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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
Взети на 38-мо редовно заседание на 22 март 2018 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 38 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно изпълнение на програмата 
за опазване на околната среда на Община Вълчи дол за 2017 година 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1041 
       На основание чл.21,ал2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и 
чл.79,ал.5 от Закон за опазване на околната среда , Общински съвет Вълчи дол приема Отчет 
за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на община Вълчи дол за 2017 
година. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно изпълнение на програмата 
за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол за 2017 година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1042 
              На основание чл.21,ал2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА 
и чл.52,ал.9 от Закон за управление на отпадъците, Общински съвет Вълчи дол приема Отчет 
за изпълнението на програмата за управление на отпадъците на територията на община 
Вълчи дол за 2017 година. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно актуализиране на Програма 
за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол през 2018 
година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1043 

              На основание чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет 
приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост в община Вълчи дол през 2018 година, както следва: 

В раздел В.ИМОТИ,КОИТО ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ,се 
създава: 
         Точка 9- УПИ V, кв.43, АОС №3615/ 21.12.2017г., общинска собственост по плана на 
гр.Вълчи дол. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно промяна предназначението 
на имот УПИ V в кв.43, АОС №3615/21.12.2017г. по плана на гр.Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1044 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.6,ал.1 от ЗОС, Общински съвет Вълчи 
дол: 
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                1. Обявява УПИ V в кв.43 по плана на гр.Вълчидол, АОС №3615/ 21.12.2017г. от 
имот публична общинска собственост за имот частна общинска собственост. 
                  2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите 
действия за съставяне на акт за частна общинска собственост. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно отдаване под наем на 
маломерни имоти от общински поземлен фонд за стопанската 2018/2019г. без търг или 
конкурс. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1045 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.24а,ал.7 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Вълчи 
дол дава съгласие маломерни имоти /до 10 дка/ от общински поземлен фонд на територията 
на Община Вълчи дол, описани в Приложение №1 /неразделна част от настоящото решение/, 
да бъдат отдадени под наем за 1/една/ стопанска година от Кмета на Община Вълчи дол, 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. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно настаняване в общинско 
жилище на Йорданка Славчева Славова-гр.Вълчи дол, ул. „3-ти март”-бл.13,вх.8,ет.3,ап.20     
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1046 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.11,ал.1 и ал.2 от ЗОС, Общински съвет Вълчи 
дол: 
               1. Дава съгласие да бъдат настанени Йорданка Славчева Славова, ЕГН.......... и Светлозар 
Светлозаров Димитров, ЕГН.......... в общинско жилище за отдаване под наем , находящо се в 
грВълчи дол, ул.»3 март»,бл.13,вх.8,ет.3, ап.20, актуван с АОС 020/22.01.1997г. за срок от 3 
/три/ години. 
              2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде Заповед за настаняване и сключи 
договор за наем с Йорданка Славчева Славова, ЕГН.......... за срок от 3 /три/ години. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно поправка на явна фактическа 
грешка в Решение №809/31.08.2017г. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1047 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ; чл.78а от ППЗСПЗЗ и 
чл.62,ал.2 от АПК, Общински съвет Вълчи дол : 
                -допълва Решение №809 от 31.08.2017г., като се добавя имот с идентификатор 
21717.10.744 с площ 10 593 кв.м. в землището на с.Добротич. В останалата част решението 
остава непроменено. 

 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно продажба на имот УПИ V в 
кв.43, АОС №3615/21.12.2017г. по плана на гр.Вълчи дол. 

 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1048 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8,ал.1 от ЗОС; чл.28, чл.30 ,ал.1 и ал.2, 
чл.37,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ и чл.6,ал.1 от НУРПТК, Общински съвет Вълчи дол: 
              1. Дава предварително съгласие УПИ V в кв.43 по плана на гр.Вълчи дол с площ 370 
кв.м., при граници на имота от две страни улица, дере, УПИ ІV-609 в кв.43, да бъде продаден 
чрез публичен търг с явно наддаване, след промяна на предназначението на имота и 
съставяне на акт за частна общинска собственост. 
              2. Определя пазарна оценка за УПИ V в кв.43 по плана на гр.Вълчи дол с площ 370 кв.м., 
при граници на имота от две страни улица, дере, УПИ ІV-609 в кв.43, в размер на 
2 500,00лв./две хиляди и петстотин лева/ без ДДС за първоначална цена при провеждането 
на търга. 
              3. Размер на депозита-20% от началната тръжна цена на имота. 
              4. Определя Красимир Стефанов Колев-общински съветник, да бъде включен в състава 
на комисията за провеждане на търга. 
              5. Одобрява тръжната документация. 
              6. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
                   - да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                   - да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0009-C01 по проект „Ремонт, преустройство и 
осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с.Стефан Караджа-Община Вълчи 
дол”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна осн 3 „Регионална 
образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 «Подкрепа за 
професионалните училища в Република България» 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1049 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол 
Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подпише Запис на заповед, без протест и без 
разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството в размер на 454 771,46лв./четиристотит петдесет и четири хиляди 
седемстотин седемдесет и един лева и четиридесет и шест стотинки/ за обезпечаване на 35% 
авансово плащане от общата стойност на Договора за безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-3.002-0009-C01 с наименование „Ремонт, преустройство и осигуряване на 
обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с.Стефан Караджа-Община Вълчи дол”, финансиран по 
ОП „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна осн 3 „Регионална образователна 
инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 «Подкрепа за професионалните училища в 
Република България» 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Михалева- председател на ОбС Вълчи дол, относно отчет за 
дейността на МКБППМН-Община Вълчи дол за 2017 година. 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №1050 
                   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол приема Отчет за дейността на 
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните- Община Вълчи дол за 2017 година.   
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Михалева- председател на ОбС Вълчи дол, относно финансово 
подпомагане на ветерани от войната. 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №1051 
                 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол дава съгласие за отпущане на 
еднократни парични помощи на ветераните от война 1944/1945 година, както следва: 

1. на Илия Коев Коев от с.Червенци в размер на 100,00лв.; 
2. на Пенчо Жеков Димитров от с.Войводино - в размер на 100,00лв. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Михалева- председател на ОбС Вълчи дол, относно финансово 
подпомагане на ученици, завършващи 12 клас 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №1052 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол дава съгласие за отпущане на 
еднократни парични помощи на ученици, завършващи 12 клас както следва: 

1. на Памела Емилова Димитрова, гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №6 в размер на 
100,00лв.; 

2. на Евгени Михалев Цонев, гр.Вълчи дол, ул.»Асен Златаров»№32 - в размер 
на 100,00лв.; 

3. на Трифон Димов Стефанов, гр.Вълчи дол,ул.»Ст.Димитров-Марек»№4-в 
размер на 100,00лв.; 

4. на Силвия Ивелинова Георгиева, с.Бояна в размер на 100,00лв.; 
5. на Зехра Катева Борисова, с.Михалич в размер на 100,00лв., 

 като средствата се получат от класните ръководители. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Михалева- председател на ОбС Вълчи дол, относно провеждане на 
редовно общо събрание на Асоциация по “ В и К” на обособената територия, обслужвана от „В 
и К-Варна” ООД-гр.Варна 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е №1053 
             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 Георги Минчев Тронков-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. 

              2. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото  редовно 
Общо събрание на 03.04.2018 година да гласува „за” примане на предложените по дневния 
ред материали. 

   3. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото редовно Общо 
събрание на 03.04.2018 година да гласува „за” примане на предложените по дневния ред 
проекторешения. 

 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
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14.1. Заявление от  Павлина Кирова Колева от гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Стамболийски” №34, 
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 № 1054 
     Дава съгласие на Павлина Кирова Колева от гр.Вълчидол,ул.»Ал.Стамболийски» №34 
да бъде отпусната еднократна парична помощ  в размер на 204,00лв. 

 
14.2. Заявление от  Николинка Милкова Маджарова от гр.Вълчидол,ул.”Г.Раковски” №5, 
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 № 1055 
      Дава съгласие на  Николинка Милкова Маджарова от гр.Вълчидол,ул.»Г.Раковски»№5 
да бъде отпусната еднократна парична помощ  в размер на 80,00лв. 
 
14.3. Заявление от  Синан Адем Салим от гр.Вълчидол,ул.”Ген.Скобелев” №39, 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 № 1056 
       Дава съгласие на  Синан Адем Салим от гр.Вълчи дол, ул.»Ген.Скобелев» №39 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
14.4. Заявление от  Марияна Маринова Георгиева  от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Димитров” №40, 
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 № 1057 
      Не дава съгласие на  Марияна Маринова Георгиева от гр.Вълчи дол,ул»Г.Димитров» 
№40 да бъде отпусната еднократна парична помощ  . 

 
14.5. Заявление от  Атанаска Василева Георгиева от гр.Вълчидол,ул”Струма” №4, 
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 № 1058 
      Дава съгласие на  Атанаска Василева Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №4 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв . 

 
14.6. Заявление от  Али Еминов Османов  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 № 1059 
      Дава съгласие на  Али Еминов Османов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв . 

 
14.7. Заявление от  Незихат Мустафов Сюлейманов  от с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1060 

      Дава съгласие на  Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.. 

 
14.8. Заявление от  Илияна Руменова Костова  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 № 1061 
      Дава съгласие на  Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв . 

 
14.9. Заявление от  Ажда Севги Мустафа  от с.Изворник, 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 № 1062 
      Дава съгласие на  Ажда Севги Мустафа от с.Изворник да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 80,00лв. 

 
14.10. Заявление от Рафет Реджебов  Алиев от с.Оборище, 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 № 1063 
      Дава съгласие на  Рафет Реджебов Алиев от с.Оборище да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 60,00лв . 

 
14.11. Заявление от Кадрия Емегюлова Салимова 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 № 1064 
      Дава съгласие на  Кадрия Емегюлова Салимова от с.Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв . 

 
14.12. Заявление от Весиля Акифова Исмаилова, чрез Илхан Салимов-кмет на 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 № 1065 
      Дава съгласие на  Весиля Акифова Исмаилова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 150,00лв ., които да се получат от Илхан Салимов- 
Кмет на с.Стефан Караджа. 
 
14.13. Докладна записка от Кметски наместник на с.Калоян, относно отпущане на 
еднократна парична помощ за погребението на Петьо Янков Славов. 
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1066 
      Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв ., за 
покриване на разходи по погребението на Петьо Янков Славов от с.Калоян, които да се 
получат от Костадинка Иванова- кметски наместник на с.Калоян. 

 
14.14. Заявление от Тезджан Ибрям Раим от с.Добротич, 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 № 1067 
      Дава съгласие на  Тезджан Ибрям Раим от с.Добротич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 80,00лв . 

 
14.15 Заявление от Емил Маринов Ангелов 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 № 1068 
      Дава съгласие на  Емил Маринов Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 60,00лв. 

 
14.16 Заявление от Галина Стоянова Йорданова от гр.Вълчи дол, ул.3март-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 № 1069 
      Дава съгласие на  Галина Стоянова Йорданова от гр.Вълчи дол,ул.3 март-1-4-3-29 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 70,00лв. 
 
14.17 Заявление от Димитър Савов Любомиров 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 № 1070 
      Дава съгласие на  Димитър Савов Любомиров от с.Михалич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 100,00лв. 
14.18 Заявление от Ивайло Иванов Димитров от гр.Вълчи дол,ул. 3 март-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 № 1071 
      Дава съгласие на  Ивайло Иванов Димитров от гр.Вълчи дол,ул. 3 март-7 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
14.19 Заявление от Йорданка Иванова Русева от с.Бояна, 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 № 1072 
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      Дава съгласие на  Йорданка Иванова Русева от с.Бояна, да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00лв. 

 
14.20. Заявление от Мехмед Ахмедов Мехмедов от с.Генерал Киселово, 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 № 1073 
      Дава съгласие на  Мехмед Ахмедов Мехмедов от с.Генерал Киселово, да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
14.21. Заявление от Ясим Бекиров Фазлиев 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 № 1074 

      Дава съгласие на  Ясим Бекиров Фазлиев от с.Стефан Караджа, да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 

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

              
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО редовно заседание на 
ОбС Вълчи дол бе закрито в 17,00 часа.  

 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                             /Яна Радева Михалева/ 


