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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
взети на 28-мо редовно заседание на 29 юни 2017 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 28 
                               
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно определяне на 
представител на ОбС Вълчи дол за участие в комисия за провеждане на търг с явно 
наддаване 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 733 
        ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА определя Кирчо 

Раднев Кирчев за представител на ОбС Вълчи дол за участие в комисия за провеждане на 
търг с явно наддаване, организиран от СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол на 10.07.2017г. от 
10,00 часа в сградата на СУ „В.Левски”-гр.Вълчи дол. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Анализ и становище относно организацията в дейност «Чистота» към Община Вълчи дол, в 
т.ч. сметосъбиране и сметоизвозване(в изпълнение на Решение №702 на ОбС) 

        - Докладна записка от Красимир Колев- председател на ПК «БФИП»,относно анализ 
и становище относно организацията в дейност «Чистота» към Община Вълчи дол, в т.ч. 
сметосъбиране и сметоизвозване 

 
гласуване: 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”(Васил Василев), с което ОбС 
взе следните 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 734 
                  На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет-Вълчи дол дава 
съгласие услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Вълчи дол 
да се извършва от назначени в дейност «Чистота» лица, без възлагане на външен 
изпълнител, считано от 01.01.2018 година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 735 
                  На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет-Вълчи дол възлага на 
ВрИД Кмет на Община Вълчи дол да стартира и проведе процедура по реда на Закона за 
обществените  поръчки за избор на доставчици на специализирано транспортно средство и 
съдове за събиране на твърди битови отпадъци за нуждите на сметосъбирането и 
сметоизвозването на територията на община Вълчи дол. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно Информация за дейността на Клуб на инвалида и на 
Клубовете на пенсионера през 2016 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 736 
              На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема 

Информация за дейността на Клуб на инвалида и на Клубовете на пенсионера през 2016 
година. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 



 2 

Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно актуализация на инвестиционната програма на Община 
Вълчи дол за 2017 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 737 
                  На основание чл.21,ал.1,т6 от ЗМСМА, ,Общински съвет - гр.Вълчи дол дава 
съгласие Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2017 година да бъде 
актуализирана и допълнена, както следва: 
  

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 
1 Изготвяне на регулационни планове на населени 

места 
10 000,00 0,00 

2 Изграждане на канализация и асфалтиране на 
ул.»Тунджа» гр.Вълчи дол ОК 151-ОК 150, в т.ч. 
изработка на проект, авторски и строителен 
надзор 

70 000,00 0,00 

3 Изграждане на канализация и асфалтиране на 
ул.»Росица» гр.Вълчи дол от ОК 65 до ОК 149 

70 000,00 0,00 

4 Изграждане на канализация и асфалтиране на 
ул.»Маршал Толбухин» гр.Вълчи дол ОК 50- ОК 49 

54 000,00 0,00 

5 Изграждане на битова канализация на тупик на 
ул.»Жечка Карамфилова» гр.Вълчи дол 

10 000,00 0,00 

6 Ремонт на ул.»Аврам Гачев» гр.Вълчид ол/ ОК-
2013 успоредно на ж.п. линията по посока юг/ 

12 000,00 0,00 

7 Проектиране на основен ремонт на площад 
«Христо Ботев» гр.Вълчид ол 

0,00 42 000,00 

8 Основен ремонт на улици в с.Оборище 0,00 10 000,00 
9 Основен ремонт на път ІV 70142 Генерал 

Колево-Радан Войвода 
0,00 70 000,00 

10 Основен ремонт на улици в с.Стефан Караджа 0,00 50 000,00 
11 Основен ремонт път VAR 3111 Генерал 

Киселово-Страхил 
0,00 7 000,00 

12 Закупуване, доставка и монтаж на 
съоръжения за детска площадка в с.Михалич 

0,00 15 000,00 

13 Основен ремонт Поликлиника гр.Вълчи дол 0,00 20 000,00 
14 Основен ремонт на ОУ»Климент Охридски» 

с.Стефан Караджа 
0,00 12 000,00 

 ОБЩО: 226 000,00 226 000,00 

 
           ІІ- Обекти, финансирани чрез § 40-00 Постъпления от продажби на общински 
нефинансови активи 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 
5 Изграждане на неравности (легнали полицаи) в 

с.Брестак 
2 000,00 0,00 

 ОБЩО 2 000,00 0,00 
 
           ІІІ- Обекти, финансирани със средства по чл.64,ал.4 от Закона за управление на 
отпадъците 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 
 Закупуване на машина за сметопочистване и 

сметоизвозване 
0,00 207 000,00 

 ОБЩО 0,00 207 000,00 
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ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно актуализация на Програма за управление и разпореждане с 
имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2017 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 738 
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА; чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.3,ал.3 от НРПУРОИ, 

ОбС Вълчи дол: 

   І- Приема изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост в Община Вълчи дол през 2017 г: 

-В раздел В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава: 

  Т.31- УПИ ХV-914, кв.60, АОС №1195/ 25.10.2010 г., с площ 950 кв.м., частна общинска 
собственост по плана на гр.Вълчи дол, представляващ поземлен имот с площ 788 кв.м. 

  Т.32 – поземлен имот с идентификатор 84022.20.142, АОС №3520/ 20.03.2017г., частна 
общинска собственост с площ 210 335 кв.м., представляващ деградирала орна земя в 
землището на с.Щипско 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно продажба на имот УПИ ХV-914, кв.60, АОС 
№1195/25.10.2010г., частна общинска собственост по плана на гр.Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 739 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.38,ал.1 и ал.2 и чл.47,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, 

ОбС Вълчи дол: 

      1. Дава съгласието си имот представляващ поземлен имот в УПИ ХV-914, кв.60, АОС 
№1195/25.10.2010г., частна общинска собственост по плана на гр.Вълчи дол с площ от 788 
кв.м. да бъде продаден на Иван Тодоров Иванов с адрес гр.Вълчи дол, ул.»Янко Сакъзов» №12. 

       2. Одобрява направената експертна оценка в размер на 4 914,00лв.(четири хиляди 
деветстотин и четиринадесет лева)без ДДС, направена от оценител Бисерка Влахова за 
продажба на имот в УПИ ХV-914, кв.60, АОС №1195/ 25.10.2010г., частна общинска 
собственост по плана на гр.Вълчи дол с площ от 788 кв.м. 

                   3. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.38, ал.8 от НРПУРОИ възлага на ВрИД 
Кмет на Община Вълчи дол да издаде заповед за продажба и след заплащане на продажната 
цена да сключи договор за покупко-продажба с г-н Иван Тодоров Иванов с адрес гр.Вълчи 
дол, ул.»Янко Сакъзов» №12 за УПИ ХV-914, кв. 60, АОС №1195/ 25.10.2010г., частна общинска 
собственост, по плана на гр.Вълчи дол, с площ от 788 кв.м. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 84022.20.142, 
АОС №3520/20.03.2017г., частна общинска собственост с площ 210 335 кв.м. в землището на 
с.Щипско. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 740 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС и чл.36,ал.1 и ал.3 и 

чл.47,ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол: 
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 1. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 84022.20.142, АОС №3520/ 
20.03.2017г., частна общинска собственост с площ 210 335 кв.м., в землището на с.Щипско, 
представляващ деградирала орна земя да бъде продаден чрез публичен търг с явно 
наддаване. 

2. Определя оценка за имот идентификатор 84022.20.142, АОС №3520/ 20.03.2017г., 
частна общинска собственост с площ 210 335 кв.м. в землището на с.Щипско, в размер на 122 
740лв.(сто двадесет и две хиляди седемстотин и четиридесет лева) за първоначална 
продажна цена при провеждането на търга. 

        Размер на депозита- 20% от стойността на имота. 
3. Възлага на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол: 
       -да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния 

търг; 
       -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
     - да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг. 

 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно разделяне на поземлен имот с идентификатор 69170.42.3, 
АОС №1283/ 16.03.2012г, частна общинска собственост в землището на с.Ст.Караджа и 
промяна начина на трайно ползване. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 741 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.78а,ал.1 от ППЗСПЗЗ, ОбС 

Вълчи дол: 

1. Дава предварително съгласие поземлен имот с идентификатор 69170.42.3, стар 
номер 042003, АОС №1283/ 16.03.2012г., частна общинска собственост в землището на 
с.Ст.Караджа да бъде разделен на четири самостоятелни имота, съгласно приложената скица 
проект за разделяне. 

2. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на 
новообразуваните имоти от „изоставена нива” на: 

     -поземлен имот с идентификатор 69170.42.1 с начин на трайно ползване „изоставено 
трайно насаждение” 

     -поземлен имот с идентификатор 69170.42.2 с начин на трайно ползване „друг вид 
трайно насаждение” 

     -поземлен имот с идентификатор 69170.42.3 с начин на трайно ползване „изоставено 
трайно насаждение” 

     -поземлен имот с идентификатор 69170.42.4 с начин на трайно ползване „друг вид 
трайно насаждение” 

3. Упълномощава ВрИД Кмет на Община Вълчи дол да подаде заявление до Общинска 
служба „Земеделие” за промяна начина на трайно ползване на имотите посочени в т.2. 

      4. След промяна начина на трайно ползване, упълномощава ВрИД Кмет на Община 
Вълчи дол да подпише анекс към Договор №91/ 19.06.2014г. с наемателя Тодор Радев Радев 
за новообразуваните имоти с идентификатор 69170.42.2 и имот с пидентификатор 
69170.42.4 в землището на с.Стефан Караджа. 

 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно предоставяне на дърва за огрев на поделения на 
религиозните институции на територията на Община Вълчи дол за отоплителен сезон 2017-
2018 г. 
 
ОбС взе следното 
 



 5 

Р Е Ш Е Н И Е  № 742 
                   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет Вълчи дол дава съгласие да 
бъдат предоставени на поделенията на религиозните институции на територията на Община 
Вълчи дол, общо 34 куб.м. дърва за огрев за отоплителен сезон на 2017-2018 година. 
 
 ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на 
личностното развитие на децата и учениците в Община Вълчи дол(2017-2018г) и 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 (2017-2018 г.) 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 743 

                   На основание ч21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМА и чл.197, 
ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование ОбС Вълчи дол» 
                   1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на зецата и 
учениците в Община Вълчи дол (2017-2018г.). 
                     2. Приема План за действие на Община Вълчи ол в изпълнение на Общинската 
стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Вълчи дол –
(2017-2018г.). 
   
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно приемане на Информация за здравеопазване и здравно 
осигуряване в общината и информация за дейността на здравните кабинети за 2016 година   
                              
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 744 
     На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Информация за 

здравеопазване и здравно осигуряване в община Вълчи дол и информация за дейността на 
здравните кабинети за 2016 година. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно приемане на информация представена от Спортните 
клубове на територията на общината, получаващи финансиране от общински бюджет за 
дейността им                    
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 745 
     На основание чл.21,ал.1,т.24  и във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол 
приема Отчет за дейността на спортните клубове, получаващи финансиране от общинския 
бюджет, съгласно приложение №1-7 към настоящата Докладна записка. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно Информация за дейността на Домашен социален патронаж 
и разкритата към него Общиствена трапезария за 2016 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 746 
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     На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Информация за 
дейността на Домашен социален патронаж и разкритата към него Обществена трапезария за 
2016 година. 

                
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за 
„Изграждане на водовземно съоръжение Тръбен кладенец ТК-2 „АГРО ГТ-Искър”(Тръбен 
кладенец), находящ се в ПИ с идентификатор 32860.34.27 по КК на с.Искър, общ.Вълчи дол, 
обл.Варна 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 747 
              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.5 от с.з. и чл.124б, ал.1 от ЗУТ , ОбС Вълчи дол: 
               1. Дава предварително писмено дъгласие за проектиране на водовземно 

съоръжение Тръбен кладенец ТК-2 «АГРО ГТ-Искър», находящ се в ПИ с идентификатор 
32860.34.27 по КК на с.Искър,общ.Вълчи дол, обл.Варна, нива, частна собственост на «АГРО 
ГТ»ЕООД.Определя срок на валидност на предварителното съгласие две години. 

               2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен 
план (ПУП-ПП) за проектиране на водовземно съоръжение Тръбен кладенец ТК-2 «АГРО ГТ-
Искър», находящ се в ПИ с идентификатор 32860.34.27 по КК на с.Искър,общ.Вълчи дол, 
обл.Варна, нива, частна собственост на «АГРО ГТ»ЕООД, при условие, че финансирането на 
проекта за ПУП-ПП, технически проект и изграждането му са за сметка на възложинеля 
«АГРО ГТ» ЕООД. 
                    ПУП-ПП да съдържа регистри на засегнатите поземлени имоти, с подробно описани 
НТП, категория, собственост, площ. Проектът да се изработи като окончателен проект, който 
да бъде внесет в община Вълчи дол в рок от една година след влизане в сила на настоящото 
решение. 
              3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
подробен устройствен план- парцеларен план(ПУП-ПП) за изграждане на водовземно 
съоръжение Тръбен кладенец ТК-2 «АГРО ГТ-Искър», находящ се в ПИ с идентификатор 
32860.34.27 по КК на с.Искър,общ.Вълчи дол, обл.Варна. 
                     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.2 и 3 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно одобряване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна 
линия средно напрежение (СрН) от реконструирания СРС от ВЕЛ „Есеница” 20 кV до нов 
трах.фопост типБКТП 1Т630 кVЬ, 20/0.4 кV, находящ се в ПИ с идентификатор 32860.10.11. по 
КК на с.Искър, общ.Вълчи дол, обл. Варна 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 748 
      На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.129,ал.1 от ЗУТ, във 

връзка с чл.110,ал.1,т.5 от с.з., ОбС Вълчи дол одобрява ПУП-ПП за изграждане на кабелна 
линия, средно напрежение (СрН) от реконструирания СРС от ВЕЛ «Есеница» 20 кV до нов 
трафопост тип БКТП 1Т 630 кVА, 20/0,1 кV, находящ се в ПИ с идентификатор 32860.10.110 по 
КК на с.Искър с обща дължина 17,00м. През имоти частна собственост с идентификатор 
32860.17.12 и ПИ с идентификатор 32860.10.110 и през полски път публична общинска 
собственост с идентификатор 32860.10.132, съгласно представения единствен вариант на 
предложеното от «Агро ГТ»ЕООД с площ за ограничено право на ползване от ПИ 32860.17.12-
16 м², от ПИ 32860.10.132-45м² и от ПИ 328602.10.110-9 м². 
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ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за 
„Изграждане на водовземно съоръжение Тръбен кладенец ТК „АГРО ГТ-Искър”(Тръбен 
кладенец), находящ се в ПИ с идентификатор 32860.30.25 по КК на с.Искър, общ.Вълчи дол, 
обл.Варна 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 749 
              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.5 от с.з. и чл.124б, ал.1 от ЗУТ , ОбС Вълчи дол: 
               1. Дава предварително писмено дъгласие за проектиране на водовземно съоръжение 
«ТК-АГРО ГТ-Искър» (тръбен кладенец), находящ се в ПИ с идентификатор 32860.30.25 по КК 
на с.Искър,общ.Вълчи дол, обл.Варна, нива, частна собственост на «АГРО ГТ»ЕООД.Определя 
срок на валидност на предварителното съгласие две години. 
               2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план 
(ПУП-ПП) за проектиране на водовземно съоръжение «ТК-АГРО ГТ-Искър» (тръбен 
кладенец), находящ се в ПИ с идентификатор 32860.30.25 по КК на с.Искър,общ.Вълчи дол, 
обл.Варна, нива, частна собственост на «АГРО ГТ»ЕООД, при условие, че финансирането на 
проекта за ПУП-ПП, технически проект и изграждането му са за сметка на възложинеля 
«АГРО ГТ» ЕООД. 
                    ПУП-ПП да съдържа регистри на засегнатите поземлени имоти, с подробно описани 
НТП, категория, собственост, площ. Проектът да се изработи като окончателен проект, който 
да бъде внесет в община Вълчи дол в рок от една година след влизане в сила на настоящото 
решение. 
              3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
подробен устройствен план- парцеларен план(ПУП-ПП) за изграждане на водовземно 
съоръжение «ТК-АГРО ГТ-Искър» (тръбен кладенец), находящ се в ПИ с идентификатор 
32860.30.25 по КК на с.Искър,общ.Вълчи дол, обл.Варна. 
                     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.2 и 3 не подлежат на оспорване. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за 
изграждане на трафопост тип БКТП 20/0.4 кV с трансформаторна машина 630 кVА, находящ 
се в ПИ с идентификатор 32860.10.110 по КК на с.Искър, бщ.Вълчи дол, обл.Варна, 
присъединен към ВЕЛ „Есеница” 20кV от П/С „Вълчи дол” 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 750 
              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.5 от с.з. и чл.124б, ал.1 от ЗУТ , ОбС Вълчи дол: 

1.Дава предварително писмено дъгласие за проектиране на трафопост тип БКТП 20/0,4 
кV с трансформаторна машина 630 кVА, находящ се в ПИ с идентификатор 32860.10.110 по 
КК на с.Искър, общ.Вълчи дол, обл.Варна, присъединен към ВЕЛ «Есеница» 20 кV от П/С 
«Вълчи дол». Определя срок на валидност на предварителното съгласие две години. 
               2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план 
(ПУП-ПП) за проектиране на трафопост тип БКТП 20/0,4 кV с трансформаторна машина 630 
кVА, находящ се в ПИ с идентификатор 32860.10.110 по КК на с.Искър, общ.Вълчи дол, 
обл.Варна, присъединен към ВЕЛ «Есеница» 20 кV от П/С «Вълчи дол», при условие, че 
финансирането на проекта за ПУП-ПП, технически проект и изграждането му са за сметка на 
възложинеля «АГРО ГТ» ЕООД. 
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                    ПУП-ПП да съдържа регистри на засегнатите поземлени имоти, с подробно описани 
НТП, категория, собственост, площ. Проектът да се изработи като окончателен проект, който 
да бъде внесет в община Вълчи дол в рок от една година след влизане в сила на настоящото 
решение. 

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
подробен устройствен план- парцеларен план(ПУП-ПП) за изграждане на трафопост тип 
БКТП 20/0,4 кV с трансформаторна машина 630 кVА, находящ се в ПИ с идентификатор 
32860.10.110 по КК на с.Искър, общ.Вълчи дол, обл.Варна, присъединен към ВЕЛ «Есеница» 
20 кV от П/С «Вълчи дол» 
                         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.2 и 3 не подлежат на оспорване. 

 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
18.1. Заявление от  Станка Йорданова Георгиева от с.Бояна, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 751 
       Дава съгласие на Станка Йорданова Георгиева от с.Бояна да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
18.2. Заявление от  Радослав Светльов Янков от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 752 
       Дава съгласие на Радослав Светльов Янков от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
18.3. Заявление от  Еленка Йорданова Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №10, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 753 
       Дава съгласие на Еленка Йорданова Георгиева от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски» №10 
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
18.4. Заявление от  Теменужка Миткова Савова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 754 
      Дава съгласие на Теменужка Миткова Савова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50лв. 

 

18.5. Заявление от Светлана Йорданова Маринова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 755 
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       Дава съгласие на Светлана Йорданова Маринова от с.Михаличда бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.  

 

18.6. Заявление от  Черню Христов Христов от с.Брестак ,ул.”Тракия” №20, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 756 
       Дава съгласие на  Черню Христов Христов от с.Брестак, ул.»Тракия» №20 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
18.7. Заявление от Илко Симеонов Иванов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 757 
   Дава съгласие на Илко Симеонов Иванов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 50,00лв.. 
 
18.8. Заявление от  Рехад Юсуф Исин от с.Генерал Колево, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 758 
       Дава съгласие на Рехад Юсуф Исин от с.Генерал Колево да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв., които да се получат от Мурад Ахмед-кмет 
на с.Генерал Колево. 
 
18.9. Заявление от  Снежана Юриева Христова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 759 
    Дава съгласие на Снежана Юриева Христова от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 

 

18.10. Заявление от Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Ншка”№7, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 760 

  Не дава съгласие на Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №7  
да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
18.11. Заявление от  Николай Кръстев Андонов от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Раковски” №19, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 761 
       Дава съгласие на  Николай Кръстев Андонов от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Раковски» №19 
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
18.12. Заявление от  Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.”Ст.Димитров-
Марек”№4, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 762 
       Дава съгласие на Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.»Ст.Димитров-
Марек»№4 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
18.13. Заявление от  Александър Кирилов Александров от гр.Вълчи 
дол,ул.”Хр.Смирненски”№2, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 763 

       Дава съгласие на Александър Кирилов Александров от гр.Вълчи 
дол,ул.»Хр.Смирненски»№2 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
50,00лв. 
 
18.14. Заявление от  Зейнеб Илязова Алиева от гр.Вълчи дол,ул.”Трети март”-13-8-1-15, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 764 
       Дава съгласие на Зейнеб Илязова Алиева от гр.Вълчи дол,ул.»Трети март»-13-8-1-15 
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
18.15. Заявление от  Мердин Ридванов Белилов от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Мамарчев”-4-2-2-
20, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 765 
       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 80,00лв. 
 
18.16. Заявление от  Иван Маринов Добрев от с. Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 766 

       Дава съгласие на Иван Маринов Добрев от с.Стефан Караджа бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
18.17. Заявление от  Сунай Рамадан Сали от с. Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 767 
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       Дава съгласие на Сунай Рамадан Сали от с.Радан Войвода бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
18.18. 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 № 768 
       Дава съгласие на Димитринка Стойчева Иванова от гр.Вълчи дол,ул.»Л.Димитрова» 
№3 бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно транспортни разходи. 
 
 ОбС взе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 769 

ОбС Вълчи дол във връзка с чл.17,ал.1,т.4 от ЗМСМА и на основание  чл.21,ал.1,т.6 и т.23 
от ЗМСМА дава съгласие част от стойността на превоза на лицето Стефан Минчев Минчев от 
с.Брестак, ул.»Лудогорие» №6 в размер на 80,00 лв. да бъдат изплатени на д-р Луканова- 
лекуващ лекар на лицето. 

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

 
 
Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО редовно заседание на ОбС 

Вълчи дол бе закрито в 16,30 часа.  
 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:……………… 
                                /Й.Йорданова/                                                             /Г.Тронков/ 


