РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 52-ро редовно заседание на 28 февруари 2019 година
П Р О Т О К О Л № 52
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно бюджетна
прогноза на Община Вълчи дол в частта за местни дейности за периода 2020 година-2022
година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1412
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.82,
ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка са разпоредбите на ЗДБРБ за
2019 година и чл.16 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет , Общински съвет - гр.Вълчи дол:
1. Одобрява бюджетната прогноза на Община Вълчи дол в частта за местни дейности
за периода 2020 година- 2022 година, съгласно Приложение №1.
2. Одобрява инвестиционната програма на Община Вълчи дол в частта за местни
дейности за периода 2020 година- 2022 година, съгласно Приложение №2.
3. Одобрява разчетите за сметки за средствата от Европейския съюз в частта за местни
дейности за периода 2020 година- 2022 година, съгласно Приложение №3.

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно издаване на запис
на заповед от Община Вълчи дол в полза на ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане за календарната 2019г. към Сдружение „МИГ ВъзходВетрино, Вълчи дол, Провадия”, по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от ПРСР 2014-2020г., във връзка със Споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-49/13.06.2018г., сключено
между „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол,Провадия” и Управляващия орган на ПРСР 20142020г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1413
На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 е ал.5 от ЗМСМА; чл.7 и чл.28 от
Наредба №1 от 22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19
„„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г., и Споразумение № РД 50-49
от 13.06.2018г. за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие по
мярка 19 „„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г., за Проект № 19-192-02-18/31.08.2017г., сключено между Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. и
Сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, седалище и адрес на управление
с.Ветрино, ул.-„Г.С.Раковски” №26, ЕИК по БУЛСТАТ 175853426, представлявано от Димитър
Колев Димитров, Общински съвет Вълчи дол:
1. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол- Георги Минчев Тронков да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ»Земеделие» в размер на 43 182,68лева (четиридесет и три хиляди сто осемдесет и два
лева и шестдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по
Споразумение № РД 50-49 от 13.06.2018г. за изпълнение на стратегия за водено от
общностите местно развитие по мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от
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Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект № 19-19-2-0218/ 31.08.2017г., сключено между Сдружение «Местна инициативна група Възход-Ветрино,
Вълчи дол, Провадия» и Управляващия орган на Програмата за развитие ва селските райони
2014-2020г.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнени ена стратегия за Водено от
общностите местно развитие № РД-50-49 от 13.06.2018г-, сключено между Сдружение
«Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия» и Управляващия орган на
Програмата за развитие ва селските райони 2014-2020г.за календарната 2019 година и да ги
представи пред СФ»Земеделие».
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно заплащане на
членски внос за 2018 и 2019 година в полза на СНЦ МИГ”Възход”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1414
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол:
1. Одобрява разход за членски внос в полза на СНЦ МИГ»Възход-Ветрино, Вълчи дол,
Провадия» от Община Вълчи дол за 2018 година в размер на 2 000,00(две хиляди) лева.
2. Одобрява разход за членски внос в полза на СНЦ МИГ»Възход-Ветрино, Вълчи дол,
Провадия» от Община Вълчи дол за 2019 година в размер на 2 000,00(две хиляди) лева.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно анализ за
работата на Общинска администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол за
2018 год.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1415
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Анализа за работата на
Общинска администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол за 2018 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно утвърждаване на
списък на имотите-пасища и мери за отдаване под наем за стопанската 2019/2020г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1416
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.37и,ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ , Общински съвет
Вълчи дол:
І- Утвърждава списък на пасищата и мерите, публична общинска собственост, които
следва да се отдават под наем за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г.,
съгласно Приложение №1, неразделна част от докладната записка.
ІІ- 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 регистрираните животни.
ІІІ- Утвърждава изготвената пазарна оценка от инж.Татяна Кюркчиева- лицензиран
оценител за земеделски земи и трайни насаждения, за отдаване под наем на пасища и мери в
Община Вълчи дол за стопанската 2019/2020г., в размер на 9,00(девет) лева за декар,
съгласно Приложение №1, неразделна част от докладната записка.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол
през 2019 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1417
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА ,чл.8,ал.9 от ЗОС, Общински съвет Вълчи
дол, приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълч(и дол през 2019 година, както следва:
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 12574.62.8.1.1, със застроена
площ 129,65 кв.м., находяща се в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор №12574.62.8,
предназнамение на самостоятелен обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда (курортна
туристическа сграда).
VІІ. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА
СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА се създава
Точка1. ПИ с идентификатор 48524.70.383 с начин на трайно ползване друг вид
земеделска земя с площ 480 кв.м., АОС 3762/28.01.2019г., частна общинска собственост в
землището на с.Михалич.
Точка 2. ПИ с идентификатор 48524.70.21 с начин на трайно ползване нива с площ 11
035 кв.м., VІІ категория, АОС 3761/28.01.2019г., частна общинска собственост в землището на
с.Михалич.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно закупуване на
имот-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12574.62.8.1.1 по кадастралната карта
на гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1418
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 дава съгласие за закупуване на имот- самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 12574.62.8.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Вълчи дол, одобрена със Заповед № РД-18-87/10.08.2016г. на Изпълнителния директор на
АГКК, със застроена площ 129,65 кв.м., находяща се в сграда №1, разположена в поземлен
имот с идентификатор №12574.62.8, предназначение на самостоятелния обект: друг вис
самостоятелен обект в сграда (курортна туристическа сграда), собственост на Ловнорибарско дружество гр.Вълчи дол, ЕИК 103605240, съгласно Нотариален акт №150, том І,
рег.№507, дело 111 от 2018г., вписан в службата по вписване с вх. Рег.№807/26.03.2018г. в
размер на 30 000лв.(тридесет хиляди лева), след представяне на изискуемите от закона
документи.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно Замяна на имот с
идентификатор 48524.70.383, АОС 3762/28.01.2019г. и имот с идентификатор 48524.70.21,
АОС 3761/28.01.2019г. в землището на с.Михалич, частна общинска собственост
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1419
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.24г, ал.9 от ЗСПЗЗ; чл.40,ал.3 от ЗОС,
Общински съвет Вълчи дол:
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1. Дава съгласие за замяна на следните имоти:
- ПИ с идентификатор 48524.70.383 с начин на трайно ползване друг вид земеделска
земя с площ 480 кв.м., АОС 3762/28.01.2019г., частна общинска собственост в землището на
с.Михалич
- ПИ с идентификатор 48524.70.21 с начин на трайно ползване нива с площ 11 035
кв.м.,VІІ категория, АОС 3761/28.01.2019г., частна общинска собственост в землището на
с.Михалич
с имоти:
- ПИ с идентификатор 12574.37.8 с начин на трайно ползване нива с площ 8006 кв.м. в
землището на гр.Вълчи дол, собственост на «Ивона» ООД, ЕИК 148134070, представлявано от
Димитър Иванов Ненчев, съгл.Нотариален акт №143, том V, рег.№5165, дело 783 от
22.11.2010год.
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- ПИ с идентификатор 12574.50.29 с начин на трайно ползване нива с площ 4550 кв.м. в
землището на гр.Вълчи дол, собственост на «Ивона» ООД, ЕИК 148134070, представлявано от
Димитър Иванов Ненчев, съгл.Нотариален акт №116, том ІV, рег.№4017, дело 545 от
10.09.2012год.
2. Одобрява направените от инж.Татяна Кюркчиева пазарни оценки за имоти:
-ПИ с идентификатор 48524.70.383 с начин на трайно ползване друг вид земеделска
земя с площ 480 кв.м., АОС 3762/28.01.2019г., частна общинска собственост в землището на
с.Михалич в размер на 552,00лв.(петстотин петдесет и два лева).
- ПИ с идентификатор 48524.70.21 с начин на трайно ползване нива с площ 11 035
кв.м.,VІІ категория, АОС 3761/28.01.2019г., частна общинска собственост в землището на
с.Михалич в размер на 12 690лв.(дванадесет хиляди шестотин и деветдесет лева).
3. Одобрява направените от заявителя предложения за:
- ПИ с идентификатор 12574.37.8 с начин на трайно ползване нива с площ 8006 кв.м. в
землището на гр.Вълчи дол, собственост на «Ивона» ООД, ЕИК 148134070, представлявано от
Димитър Иванов Ненчев, съгл.Нотариален акт №143, том V, рег.№5165, дело 783 от
22.11.2010год. в размер на 8 600лв.(осем хиляди и шестотин лева);
- ПИ с идентификатор 12574.50.29 с начин на трайно ползване нива с площ 4550 кв.м. в
землището на гр.Вълчи дол, собственост на «Ивона» ООД, ЕИК 148134070, представлявано от
Димитър Иванов Ненчев, съгл.Нотариален акт №116, том ІV, рег.№4017, дело 545 от
10.09.2012год. в размер на 4 642лв.четири хиляди шестотин четиридесет и два лева) за
продажна цена на предлаганите за замяна имоти, собственост на «Ивона» ООД,
ЕИК148134070.
4. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор за
замяна с «Ивона» ООД, ЕИК 148134070, представлявано от Димитър Иванов Ненчев.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно провеждане на
извънредно общо събрание на асоциация по ВиК ва обособената територия, обслужвана от
„ВиК-Варна” ООД
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1420
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 Кметът на Община Вълчи дол , като представител на Община Вълчи
дол в Общото събрание на Асоциация по “ Ви К” на обособената територия, обслужвана от
ВиК-Варна ООД.

2. При невъзможност на Кметът на Община Вълчи дол да участва в Общото
събрание, определя г-н Димитър Тодоров- заместник-кмет на Община Вълчи дол като
представител на Община Вълчи дол в общото събрание на Асоциация по “ Ви К” на
обособената територия, обслужвана от ВиК-Варна ООД.
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3. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото Общо
събрание на 12.03.2019 година да гласува „за” примане на предложените по дневния ред
материали.
4. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото Общо
събрание на 12.03.2019 година да гласува „за” примане на предложените по дневния ред
проекторешения.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за
дейността на МКОРС-Община Вълчи дол за 2018 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1421
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Отчета за
дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност-Община Вълчи дол за 2018
година.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
11.1. Заявление от Симеон Янков Стоянов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1422
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Симеон Янков Стоянов
от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ.

11.2. Заявление от Йорданка Иванова Русева от с.Бояна, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1423
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Йорданка Иванова Русева
от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв..

11.3. Заявление от Нехат Хасанов Хасанов от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1424
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Нехат Хасанов Хасанов от
с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв..

11.4. Заявление от Силвия Георгиева Добрева от с.Бояна, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1425
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Силвия Георгиева
Добрева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв..
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11.5. Заявление от Велика Станева Нейкова от гр.Вълчи дол, ул.Янтра №3, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1426
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Велика Станева Нейкова
от гр.Вълчи дол,ул.Янтра №3 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
50,00лв..

11.6. Заявление от Анета Сенкова Демирова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1427
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Анета Сенкова
Демирова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ .

11.7. Заявление от Гана Димова Железова от с.Добротич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1428
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Гана Димова Железова
от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ .

11.8. Заявление от Димитринка Стойчева Иванова от гр.Вълчи дол,ул.Л.Димитрова №3,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1429
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Димитринка Стойчева
Иванова от гр.Вълчи дол,ул.Л.Димитрова №3 да бъде отпусната еднократна парична помощ в
размер на 300,00лв..

11.9. Заявление от Мюземия Мустафа Помак от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1430
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мюземия Мустафа Помак
от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв..

11.10. Заявление от Недялка Василева Василева от гр.Вълчи дол,ул.Оборище №18,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1431
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Недялка Василева
Василева от гр.Вълчи дол,ул.Оборище №18 да бъде отпусната еднократна парична помощ в
размер на 80,00лв..

11.11. Заявление от Марийка Янева Иванова от гр.Вълчи дол,ул.Бригадирска №8,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1432
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Марийка Янева Иванова
от гр.Вълчи дол,ул.Бригадирска №8 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер
на 80,00лв..
11.12. Заявление от Ганка Асенова Михалева от с.Есеница, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1433
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ганка Асенова Михалева
от с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв..

11.13. Заявление от Стефка Иванова Панова от гр.Вълчи дол,ул.Нишка-21, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1434
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Стефка Иванова Панова от
гр.Вълчи дол,ул.Нишка №21 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
80,00лв..

11.14. Заявление от Али Демиров Алиев от гр.Вълчи дол,ул.3 март-13-8-1-15, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1435
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Али Демиров Алиев от
гр.Вълчи дол,ул.3 март-13-8-1-15 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
80,00лв..

11.15. Заявление от Пенка Райнова Николова от гр.Вълчи дол,ул.Хр.Смирненски №15А,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1436
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Пенка Райнова
Николова от гр.Вълчи дол,ул.Хр.Смирненски №15А да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
11.16. Заявление от Станка Йорданова Георгиева от с.Бояна, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1437
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Станка Йорданова
Георгиева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв..
11.17. Заявление от Галина Стоянова Петрова от гр.Вълчи дол,ул.3 март-1-4-2-27,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1438
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Галина Стоянова Петрова
от гр.Вълчи дол,ул. 3 март-1-4-2-27 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
40,00лв..
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11.18. Заявление от Мариана Добрева Тончева от с.Бояна, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1439
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мариана Добрева Тончева
от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв..

11.19. Заявление от Рафет Реджебов Алиев от с.Оборище, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1440
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Рафет Реджебов Алиев
от с.Оборище да бъде отпусната еднократна парична помощ.
11.20. Заявление от Наджия Реджебова Алиева от с.Оборище, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1441
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Наджия Реджебова
Алиева от с.Оборище да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв..

11.21. Заявление от Стефан Атанасов Илиев от гр.Вълчи дол,ул.Черно море №6, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1442
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Стефан Атанасов Илиев
от гр.Вълчи дол,ул.Черно море №6 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
80,00лв..

11.22. Заявление от Андрей Асенов Димов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1443
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Андрей Асенов Димов от
с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв..

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване с
проект „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ”Св.Иван Рилски” УПИ І,кв.54,с.Червенци,
Община Вълчи дол”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1444
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол реши:
1. Да се кандидатства за финансиране с проектно предложение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор BG06RDNP001-19.101 към МИГ
„Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, мярка 7.2.”Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от
стратегията за водено от общностите местно развитие, с подготвят от Община Вълчи дол
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проект „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ”Св.Иван Рилски” УПИ І,кв.54,с.Червенци,
Община Вълчи дол” .
2. Задължава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия в
съотвествие с изискванията на финансиращия орган.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване с
проект „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ”Св.Иван Рилски” УПИ І,кв.54,с.Червенци,
Община Вълчи дол”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1445
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол реши:
1. Дейностите включени в проект „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ”Св.Иван
Рилски” УПИ І,кв.54,с.Червенци, Община Вълчи дол” , с който Община Вълчи дол ще
кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор
BG06RDNP001-19.101 към МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия”, мярка
7.2.”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” от стратегията за водено от общностите местно развитие,
съответстват на Приоритет 4. „Подобряване на качеството и достъпа до административни,
здравни, образователни, социални и културни услуги”, Специфична цел 4.2: „Осигуряване на
качествено образование”, Мярка 4.2.2: „Обновяване на материалната и техническа база на
образователните институции” от Общинския план за развитие 2014-2020г. на Община Вълчи
дол.
2. Задължава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия в
съотвествие с изискванията на финансиращия орган.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно предварително
съгласие за преминаване през имоти общинска собственост и имоти стопанисвани от община
Вълчи дол във връзка с реализация на етап „Линейна част”, част Б2:”Технологична връзка DN
700 при Компресорна станция (КС)” Вълчи дол””, към обект: „Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница”.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1446
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.64,ал.1 и ал.9 от ЗЕ и
Наредба №16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, Общински съвет Вълчи
дол дава предварително съгласие за учредяване на сервитутни права за изграждане на обект
„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на
северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”; етап „Линейна част”, част
Б2: „Технологична връзка DN 700 при Компресорна станция (КС)”Вълчи дол”, върху следните
ПИ № 06416.37.56; ПИ №06416.37.82; ПИ №06416.41.60; ПИ №06416.41.61; ПИ № 06416.47.46
и ПИ №06416.121.5, съгласно представения проект ПУП-ПП.
С това дневния ред на ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание бе изчерпан.

Извън дневния ред Общински съвет Вълчи дол разгледа следните въпроси:
1. Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно предварително
съгласие за преминаване на проектно трасе на газопровод и неговите технологични
9

съоръжения през земи от ОПФ, с вид общинска публична, общинска частна и стопанисвани от
общината, както и имоти с начин на трайно ползване-земеделски пътища, пасища и мери,
земеделски земи, канали и др., включително и за учредяване на необходимите
ограничителни вещни права и сервитути във връзка с ПУП-ПП за обект: „Подмяна на
преносен(магистрален)газопровод в участъка „ОС Вълчи дол-ЛКВ Преселка”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1447
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.64,ал.1 и ал.9 от ЗЕ и Наредба
№16 от 09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти, Общински съвет Вълчи дол дава
предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на газопровод и неговите
технологични съоръжения през земи от ОПФ, с вид общинска публична, общинска частна и
стопанисвани от общината, както и имоти с начин на трайно ползване-земеделски пътища,
пасища и мери, земеделски земи, канали и др., включително и за учредяване на необходимите
ограничителни вещни права и сервитути във връзка с ПУП-ПП за обект: „Подмяна на
преносен(магистрален)газопровод в участъка „ОС Вълчи дол-ЛКВ Преселка”, конкретно за
имот:

ПИ №06416.64.79- землището на с.Брестак. Земеделска територия; За
селскостопански, горски, ведомствен път; Публична общинска собственост; собственикобщина Вълчи дол.
2. Промяна в Решение №1394/31.01.2019г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1448
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие за промяна в Решение
№1394/31.01.2019година, както следва:
било:
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Весиле Акифова
Исмаилова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
40,00лв..
става:
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Весиле Акифова Исмаилова
от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв..
Поради изчерпване на дневния ред , ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание на
ОбС Вълчи дол бе закрито в 17,30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

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