Решения на ОбС взети на 39‐то редовно заседание
на 26 април 2018 година
П Р О Т О К О Л № 39
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Приемане на годишни отчети
за читалищната дейност в общината за 2017 г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1075
1. На основание основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за
народните читалища , ОбС одобрява годишните отчети за читалищната дейност на
читалищата функциониращи на територията на общината съгласно Приложения от №1 до
№18 към настоящата докладна записка.
2. ОбС Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да сформира със Заповед комисия от
ОбА, която всяка година да извърши проверка на финансовите отчети на действащите в
общината читалища и след приключване на проверката да допуска разглеждане на
финансовите отчети от ОбС.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Актуализация на
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2018 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1076
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната
програма на Община Вълчи дол за 2018 година да бъде актуализирана и допълнена, както
следва:
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет:
№
Наименование на обекта
БИЛО
СТАВА
1
Доставка на компютри
16 000
12 400
2
Закупуване на товарен автомобил за нуждите 30 000
33 600
на БКС
ОБЩО
46 000
46 000
 Обекти, финансирани със средства от собствени приходи:
№
Наименование на обекта
БИЛО
1
Проектиране и авторски надзор на обект: 0
«Изграждане,
реконструкция,
ремонт
и
закупуване на съоръжения за туристически
атракции, свързани с местното природно,
куртурно и/или историческо наследство и
предоставящи услуги с познавателна и
образователна цел във Вълчи дол»
2
Проектиране и авторски надзор на обект: 0
«Изграждане,
реконструкция,
ремонт,
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
център за изкуство и занаяти с туристическа
цел нън Вълчи дол»
3
Проектиране и авторски надзор на обект: 0
«Изграждане,
реконструкция,
ремонт,
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на
посетителски център за представяне и

СТАВА
12 000

12 000

12 000

1

4
5

експониране на местното природно и културно
наследство в община Вълчи дол»
Основен ремонт на Фадрома L200
0
Закупуване на храсторез
0
ОБЩО
0

21 195
1 379
58 574

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно одобряване на разходи за
командировки на Кмета на община Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1077
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в
страната, ОбС Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на Георги Минчев
Тронков- Кмет на Община Вълчи дол за периода 01.01.2018г.-31.03.2018г. в размер на 342,58
лева( словом: триста четиридесет и два лева и петдесет и осем стотинки).
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Докладна записка от Илчо
Горанов- директор на ДВХУИ за промяна на наименованието на социалната услуга
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1078

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и §11 от преходни и заключителни
разпоредби към Постановление №246 на Министерски съвет от 2 ноември 2017 г. за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане и чл.36,ал.3,т.2,б.»а» от ППЗСП, Общински съвет Вълчи дол променя
наименованието на специализираната институция за предоставяне на социални
услуги, като от «Дом за възсрастни с умствена изостаналост», да се преименува на «
ДОМ ЗА ПЪЛОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ».
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно утвърждаване на списък на
имотите-пасища и мери за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1079
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.37и,ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет
Вълчи дол :
1. Утвърждава списък на пасищата и мерите, публична общинска собственост, които
следва да се отдават под наем за общо и индивидуално ползване за стопанската 2018/2018г.,
съгласно Приложение №1, неразделна част към докладната записка.
2. Дава съгласие да бъдат отдавани под наем общински пасища и мери за общо и
индивидуално ползване за срок от 5(пет) години, на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регисдтрираните животни.
3. Утвърждава изготвената пазарна оценка от г-жа Татяна Кюркчиева- лицензиран
оценител на земеделски земи и трайни насаждения, за отдаване под наем на пасища и мери в
Община Вълчи дол от стопанската 2018/2019г., в размер на 9,00лв.(девет лева) за декар,
съгласно Приложение №1, неразделна част от докладната записка.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Приемане на Годишен доклад
за наблюдение на изпълнението на ОПР на Община Вълчи дол 2014-202г. през 2017 г.,
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1080
На основание чл.21,ал.1,т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.24,т.4 от Закона за
регионалното развитие и чл.91,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие , Общински съвет Вълчи дол приема Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г. през 2017
год., приложение към настоящата докладна записка.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в Община Вълчи дол (2016-2020г.)
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1081
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19,ал.2 от Закона за
социалното подпомагане и чл.36б,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане, Общински съвет Вълчи дол приема Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в Община Вълчи дол (2016-2020г), приложение към настоящата докладна
записка.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на Годишен план за
действие в изпълнение а общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Вълчи дол (планов период 2018г.-2019г.).
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1082
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19,ал.2 от Закона за
социалното подпомагане и чл.36б,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане, Общински съвет Вълчи дол приема Годишен план за действие в изпълнение а
общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Вълчи дол (планов период
2018г.-2019г.).
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Николина Парушева- директор дирекциях «СП», относно Отчет по
изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2017г. и приемане на Общинска
програма за закрила на детето 2018г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1083
На основание чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на
детето, ОбС Вълчи дол приема Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на
детето за 2017г. на Община Вълчи дол.
Р Е Ш Е Н И Е № 1084
На основание чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на
детето, ОбС Вълчи дол приема Общинска програма за закрила на детето за 2018г. на Община
Вълчи дол.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно разрешение за изработване
на проект за ПУП-ПЗ(план за застрояване) за промяна на статута на ПИ с идентификатор
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12574.5.143 по КК на гр.Вълчи дол от „земеделска земя” в ПИ за „ПСД-производственоскладови дейности” и зоната за разполагане на дейности с отпадъци и съоръжения за
съхранение на тор.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1085
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, 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 устройствен план- план за
застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на статута на ПИ с идентификатор 12574.5.143 по КК на
землище гр.Вълчи дол от «земеделска земя» в ПИ за «ПСД-производствено-складови
дейности» и зоната за разполагане на дейности с отпадъци и съоръжения за съхранение на
тор, при условие, че фитатсирането на проекта за ПУП-ПЗ, техническия проект и
изграждането му са за сметка на възложителя «БГ АГРО Земеделска компания» ООД.
Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община
Вълчи дол в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.
2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за
подробен устройствен план- план за застрояване )ПУП-ПЗ) за разполагане на „дейности с
отпадъци и съоръжения за съхранение на тор в ПИ с идентификатор 12574.5.143 по КК на
землище гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол, обл.Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно разрешение за изработване
на проект за ПУП-ПЗ(план за застрояване) за обект „Предприятие за производство на
етерични масла и стопански двор” в ПИ с идентификатор 12574.75.1 по КК на гр.Вълчи дол,
общ.Вълчи дол, обл.Варна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1086
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, 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 устройствен план- план за
застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 12574.75.11
по КК на землище гр.Вълчи дол, с начин на трайно ползване «земеделска земя», с ново
отреждане на ПИ за «ПСД-производствено-складови дейности» и зоната за разполагане на
предприятие за производство на етерични масла и стопански двор, при условие, че
фитатсирането на проекта за ПУП-ПЗ, техническия проект и изграждането му са за сметка на
възложителя «БГ АГРО Земеделска компания» ООД.
Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община
Вълчи дол в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.
2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за
подробен устройствен план- план за застрояване )ПУП-ПЗ) за строеж на предприятие за
производство на етерични масла и стопански двор в ПИ с идентификатор 12574.75.11 по КК
на землище гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол, обл.Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно разрешение за изработване
на проект за ПУП-ПП (парцеларен план) за изграждане на разпределителен газопровод извън
урбанизираната територия на село Брестак за захранване с природен газ на ПИ с
идентификатор 06416.112.3 по КК землище на с.Брестак (ПИ 000088 по КВС на с.Брестак,
общ.Вълчи дол, обл.Варна-„Свинекомплекс Брестак” АД.
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1087
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а,ал.1 и ал.5 от
ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.5 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава предварително писмено съгласие за поректиране на трасе за изграждане на
разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на село Брестак за захранване
с природен газ на ПИ с идентификатор 06416.112.3 по КК землище с.Брестак (ПИ 000088 по
КВС на с.Брестак), общ.Вълчи дол, обл.Варна-«Свинекомплекс Брестак» АД». Трасето за
изграждане на разпределителен газопровод е с начало ПИ с идентификатор 06416.121.4-АГРС
«Вълчи дол», преминава през ПИ с идентификатор 06416.121.1 за селскостопански горски и
ведомствен път- общинска собственост, през ПИ с идентификатор 06416.77.27-полски път на
«Свинекомплекс Брестак» АД и достига до ПИ с идентификатор 06416.112.3- животновъден
комплекс на «Свинекомплекс Брестак» АТ по КК за землището на с.Брестак за захранване на
комплекса. Оприделя срок за валидност на предварителното съгласие две години.
2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план- парцеларен план
(ПУП-ПП) за проектиране на трасе за изграждане на разпределителен газопровод извън
урбанизираната територия на село Брестак за захранване с природен газ на ПИ с
идентификатор 06416.112.3 по КК землище с.Брестак (ПИ 000088 по КВС на с.Брестак),
общ.Вълчи дол, обл.Варна- «Свинекомплекс Брестак» АД, с териториален обхват: от ПИ
06416.121.4-АГРС «Вълчи дол», през ПИ 06416.121.1-селскостопански горски и ведомствен
път, общинска собственост; ПИ 06416.77.27-полски път на «Свинекомплекс Брестак»АД до ПИ
06416.112.3у животновъден комплекс на «Свитекомплекс Брестак» АД за захранване на
комплекса, при условие че финансирането на проекта за ПУП-ПП, средствата за обезщетяване
на засегнатите собственици, техническия проект и изграждането му са за сметка на
възложителя «Свинекомплекс Брестак» АД.
ПУП-ПП да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с
подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.
Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Вълчи дол
в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.
3. Одобрява заданието по чл.126(6) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за
подробен устройствен план- парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на разпределителен
газопровод извън урбанизираната територия на село Брестак за захранване с природен газ на
ПИ с идентификатор 06416.112.3 по КК землище с.Брестак (ПИ 000088 по КВС на с.Брестак),
общ.Вълчи дол, обл.Варна- „Свинекомплекс Брестак” АД..
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.2 и 3 не подлежат на оспорване.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно одобряване на проект за
ПУП-ПП (парцеларен план) за заустване на отпадъчни води от млекопреработвателно
предприятие в УПИ І,кв.49 по плана с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, обл.Варна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1088
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.129,ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.5
от с.з. , Общински съвет Вълчи дол одобрява ПУП-ПП за заустване на отпадъчни води от
млекопреработвателно предприятие в УПИ І, кв.49 по плана на с. Генерал Киселово,
общ.Вълчи дол, обл.Варна с дължина на трасето в урбанизирана територия L=94,84м., а извън
границите на населеното място L=214,00м.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно разрешение за изработване
на проект за ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) УПИ Х в кв.10 по плана на с.Калоян,
общ.Вълчи дол, обл.Варна
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1089
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а,ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с
чл.110,ал.1,т.1 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ , Общински съвет Вълчи дол:
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план- план за регулация
и застрояване (ПУП-ПРЗ) за делба на УПИ Х в кв.10 по плана на с.Калоян, като се обособят два
нови УПИ с онреждане за Обществено обслежване(Оо), съобразени със собствеността на
сградите, при условие, че финансирането на проекта за ПУП-ПРЗ
е за сметка на
възложителите.
Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община
Вълчи дол в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.
2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за
подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ Х в кв.10 по
плана на с.Калоян, общ.Вълчи дол, обл.Варна.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева Михалева-председател на ОбС, относно актуализиране
състава на МКОРС
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №1090

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,Общински съвет АКТУАЛИЗИРА състава на
МКОРС, утвърден с Решение № 1011 от 22.02.2018 година, както следва:
Председател- Преслав Петров Петров- зам. кмет
Секретар - Николинка Димова Сярова- секретар МКБППМН
Членове: 1.Живка Митева Иванова- кмет на с.Брестак
2. Иван Стефанов Драганов‐ гл.експерт в дирекция „УТТОС”
3. Нежмедин Мехмедов Исинов- кмет на с.Михалич
4. Калина Иванова Христова- кмет на с.Генерал Киселово
5. Сали Раимов Мехмедов- кмет на с.Есеница
6. Тодор Господинов Драганов – кмет на с.Червенци
7. Николай Тодоров Атанасов- началник на УП Вълчи дол
8. Димитър Димитров- началник на РС”ПБЗН”-Вълчи дол
9. Кирчо Раднев Кирчев -общ.съветник
10. Сийка Христова Михалева- общ.съветник,
11.Йорданка Колева Йорданова- общ.съветник
12. Валя Георгиева Чобанова- главен експерт
13. Мариана Иванова Митева- директор на СОУ”В.Левски”-Вълчи дол
14. Николина Иванова Парушева - директор ДСП-Вълчи дол
15. Желязко Георгиев Желязков- директор ДБТ-Вълчи дол
16. Нина Георгиева Белева- главен юрисконсулт
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева Михалева-председател на ОбС, относно отпущане на
персонална пенсия на Дарина Радева Василева и Ивета Радева Василева от с.Бояна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №1091
1. На основание чл.92 от КСО и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава
съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална
пенсия по чл.92 от КСО на детето Дарина Радева Василева, ЕГН-0552255577.
2. На основание чл.92 от КСО и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол
дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална
пенсия по чл.92 от КСО на детето Ивета Радева Василева, ЕГН-0750315571.
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ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева Михалева-председател на ОбС, относно финансово
подпомагане на ученици, завършващи 12 клас.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №1092
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол допълва Решение №1052 от
22.03.2018г. ,като дава съгласие за отпущане на еднократна парична помощ на Памела Събева
Тодорова, гр.Вълчи дол, ул.23-ти ІХ №19 в размер на 100,00лв.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева Михалева-председател на ОбС, относно финансово
подпомагане на ученици, завършващи 7 клас.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №1093
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол дава съгласие за отпущане на
еднократни парични помощи в размер на 25 лева на , завършващ 7 клас както следва:
1. Генко Димов Стефанов- VІІА клас
2. София Маринова Георгиева-VІІА клас
3. Бистра Георгиева Станева-VІІБ клас
4. Борислав Динков Банчев-VІІБ клас
5. Росица Христова Танева-VІІБ клас
6. Радослав Смиленов Михайлов-VІІБ клас,
като средствата се получат от класните ръководители.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на План за
действие на Община Вълчи дол в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа на
личностното развитие на децата и учениците в Община Вълчи дол за 2019г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №1094
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование , ОбС Вълчи дол приема План за действие на
Община Вълчи дол в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа на личностното
развитие на децата и учениците в Община Вълчи дол за 2019 година.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Отмяна на Решение № 583 по
Протокол №19 от проведено на 20.02.2013г. заседание на Общински съвет Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №1095
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2от ЗМСМА и чл.99,т.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Вълчи дол:
1. Отменя Решение №583 по Протокол №19 от проведено на 20.02.2013г. заседание на
Общински съвет Вълчи дол за прехвърлена безвъзмездно под формата на дарение
собственост на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляваща двуетажна
масивна сграда-читалище, със застроена площ 560 кв.м., от които 176 кв.м. на един етаж,
находяща се в УПИ VІ, кв.81 по плана на село Червенци, община Вълчи дол, поради отпадане
на условието, посочено в точка втора от същото решение.
2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички правни и
фактически действия по изпълнение на посоченото по-горе решение.
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
21.1. Заявление от Марийка Янева Иванова от гр.Вълчи дол,ул.”Бригадирска” №8,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1096
Дава съгласие на Марийка Янева Иванова от гр.Вълчидол,ул.»Бригадирска» №8 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
21.2. Заявление от Христо Иванов Христов от гр.Вълчидол,ул.”Оборище” №29, относно
отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1097
Дава съгласие на Христо Иванов Христов от гр.Вълчидол,ул.»Оборище»№29 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.
21.3. Заявление от Стоянка Зафирова Добрева от гр.Вълчи дол,ул.”Хр.Смирненски” №7,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1098
Дава съгласие на Стоянка Зафирова Добрева от гр.Вълчи дол, ул.»Хр.Смирненски»
№7 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.
21.4. Заявление от Садет Рашид Мустафа от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1099
Дава съгласие на Садет Рашид Мустафа от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. .
21.5. Заявление от Румен Атанасов Тодоров от гр.Вълчи дол,ул”Н.Вапцаров” №11,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1100
Дава съгласие на Румен Атанасов Тодоров от гр.Вълчи дол, ул.»Н.Вапцаров» №11 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв .
21.6. Заявление от Севдалина Ангелова Христова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1101
Дава съгласие на Севдалина Ангелова Христова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв .
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21.7. Заявление от Фазиле Мехмедова Хюсеинова
отпущане на еднократна парична помощ

от с.Генерал Киселово, относно

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1102
Дава съгласие на Фазиле Мехмедова Хюсеинова от с.Генерал Киселово да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 70,00лв..
21.8. Заявление от Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1103
Не дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
21.9. Заявление от Кольо Йорданов Колев от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1104
Дава съгласие на Кольо Йорданов Колев от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
21.10. Заявление от Василка Александрова Христова от гр.Вълчи дол, ул.Я.Сакъзов‐6,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1105
Дава съгласие на Василка Александрова Христова от гр.Вълчи дол,ул.Я.Сакъзов-6 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв .
21.11. Заявление от Катя Зюмбюлева Борисова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1106
Не дава съгласие на Катя Зюмбюлева Борисова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
21.12. Заявление от Петър Стоянов Петров от гр.Вълчи дол,ул.Хр.Смирненски‐4а,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1107
Дава съгласие на Петър Стоянов Петров от гр.Вълчи дол, ул.Хр.Смирненски №4а да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
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21.13. Заявление от Али Демиров Алиев от гр.Вълчи дол,ул. 3 март‐13‐8‐1‐15, относно
отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1108
Дава съгласие на Али Демиров Алиев он гр.Вълчи дол,ул. 3 март-13-8-1-15, да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.
21.14. Заявление от Веселин Мариянов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.Я.Сакъзов‐6,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1109
Дава съгласие на Веселин Мариянов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.Я.Сакъзов-6 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв .
21.15 Заявление от Цветан Иванов Фердинандов от с.Стефан Караджа, относно
отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1110
Дава съгласие на Цветан Иванов Фердинандов от с.Стефан Караджа да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.
21.16 Заявление от Нурсевел Февзиева Юсменова от с.Стефан Караджа, относно
отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1111
Дава съгласие на Нурсевел Февзиева Юсменова от с.Стефан Караджа да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
21.17 Заявление от Севда Емилова Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1112
Дава съгласие на Севда Емилова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.
21.18 Заявление от Иван Петков Иванов от гр.Вълчи дол,ул. 3 март‐13‐8‐1‐13, относно
отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1113
Дава съгласие на Иван Петков Иванов от гр.Вълчи дол,ул. 3 март-13-8-1-13 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
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21.19 Заявление от Олег Викторович Матрониски от с.Щипско, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1114
Дава съгласие на Олег Викторович Матрониски от с.Щипско, да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
21.20. Заявление от Гюлер Ахмед Салиева от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1115
Дава съгласие на Гюлер Ахмед Салиева от с.Михалич, да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв.
21.21. Заявление от Светла Лекова Маринова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1116
Дава съгласие на Светла Лекова Маринова от с.Михалич, да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
21.22. Заявление от Зюмбюл Савова Борисова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1117
Дава съгласие на Зюмбюл Савова Борисова от с.Михалич, да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.
21.23. Заявление от Бисер Сашев Радев от гр.Вълчи дол, ул. 3 март‐1‐4‐3‐29, относно
отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1118
Дава съгласие на Бисер Сашев Радев от гр.Вълчи дол,ул.3 март-1-4-3-29, да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв., които да се прехвърлят
директно за частично покриване на разходи за погребението на Галина Стоянова Йорданова.
21.24. Заявление от Несибе Мустафова Еминова от с.Радан Войвода, относно отпущане
на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1119
Дава съгласие на Несибе Мустафова Еминова от с.Радан Войвода, да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
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21.25. Заявление от Мария Иванова Янкова от гр.Вълчи дол, ул.Тодор Каблешков‐ 32,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1120
Дава съгласие на Мария Иванова Янкова от гр.Вълчи дол,ул.Т.Каблешков-32, да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно издаване на разрешение за
изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план- план за застрояване) за
разполагане на «Дълбок сондаж за питейна вода» в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на
с.Войводино, общ.Вълчи дол, обл.Варна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №1121
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА , чл.124а,ал.1 и ал.5 ЗУТ,
чл.110,ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол:

във връзка с

1.Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-план за
застрояване (ПУП-ПЗ) за разполагане на „Дълбок сондаж за питейна вода” в ПИ с
идентификатор 11836.20.38 по КК на с.Войводино, общ.Вълчи дол, обл.Варна, горска
територия, собственост на Министерство на земеделието и горите –ДЛ/ДДС, съгласно
Решение на ПК по чл.14,ал.1,т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници №21 от 01.01.1999г., издадено от ПК- Вълчи
дол.
Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община
Вълчи дол в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.
2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за
подробен устройствен план- план за застрояване )ПУП-ПЗ) за разполагане на „Дълбок сондаж
за питейна вода” в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на с.Войводино, общ.Вълчи дол,
обл.Варна.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно допълнение към структурата
на Общинска администрация Вълчи дол и промяна на нейната обща численост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №1122
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол допълва структурата на
Общинска администрация Вълчи дол в частта й «Местна дейност», в дейност «Чистота» с пет
щатни бройки, било: 13,5 щатни бройки, става: 18,5 щатни бройки, считано от 14.05.2018
година.
С това дневния ред на ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО редовно заседание на
ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........
/Яна Радева Михалева/
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