Диана Великова,
Директор Дирекция ИПХД

Кметът на община 
Вълчи дол 

Георги Тронков 
получи награда от 

предаването 
“БГ маршрути” за 

най-много спечелени и 
реализирани проекти 
“Кмет на годината 

2020”.
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ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, 

ОБЛАСТ ВАРНА
на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на 

ОбA Вълчи дол

ОБЯВЯВА публичен търг с 

явно наддаване за:
Продажба на имоти, частна общинска собственост:

1.ПИ с идентификатор 69701.16.116 с площ 96363 кв. м., с 
начин на трайно ползване: скали в земеделска територия, 
номер по предходен план: 016116, находящ се в землище 
село Страхил, община Вълчи дол, област Варна, АОС 
№3898/06.04.2020 година.
Начална тръжна цена – 19 369,00 лв.                                 
Депозитът е в размер на 3873,80 лв.

2.ПИ с идентификатор 32860.23.29 с площ 7596 кв.м., с 
начин на трайно ползване: нива в земеделска територия, ІІІ 
категория, номер по предходен план: 023029, находящ се в 
землище село Искър, община Вълчи дол, област Варна, АОС 
№4075/10.02.2021 година. 
Начална тръжна цена: 4 831,00 лв.                                    
Депозитът е в размер на 966,20 лв.

3.ПИ с идентификатор 12574.501.1544 с площ 676 кв. м., с 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) в 
урбанизирана територия, номер по предходен план: УПИ 
V в кв.87 по кадастралната карта на град Вълчи дол, област 
Варна, АОС №3834/22.10.2019 година. 
Начална тръжна цена: 3 940,00 лв., без ДДС.                     
Депозитът е в размер на 788,00 лв.

4.ПИ с идентификатор 12574.501.298 с площ 331 кв.м., с 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) 
в урбанизирана територия, ведно с построената в имота 
жилищна сграда, масивна, едноетажна с идентификатор 
12574.501.298.1 със застроена площ 74 кв. м., номер по 
предходен план: УПИ ХІХ-298 в кв.29 по кадастралната карта 
на град Вълчи дол, област Варна, АОС №4037/26.11.2020 
година.
Начална тръжна цена: 7650,00 лв., от които 
за дворно място -  889,00 лв., без ДДС, 
сграда и прилежащ терен в имота - 6761,00 лв.                                              
Депозитът е в размер на 1530,00 лв.

Търгът да се проведе на 08.04.2021 година от 10:00 часа в 
заседателна зала на Община Вълчи дол – гр. Вълчи дол, пл. 
„Хр. Ботев” №1. 

Цена на тръжната документация: 20,00 лв., без ДДС, която 
следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща 
се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, Център 
за услуги и информация, или по банков път по сметка на 
Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, 
BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата 
на Общинска администрация - Вълчи дол, пл. “Христо 
Ботев” 1, ет.2, ст.211 от 18.03.2021 г. до 17:00 часа на 06.04.2021 
година.

Краен срок за приемане на документация за участие в 
търга - 17:00 часа на 06.04.2021 година.

За справка и информация: Милка Янева ет.2, стая 211 на 
ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от 
Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка е Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за 
удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична 
обстановка, удължена е Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение 418 на Министерския съвет 
от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 
30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 
25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение на Главния държавен 
здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, 
считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 година:
1.Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, 
изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. 
Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието 
и науката при условията и по реда на чл. 105, ал.6 и 115а, ал.1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното 
образование.
2.Преустановяват се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, 
дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички 
възрастови групи.
3.Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други 
обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, 
предоставящи организирани групови услуги за деца.
5. Директорите на всички училища и детски градини на територията на община Вълчи дол да предприемат 
необходимите мерки за опазване на поверената им материалната база - ВиК системите, парното отопление, 
използвани електро-уреди и други.
6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, 
тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за 
конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на 
академичния състав в Република България и други специални закони.
7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, 
сценични прояви, концерти, занятия от танцово, творческото и музикалното изкуство и други), както и 
дейността на пенсионерските клубове, включително и тези, провеждани на открито (събори, фестивали и др.)
8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, 
кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
9. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при 
колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани 
спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без 
публика.
10. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси. 
Забраната не се отнася за картотекираните спортисти към спортните федерации.
11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 
от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса. Ресторантите на 
територията на местата за настаняване могат да предоставят храна само за гости на съответното място за 
настаняване, доставена в съответните стаи (румсървиз).
12.Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв.м., предлагащи 
нехранителни стоки. Нетна търговска площ е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която 
е достъпна за клиентите. Забраната не се отнася за магазини (хипермаркети и супермаркети), предлагащи 
предимно хранителни стоки.
13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и 
в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
14. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни 
или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, 
създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек 
на 3 кв. м.
15.Преустановява се функционирането на общинския пазар върху обособените за тази цел терени в гр. Вълчи 
дол, считано от 18.03.2021 г. до второ нареждане.
16. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите 
в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена 
работа на най-малко 50% от персонала.
17. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в 
съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
18. Забранява се поставянето на маси, столове и пейки в магазините за хранителни стоки, както и пред тях
19. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от 
резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на 
директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация 
от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще 
спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за 
контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
20. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на 
всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01- 51 от 26.01.2021 г. на Министъра на 
здравеопазването.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Пепа Пенчева -заместник-кмет. Заповедта да се 
сведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, полицейски участък Вълчи 
дол, училища и детски градини за сведение и изпълнение. Заповедта да се публикува на официалната страница 
на Общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се 
постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в 
общината. Заповедта да се постави пред или в близост до всички търговски обекти на територията на община 
Вълчи дол. Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за 
настоящата заповед.

ГЕОРГИ ТРОНКОВ /ПП/
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ЗАПОВЕД № 290/19.03.2021 година
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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 насе-
лени места по спазване на 
Наредба №1 за обществения ред 
на територията на община Вълчи 
дол за периода м. януари 2020 г. - 
м. декември 2020 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 419
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  Общин-
ски 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;
-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 го-
дина;
2.Упълномощава Кмета на общи-
на Вълчи дол да предприеме всич-
ки правни и фактически действия 
по изпълнението на посоченото 
по-горе решение.

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 № BG06RD-
NP001-7.008-0001-C01 от 
28.11.2019г. и  Анекс № BG06RD-
NP001-7.008-0001-C02 от 
12.02.2021 год. за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ 
по  подмярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването 
или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфра-
структура“ 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“ - Раз-
плащателна агенция, седалище и 
адрес на управление гр. София, 
бул. “Цар Борис ІІІ“ №136, 
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер 
по ДДС № BG 121100421, 
представляван от Изпълнителния 
директор Васил Грудев, Общин-
ски съвет Вълчи дол:
1.Упълномощава Кмета на 
община Вълчи дол да подпише За-
пис 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 договор за предоставяне 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 2014-2020 
год. за проект „Реконструкция 
на Културен дом, гр. Вълчи 
дол с изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност“, склю-
чен между Община Вълчи дол и 
ДФ “Земеделие“.
2.Възлага на Кмета на община 
Вълчи дол да подготви необхо-
димите документи за получаване 
на авансовото плащане по договор 
№ BG06RDNP001-7.008-
0001-C01 от 28.11.2019 год. и 
Анекс № BG06RDNP001-7.008-
0001-C02 от 12.02.2021 год. 
и да ги представи пред ДФ 
“Земеделие“.

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 28.11.2019 
год. и Анекс № BG06RD-
NP001-7.008-0001-C02 от 
12.02.2021 год. 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, пред-
ставляван от Изпълнителния ди-
ректор Васил Грудев, Общински 
съвет Вълчи дол:
1.Упълномощава Кмета на об-
щина 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 договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
№ BG06RDNP001-7.008-
0001-C01 от 28.11.2019г. и 
Анекс № BG06RDNP001-7.008-

0001-C02 от 12.02.2021 год. 
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 2014-2020 
год. 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 необходи-
мите документи за получаване на 
авансовото плащане по договор 
№ BG06RDNP001-7.008-
0001-C01 от 28.11.2019 год. и 
Анекс № BG06RDNP001-7.008-
0001-C02 от 12.02.2021 г. и да ги 
представи пред ДФ “Земеделие“.

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 съ-
вет Вълчи дол:
1.Дава съгласие да се продъл-
жи 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 
село 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 общи-
на Вълчи дол да издаде Решение за 
продължаване срока на действие 
на Разрешително за ползване 
на повърхностен воден обект 
№1/28.04.2016 год. – публична 
общинска собственост, поземлен 
имот (язовир) с идентификатор 
30555.15.65 по КККР на землище 
село Звънец (бивш №000011), 
община Вълчи дол, след доказване 
изпълнението на условията в дей-
стващото разрешително.

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 изпъл-
нението на общинските концесии 
и на концесионните договори за 
2020 година.

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, Об-
щински съвет Вълчи дол:
1.Удължава срока за дължимите 
парични постъпления от концеси-
онни възнаграждения за 2020 г. 

до 30.06.2021год. на:
•„Термо Лидер“ООД, с управи-
тел 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 уп-
равител Георги Стилиянов, кон-
цесионер на язовир Звънец до 
30.06.2021 година.
2.Удължава се срокът на изис-
куемите концесионни възнаграж-
дения за 2021 год. до 30.06.2021 
година.
3.Упълномощава Кмета на общи-
на Вълчи дол да предприеме 
всички необходими действия за 
изпълнението на решението по 
т.1.

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/ 
13.03.2017 година., за периода 
от 13.03.2020 г. до 03.05.2020 г. 
и от 07.11.2020 г. до 31.12.2020 
година.
2.Да се приспаднат от годишния 
наем за 2021 г. платените суми за 
посочените в т.2 месеци.
3.Упълномощава Кмета на общи-
на Вълчи дол да предприеме 
всички необходими действия за 
изпълнението на решението по 
т.1 и т.2.

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, Об-
щински съвет Вълчи дол:
1.Освобождава наемателят „Яник 
2014“ ЕООД, ЕИК 204629551, 
със седалище и адрес на управ-
ление: град Вълчи дол, бул. 
“Васил Левски“ №20 с управител 
Петко  Петков от заплащане на 
дължимите вноски по договор 
№488/ 06.07.2017 година, 
за периода от 13.03.2020 г. до 
14.06.2020 год. и от 07.11.2020 
год. до отпадане на забраната за 
осъществяване дейността на заве-
денията за хранене.
2.Упълномощава Кмета на об-
щина Вълчи дол да предприеме 
всички необходими действия за 
изпълнението на решението по 
т.1.

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, Об-
щински 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 
2020 г. и м.01.2021 г. по договор 
№125/ 19.03.2019 г. и договор 
№51/ 01.04.2016 година.
2.Упълномощава Кмета на общи-
на Вълчи дол да предприеме 
всички необходими действия за 
изпълнението на решението по 
т.1.

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 2021 г., 
както следва:
Б.”Имоти, върху които Община 
Вълчи дол има намерение да 
учреди ограничени вещни права“ 
се създава:
Точка 1.Учредяване  безвъзмезд-
но право на строеж на 200 кв. 
м. в имот с идентификатор 
12574.49.55 по КККР на гр. Вълчи 
дол, АОС №3810/04.07.2019 г.         
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 град Вълчи дол, частна 
общинска собственост.
Точка 19. Имот с идентификатор: 
06416.501.438, с площ 774 кв. 
м., по кадастралната карта на 
село Брестак; начин на трайно 
ползване: ниско застрояване в ур-
банизирана територия.
Точка 20. Имот с идентификатор: 
12574.501.1544, по КК на 
град Вълчи дол, АОС №3834/ 
22.10.2019 год., частна общинска 
собственост.       
Точка 21. Имот с идентификатор: 
12574.501.298 по КК на град 
Вълчи дол, начин на трайно 
ползване: ниско застрояване в 
урбанизирана територия, в едно с 
построената в имота сграда, АОС 
№4037/ 26.11.2020 год., частна 
общинска собственост.
Точка 22. Имот с идентификатор 
32860.23.29 по КК на с. Искър, 
АОС №4075/10.02.2021 год., 
частна общинска собственост.
V.Описание на имотите, които 
Общината има намерение да 
придобие и способите за тяхното 
придобиване се създава
Точка 1. Самостоятелен обект 
в сграда с идентификатор 
35506.501.568.1.1 по кадастрал-
ната карта и кадастралните 
регистри на село Калоян, одо-
брени със Заповед № РД-18-
1886/21.11.2018 год. на ИД 
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на АГКК, предназначение 
на самостоятелния обект: за 
обществено хранене, със застро-
ена 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.

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, Общин-
ски съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие да бъде приета 
безвъзмездно под формата на 
дарение от Община Вълчи дол, 
сграда на Народно читалище 
„Просвета 1912“, село Стефан 
Караджа, общ. Вълчи дол, ЕИК 
103750079, представлявано от 
Коста Маринов Костадинов-
председател, представляваща 
двуетажна 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 об-
щина Вълчи дол да предприеме 
всички необходими действия за 
изпълнението на решението по 
т.1.

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 кадастрал-
ната карта и кадастралните 
регистри на село Калоян, одо-
брени със Заповед № РД-18-
1886/21.11.2018 год. на ИД на 
АГКК, предназначение на само-
стоятелния 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, съг-
ласно 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 об-
щина Вълчи дол да сключи дого-
вор 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 на населението.

Р Е Ш Е Н И Е № 431
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 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
Вълчи дол:
1.Дава съгласие поземлен имот с 
идентификатор 12574.501.298 
и 12574.501.298.1, по када-
стралната карта на гр.Вълчи дол, 
АОС №4037/26.11.2020 год., 
частна общинска собственост 
с площ 331 кв. м., ведно с по-
строената 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 када-
стралната карта на гр. Вълчи дол, 
АОС №4037/ 26.11.2020 год., 
частна общинска собственост, 
в размер на 7 650,00 лв.(седем 
хиляди шестотин и петдесет ле-
ва), 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 коми-
сията за провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната докумен-
тация.
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.

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 Дими-
тров“ №15, самостоятелен 
обект с идентификатор 
12574.501.348.1.1, с предна-
значение: жилище, апартамент 
с площ 80 кв. м., намиращ се в 
двуетажна, масивна, жилищна 
сграда с идентификатор 
12574.501.348.1, АОС № 4027/ 
03.11.2020 г., частна общинска 
собственост за сумата 10 170 лв. 
(десет хиляди сто и седемдесет 
лева) без ДДС.
2.Упълномощава Кмета на общи-
на Вълчи дол да предприеме 
необходимите действия за под-
писване на договор за покупко-
продажба на имота по т.1.

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 идент-
ификатор 12574.501.1544 по 
кадастралната карта на гр. Вълчи 
дол, АОС № 3834/22.11.2019 
г., 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 оцен-
ка за имот с идентификатор 
12574.501.1544 по кадастралната 
карта на гр. Вълчи дол, АОС 
№3834/ 22.11.2019 г., 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 коми-
сията за провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната документа-
ция.
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.

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 Спорт-
ния Календар на Община Вълчи 
дол за периода 01.07.2020 г. - 
31.12.2020 г., съгласно Прило-
жение №1 към докладната за-
писка.

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 Култур-
ния Календар на Община Вълчи 
дол за периода 01.07.2020 г.-
31.12.2020 год., съгласно При-
ложение №1 към докладната 
записка.

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.

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 за-
писка.

Р Е Ш Е Н И Е № 438
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Недялка Василева 
Василева от град Вълчи дол, ул. 
»Оборище» №18 да бъде отпус-
ната еднократна парична помощ 
в размер на 80,00 лева.

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 Ива-
нов от гр. Вълчи дол, ул. »Нишка» 
№7 да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 80,00 
лева.

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 Мех-
мед от с. Радан войвода да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00 лева.

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.

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.

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 Госпо-
динова от с. Караманите да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 444
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Валентин Петров 
Вълчев от село Добротич да 
се отпусне  еднократна парича 
помощ в размер на 100 лв. за 
погребението на майка му Съба 
Николова Вълчева.

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 отпус-
ната еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 446
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава съг-
ласие на Емил Маринов Ангелов 
от с. Михалич  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ.

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 па-
рична помощ в размер на 100 лв.

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 село Бояна да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80 лв.

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 па-
рична помощ в размер на 200 лв.

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 300 лв.

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 Шаи-
бов от с. Стефан Караджа  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80 лв.

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 Сюлей-
ман от с. Радан войвода  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ за закупуване на лекарства 
в размер на 80 лв.

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 село Оборище  да бъде 
отпусната еднократна парична по-
мощ за закупуване на лекарства в 
размер на 80 лв.

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 па-
рична помощ за закупуване на 
лекарства в размер на 80 лв.

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 па-
рична помощ в размер на 80 лв.

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 Мех-
медова от с. Радан войвода  да 
бъде отпусната еднократна па-
рична помощ в размер на 150 лв.

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 парич-
на помощ в размер на 150 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 458
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съг-
ласие на Еленка Севдалинова 

(прод. на стр.10)
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Ангелова от с. Добротич  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80 лв.

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 Ми-
хайлова от град Вълчи дол, ул. 
»Иван Вазов» №20  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80 лв.

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 село Добротич  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100 лв.

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 град Вълчи дол,  ул. 
»Хр. Смирненски» №15  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 462
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 80 лв.

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 80 лв.

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 80 лв.

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 Ан-
дреев от гр. Вълчи дол  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ.

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 село Брестак, ул. 
»Зеленика» №10  да бъде отпус-
ната еднократна парична помощ 
в размер на 80 лв.

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 село Стефан 
Караджа  да бъде отпусната едно-
кратна парична помощ в размер 
на 80 лв.

Р Е Ш Е Н И Е № 468

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
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 парич-
на помощ.

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.

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 Бей-
тула от с. Генерал Колево  да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80 лв.

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 па-
рична помощ.

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 80 лв.

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 Мех-
мед от с. Оборище  да бъде от-
пусната еднократна парична по-
мощ в размер на 100 лв.

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.

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, Об-
щински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 32860.23.29 по 
кадастралната карта на с. Искър, 
АОС № 4075/10.02.2021 г., 
частна общинска собственост 
с площ 7 596 кв.м. да бъде про-
даден 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/ 
10.02.2021 г., частна общинска 
собственост, с площ 7 596 кв.м. 
в размер на 4 831 лв. (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 Ха-
санов, общински съветник, да бъ-
де включен в състава на комиси-
ята за провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната документа-
ция.
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.

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 №159/30.03.2020 го-
дина, Протокол №8; Решение 
№209/28 .05 .2020година , 
Протокол №11; Решение 
№269/30 .07 .2020година , 
Протокол №13 и Решение 
№298/17.09.2020 година, 
Протокол №16 и Решение 
№352/ 19.10.2020 година, 
Протокол №18  като увеличава  
утвърдената обща численост - от 
173,5 на 176,5, както следва: 
-Допълва към «Местни дей-
ности», с наименование «Дей-
ност «Други дейности по спорта 
и физическата култура»- с 1 щ.бр. 
или утвърждава  обща численост 
4 щ. бр.»
-Допълва към «Държавна дей-
ност» - Обща администрация-
дирекция «АПИО» - с 1 щ. бр. 
или утвърждава обща численост 
- 8 щ. бр.
-Допълва към «Държавна дей-
ност» - Специализирана адми-
нистрация - дирекция «МДТНП» 
- с 1 щ. бр., или утвърждава обща 
численост - 8 щ. бр.

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 храм «Св.
ВМЧК Димитър» село Брестак 
със средствата в размер на 5 
000,00 лв. (пет хиляди лева) 
след представяне на заверени 
копия «Вярно с оригинала» на 
разходооправдателни документи 
за извършения ремонт.

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 право 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.

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 
22.01.2020 год. на Министерски 
съвет и писмо вх.№ ВП-303 от 
02.02.2021 год. 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 «Водоснаб-
дяване и канализация - Варна» 
ООД.
2.Дава съгласие представителят 
на Община Вълчи дол на 
предстоящото Общо събрание на 
11.03.2021 година да гласува „за” 
приемане 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 собст-
веност на държавата чрез 
министъра на регионалното 
развитие и благоустройството 
върху 6 949 броя дружествени 
дяла с номинална стойност 100 
лева всеки един, представляващи 
50,98% от капитала на «Водосна-
бдяване 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.

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 
Областна администрация Варна 
да гласува „ЗА” приемане 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. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                      Д. ТОДОРОВ

УВАЖАЕМИ 
ЧИТАТЕЛИ,

БЕЗПЛАТНИ МАЛКИ 
ОБЯВИ МОЖЕ ДА 
ИЗПРАЩАТЕ НА 

ИМЕЙЛ: ekip_2000@
abv.bg. 

ИЛИ ДА СЪОБЩИТЕ 
НА ТЕЛЕФОН:

05131/23-15
/ВРЪЗКА С 

РЕДАКЦИЯТА НА 
ВЕСТНИКА/
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На 4 април 2021 година ще се проведат избори за 
народни представители.

Право да гласуват имат българските граждани, които
• са навършили 18 години към изборния ден;

• не са поставени под запрещение;
• не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Да осигурим безопасна среда.
Да спазваме дисциплина, дистанция, дезинфекция.

В изборите за народни педставители на 4 април може да изберете да 
гласувате с машина в определените за това секции.

След като член на СИК Ви предостави карта за машинно гласуване, я 
поставете в устройството. 

На екрана ще видите електронната бюлетина. 
Направете избор чрез докосване на екрана в квадратчето за партия, 

коалиция, независим кандидат или “Не подкрепям никого”.
 В кръгче можете да отбележите преференция за предпочетения кандидат. 

Потвърдете избора. 
Машината отпечатва разписка, която пускате сгъната в 

непрозрачната кутия пред СИК.

В изборите за народни представители на 4 април гласувате като:
Член на СИК  откъсва бюлетината от кочана и поставя печат на гърба й.

Поставяте надпис Х или V с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с номера на 
избраната от Вас партия, коалиция, независим кандидат или “Не подкрепям никого”.

Можете да отбележите преференция със знак Х или V  в кръгчето с номера на 
кандидата от избраната от Вас листа.

Сгънете бюлетината и я подайте на член на комисията.
Той сверява номера, поставя втори печат и откъсва отрязъка.

Пуснете бюлетината в кутията.

Централната избирателна комисия  информира избирателите, поставени 
под задължителна карантина или изолация за изборите за народни 

представители на 4 април, че могат да гласуват с подвижна избирателна 
кутия по постоянния или настоящия си адрес. 

Подайте заявление по образец в периода от 24 до 31 март в общинската 
администрация, чрез интернет страницата й, по имейла, в писмена 

форма чрез пълномощник, по пощата или факс.

МАТЕРИАЛИТЕ СА ВЗЕТИ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА 
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - 

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2021/РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ
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ПЛАНИНА!
А ПЛАНИНИТЕ СА ВЕЧНИ!

„Над 900 стръмни стъпала
не към върха, към себе си се качвам…”

„Шипка”, Дамян Дамянов

С неугасима светлина сияе в нашата история незабравимата дата 3 
март 1878 година. Споменът за нея събужда във всяко българско сърце  
най-светли чувства, най-възвишени мисли на родолюбие и патриотична 
гордост, на искрена признателност и благодарност, на обич и дружба към 
народа – освободител.
Руско-турската война е величава епопея на свободата, защото с 
венценосната победа на руското оръжие се сбъднаха копнежите на 
българския народ.
Пет века безкрайно унижение и страдание, породени от тежкия 
национален гнет, съчетани с издевателствата на една чужда на всяко 
развитие система, след което дойде славната Априлска епопея. Тя избра 
пролетта за своето осъществяване, защото всяка революция е една 
пролет в живота на народа.
Величави дни на народно ликуване и всеобщ ентусиазъм!
С Април започна бъдещето, а то започва винаги с подвиг, с война, която 
в българската история е записана със златни букви! ОСВОБОДИТЕЛНА!
Забили черковните камбани. С поклон и радостни сълзи, с китки от 
здравец и бръшлян, с братски прегръдки, с хляб и сол, посрещнали 
българите своите освободители. В очите им свети огън, но не огън от 
пожарища, а огън за победа и освобождение! В борбата за тази свобода, е 
епичните боеве българското опълчение получава своето бойно кръщение, 
с цената на много загинали, но изпълнили докрай клетвата си.
И там горе, на Балкана, има един връх, на който светът за пръв път 
вижда ведно да се бият живи и умрели…
Шипка! Там всяко кътче е оросено с руска и българска кръв, която аленее 
в цветята и тревичките, в зелените мъхове по скалите.
Няма българско сърце, което да не трепне гордо при произнасяне на 
името ШИПКА, защото тя символизира възкресяването на България из 
мрака и кървите на робството, изгрева на свободата над дългата нощ!
Шипка е свято място. Шипка е костницата на нашите спартанци. Шипка 
е върхът на българската слава, смесила кръвта на руси и българи – 5500 
герои срещу 40 000 османска сган!
Всяко докосване до Плевен е болка и прослава. Три атаки, три щурма 
и безброй скъпи жертви. За 20 хилядния град загиват 30 000 руски и 3 
000 румънски войни. Затова при Плевен и околните села са издигнати 
повече от 1/3 от паметниците на руската бойна слава  от признателния 
български народ, а Панорамата е миг от бойния подвиг.  450 свидетели 
на саможертвата, свидетели на кръвопролитните битки за нашето 
освобождение...
На 3 март 1878 година в малкото селище Сан Стефано, на 13 километра 
от Цариград е подписан мирният договор. “Отмести се петвековния 
камък и България възкръсна” – казва граф Игнатиев.  За нея загинаха 
200 000 войни – всеки втори войник остави костите си в братската 
земя при Свищов, Плевен, Шипка и Стара Загора, Зараево и Попово…
Тук историята се превръща в легенда и миналото става фантастична 
действителност.
Руско-турската война от 1877/78 година  - война, която е сравнявана с 
войната от 1812 година срещу Наполеон. По мащаби форсирането на 
Балкана през зимата е сравнявано с походите на Ханибал и Суворов през 
Алпите. Студ, минус 25 градуса, виелици, преспи, но русите преминаха 
Балкана, напук на главнокомандващия турската армия Абдул Керим 
паша. Който твърдял: „По-скоро на дланите ми ще изникнат косми, 
отколкото русите да преминат Балкана зиме.”.
Изгряла свободата над София и над много други български селища. 
Пътят към Одрин и столицата на Османската империя е открит.  За 40 
часа русите изминават 88 километра в своя победен ход. Няма вече 
никаква преграда – само победни маршове и радостни сълзи.
143 години от великия освободителен поход в България…143 години 
поколения след поколения славят подвига на тези, които оставиха 
родина, бащино огнище, жени, деца, любими и проляха кръвта си за 
нашето освобождение. Още от първия ден при форсирането на Дунава, 
яростните боеве при Плевен, Шипка, Стара Загора и Арабаконак, 
мразовете на Балкана – нищо не сломи духа на богатирите от Балтика до 
Далечния Изток, от Финландия, от Кубан и покрай Дон...
Споменът и подвигът няма да умре в признателните ни сърца. И колкото 
се отдалечаваме от онова героично минало, толкова по-ясно виждаме 
заслугите на войните и по-високо ценим техния героизъм, независимо 
от различните „тълкувания” за тази война. 143 години делото на руските 
войни и българските опълченци е било и ще бъде свято за нас!
Поклон! Дълбок поклон пред горещата кръв и светлата им памет!

хаджи Йорданка Колимечкова, историк и краевед

ОТБЕЛЯЗОХМЕ 143 ГОДИНИ ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
На 3 март честваме Националния празник на Република България!
Честваме 143 години от Освобождението от османско робство!
Свеждаме глави и се прекланяме пред титаничния подвиг на цял един народ!
Хиляди знайни и незнайни герои пожертваха себе си в името на родината! И го направиха 
без да искат нищо в замяна… Направиха го за всички нас, поколенията след тях! Загинаха в 
името на България с едничката мисъл за свобода!
Връщайки се назад във времето, поглеждайки към делата, идеите и идеалите им, ние сме 
длъжни да вземем пример – пример по родолюбие, пример за жертвоготовност, себеотдаване, 
безкористност и любов към родината! Длъжни сме да пазим свободата, която те ни завещаха 
и да я отстояваме като най-висша ценност!
Нека бъдем горди потомци на славния си род!

ГЕОРГИ ТРОНКОВ
Кмет на община Вълчи дол

Общинска администрация 
- Вълчи дол положи 

венци пред паметника на 
загиналите във войните, 
намиращ се в центъра на 

града. 
Паметта на героите, дали 

живота си за свободата 
на България бе почетена с 

минута мълчание.
ПОКЛОН!

Жителите на село Щипско 
традиционно отбелязоха 
празника с тържествена 

програма с изпълнение 
на патриотични песни 
и прочувствен рецитал 
на стихотворението 

„Опълченците на Шипка”.
С венци, цветя и минута 

мълчание в знак на 
признателност и почит, 

изразиха преклонението си 
пред титаничния подвиг 

на хилядите знайни и 
незнайни герои, посветили 
живота си на свободата 
на България! ПОКЛОН!
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