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РЕШЕНИЯ НА ОбС  

взети на 53-то редовно заседание на 25 март 019 година 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 53 

       
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2019 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1449 
             На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет - Вълчи дол дава съгласие 
Инвестиционната програча на Община Вълчи дол за 2019 година да бъде актуализирана и 
допълнена, както следва: 
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюсжет 

 
№ Наименование на обекта: БИЛО СТАВА 
1 Закупуване на лек автомобил за нуждите 

на дейност ДСП 
25 000 0 

2 Основен ремонт на път VAR1112 179 230 204 230 
 ОБЩО: 204 230 204 230 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно изпълнение на 
програмата за опазване на околната среда на Община Вълчи дол за 2018 година.  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1450 
             На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА 
и на основание чл.79, ал.5 от Закон за опазване на околната среда, Общински съвет Вълчи дол 
приема Отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на община Вълчи дол 
за 2018 година. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно изпълнение на 
програмата за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол през 2018 
година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1451 
           На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и 
на основание чл.52, ал.9 от Закон за управление на отпадъците, Общински съвет Вълчи дол 
приема Отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на 
Община Вълчи дол за 2018 година. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА 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  № 1452 
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: 
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В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава 
Точка 18.  Поземлен имот с площ 5126 кв.м., с идентификатор 84022.501.466, частна 

общинска собственост, АОС 3774/20.03.2019г., по кадастралната карта на с.Щипско, 
представляващ комплекс за образование в урбанизирана територия, в едно с построената в 
имота сграда за образование със застроена площ 340 кв.м., масивна, едноетажна, състояща се 
от пет стаи и коридор. 

 
V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И 

СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ се създава 
Точка 2. УПИ V-145, кв.27 по кадастралната карта на с.Кракра с площ 3000 кв.м., 

представляващ дворно място. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот 
с идентификатор 84022.501.466, частна общинска собственост, АОС№ 3774/20.03.2019г. по 
кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план УПИ І, кв.44 по плана на с.Щипско. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1453 
             Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1,чл.35,ал.1, 
чл.41,ал.2 от ЗОС и чл.37 от НРПРУАИ: 
              І- Дава съгласие имот, с идентификатор 84022.501.466, частна общинска собственост, 
АОС 3774/20.03.2019г., номер по предходен план УПИ І, кв.44 по плана на с.Щипско, 
представляващ поземлен имот с площ 5126 кв.м.- комплекс за образование в урбанизирана 
територия, в едно с построената в имота сграда за образование със застроена площ 340 кв.м., 
масивна, едноетажна, състояща се от пет стаи и коридор, да бъде продаден чрез публичен 
търг с явно наддаване. 
            ІІ-НЕ одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за имот, с 
идентификатор 84022.501.466, частна общинска собственост, АОС 3774/20.03.2019г., номер 
по предходен план УПИ І, кв.44 по плана на с.Щипско, представляващ поземлен имот с площ 
5126 кв.м.- комплекс за образование в урбанизирана територия, в едно с построената в имота 
сграда за образование със застроена площ 340 кв.м., масивна, едноетажна, състояща се от пет 
стаи и коридор, в размер на 28 900лв.(двадесет и осем хиляди и деветстотин лева) без ДДС за 
първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг. 
          ІІІ- Определя пазарна оценка за имот, с идентификатор 84022.501.466, частна общинска 
собственост, АОС 3774/20.03.2019г., номер по предходен план УПИ І, кв.44 по плана на 
с.Щипско, представляващ поземлен имот с площ 5126 кв.м.- комплекс за образование в 
урбанизирана територия, в едно с построената в имота сграда за образование със застроена 
площ 340 кв.м., масивна, едноетажна, състояща се от пет стаи и коридор, в размер на 21 
300лв.(двадесет и една хиляди и триста лева) без ДДС за първоначална продажна цена при 
провеждането на публичния търг. 
           ІV- Размер на депозита – 20% от стойността на имота. 
           V. Определя Ванилин Гавраилов Гавраилов-общински съветник, да бъде включен в 
състава на комисията за провеждане на търга. 
            VІ. Одобрява тръжната документация. 
            VІІ. 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 ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно придобиване чрез 
дарение на урегулиран поземлен имот V-145, кв.27 по плана на с.Кракра, общ.Вълчи дол, 
частна собственост. 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1454 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,чл.8,ал.1 във връзка с чл.34,ал.3 от ЗОС, Общински 

съвет Вълчи дол, 
                1. Дава съгласие Община Вълчи дол да приеме дарението на 3000 кв.м., включени в 
УПИ V-145,кв.27 по плана на с.Кракра, собственост на Стоян Димитров Боев, адрес: гр.Вълчи 
дол, ул.»23-ти септември» №21, по Н.А. №43/21.06.2012г., вх.рег.2064, том 7, дело № 1242 на 
Служба по вписванията. 
               2. Дава съгласие Община Вълчи дол да поеме всички разходи, необходими за 
приемането на дарението. 
                3. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички необходими по 
закон действия за придобиването на описания в предходната точка първа, имот. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно искане за 
авансово плащане по проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол”. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1455 
             На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА  и ДБФП 

№BG05M9OP001-2.018-0048-C01 по ОПРЧР и BG05M903001-2.18-0048-2014 BG05M20P001-С01 
по ОП НОИР за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по договор № BG05M903001-
2.18-0048-2014 BG05M20P001-С01 по ОП НОИР сключен между Община Вълчи дол и ИА «ОП 
Наука и образонвание за интелигентен растеж»,, с адрес:1113 София, ул.»Цариградско шосе» 
№125, ЕИК 177224179, представлявана от Кирил Гератлиев- изпълнителен директор на ИА 
ОП НОИР, в качеството на управляващ орган на ОП «НОИР»,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 ИА «ОП 
Наука и образование за интелигентен растеж» с адрес:1113 София, ул.»Цариградско шосе» 
№125, ЕИК 177224179, представлявана от Кирил Гератлиев- изпълнителен директор на ИА 
ОП НОИР, в качеството на управляващ орган на ОП «НОИР», в размер на 77 938,58 лева( 
седемдесет и седем хиляди деветстотин тридесет и осем лева и петдесет и осем стотинки) за 
обезпечаване на 100% от заявения размер  на авансово плащане по Договор BG05M903001-
2.18-0048-2014 BG05M20P001-С01 по ОП НОИР, за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ по изпълнение на проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол» , 
сключен между Община Вълчи дол и  ИА ОП НОИР. 

         2. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по Договор № BG05M903001-2.18-0048-2014 
BG05M20P001-С01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез 
директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 
«Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 
достъпа до образование»- Компонент 1 и да ги представи пред ИА «ОП НОИР»-София. 

         3. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие за ползване на временен бузлихвен 
заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол. Средствата да бъдат прехвърлени от 
бюджетната към извънбюджетната сметка- получени средства от НФ и ЕФ на Община Вълчи 
дол, чрез която да се извършват плащанията по проект „Реализация чрез интеграция в 
Община Вълчи дол», финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M903001-
2.18-0048-2014 BG05M20P001-С01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ чрез 
директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 
«Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 
достъпа до образование»- Компонент 1 на  ИА «ОП НОИР». 

 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно искане за 
авансово плащане по проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол”. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1456 
             На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА  и ДБФП 

№BG05M9OP001-2.018-0048-C01 по ОПРЧР и BG05M903001-2.18-0048-2014 BG05M20P001-С01 
по ОП НОИР за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по договор № BG05M903001-
2.18-0048-С01 по ОП «РЧР» 2014-2020г, сключен между Община Вълчи дол и МТСП, чрез 
Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти», с адрес:1051 
София, ул.»Триадица» №2, ЕИК 000695395, представлявано от Зорница Русинова-
Зам.министър на МТСП в качеството на  Ръководител на УО на ОП РЧР 2014-2020г.,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 МТСП, чрез 
Главна дирекция «Европейски фондове, международни програми и проекти», с адрес:1051 
София, ул.»Триадица» №2, ЕИК 000695395, представлявано от Зорница Русинова-
Зам.министър на МТСП в качеството на  Ръководител на УО на ОП РЧР 2014-2020г.,, в размер 
на 97 003,84 лева( деветдесет и седем хиляди три лева и осемдесет и четири стотинки) за 
обезпечаване на 100% от заявения размер  на авансово плащане по Договор BG05M903001-
2.18-0048-С01 по ОП «РЧР» 2014-2020г, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 
изпълнение на проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол» , сключен между 
Община Вълчи дол и  МТСП. 

         2. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по Договор № BG05M903001-2.18-0048-С01 за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано 
проектно предложение BG05M9OP001-2.018 «Социално-икономическа интеграция на уязвими 
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование»- Компонент 1 и да ги 
представи пред МТСП-София. 

         3. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие за ползване на временен бузлихвен 
заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол. Средствата да бъдат прехвърлени от 
бюджетната към извънбюджетната сметка- получени средства от НФ и ЕФ на Община Вълчи 
дол, чрез която да се извършват плащанията по проект „Реализация чрез интеграция в 
Община Вълчи дол», финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M903001-
2.18-0048-С01 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез директно 
предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 «Социално-
икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование»- Компонент 1 на  МТСП по ОП «РЧР» 2014-2020г. 

 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно заседание на 
Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1457 
             На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА Общински съвет Вълчи дол дава 

съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото заседание на Общо 
събрание на съдружниците на «Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД, което ще се 
проведе на 26.03.2019 година да гласува „за” примане на предложеното проекторешение за 
кандидатстване ва «Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД като бенефициент по 
процедура № BG 161M1OP002-1.016 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ «Изграждане на ВиК инфраструктура» по приоритетна от 1 «Води» на Оперативна 
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програма «Околна среда 2014-2020 г.», съфинансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие на Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно финансово подпомагане на 
ветерани от войната. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1458 
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за 

отпущане на еднократна парична помощ на Пенчо Жеков Димитров от село Войводино в 
размер на 200,00лв. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно постъпила молба от 
свещ.Станислав Друмев 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1459 
       Във връзка с чл.21,ал.3 от Закона за вероизповеданията и на основание чл.21,ал.1,т.6 

от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие на църковно настоятелство при храм «Св.Архангел 
Михаил»-гр.Вълчи дол да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 5 
000,00лв.(пет хиляди лева) за покриване на разходи за извършване на ремонтни дейности в 
храма. За извършените ремонтни дейности да бъдат представени разходооправдателни 
документи. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно постъпила молба от 
свещ.Станислав Друмев. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1460 
       Във връзка с чл.21,ал.3 от Закона за вероизповеданията и на основание чл.21,ал.1,т.6 

от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие на църковно настоятелство при храм «Св. Успение 
Богородично»-с.Оборище да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 1 
000,00лв.(хиляда лева) за покриване на разходи за извършване на ремонтни дейности в храма. 
За извършените ремонтни дейности да бъдат представени разходооправдателни документи. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка 
от Сафия Хайриева- кмет на с.Войводино. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1461 
       Във връзка с чл.21,ал.3 от Закона за вероизповеданията и на основание чл.21,ал.1,т.6 

от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие на джамийското настоятелство настоятелство при 
Джамия с.Войводино да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 5 000,00лв.(пет 
хиляди лева) за покриване на разходи за извършване на ремонтни дейности в храма. За 
извършените ремонтни дейности да бъдат представени разходооправдателни документи. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно откриване на кабинет по 
религия. 
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1462 

Във връзка с чл.21,ал.1,т.23от ЗМСМА и на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи 
дол дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да сключи граждански договор с 
преподавателите в Кабинет по религия при СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол за периода до края 
на учебната 2018-2019 година на стойност 600,00лв.(шестотин лева). 

 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
15.1. Заявление от Верка Начева Петкова от с.Метличина, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1463 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Верка Начева Петкова от 
с.Метличина да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.. 
 
15.2. Заявление от Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1464 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Минка Димитрова 
Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв.. 
 
15.3. Заявление от Цветанка Ненкова Атанасова от гр.Вълчи дол,ул.”Стара планина” 
№19, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1465 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Цветанка Ненкова 
Атанасова от гр.Вълчи дол,ул.»Стара планина» №19 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00лв.. 
 
15.4. Заявление от Събка Николова Вълчева от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1466 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Събка Николова Вълчева 
от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 120,00лв.. 
 
15.5. Заявление от Айлядин Исмаил Мехмед от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1467 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Айлядин Исмаил Мехмед 
от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.. 
 
15.6. Заявление от Йовчо Ставрев Василев от гр.Вълчи дол,ул.”Нишка” №13, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
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ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1468 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Йовчо Ставрев Василев от 
гр.Вълчи дол,ул.»Нишка» №13 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лв., които да се прехвърлят директно за частично покриване на разходи за 
погребението на Петранка Владимирова Николова . 
 
15.7. Заявление от Светльо Стоянов Маринов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1469 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Светльо Стоянов Маринов  
от с. Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.. 
 
15.8. Заявление от Светлана Йорданова Маринова от с.Михалич относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1470 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Светлана Йорданова 
Маринова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.. 
 
15.9. Заявление от Мюрвет Руфадова Мурадова он с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1471 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мюрвет Руфадова 
Мурадова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв. 
 
15.10. Заявление от Айше Исмаилова Дервишева от с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1472 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Айше Исмаилова 
Дервишева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лв. 
 
15.11. Заявление от Росен Руменов Демиров от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1473 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Росен Руменов Демиров от 
с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
15.12. Заявление от Иван Димитров Атанасов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1474 
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    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Иван Димитров 
Атанасов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна паричнапомощ. 
 
15.13. Заявление от Иван Петков Иванов от гр.Вълчи дол,ул. 3 март-13-8-1-13, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1475 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС 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 
100,00лв.. 
 
15.14. Заявление от Зюлбия Али Салим от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1476 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Зюлбия Али Салим от 
с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
15.15. Заявление от Емил Маринов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1477 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Емил Маринов Ангелов 
от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
15.16. Заявление от Бойка Руменова Демирова от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1478 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Бойка Руменова Демирова 
от с.Караманите  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.. 
 
15.17. Заявление от Пенка Димитрова Янева от гр.Вълчи дол,ул.Л.Димитрова-4а, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 1479 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Пенка Димитрова Янева 
от гр.Вълчи дол,ул. Л.Димитрова-4а да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер 
на 67,00лв., които да се прехвърлят директно за частично покриване на разходи за 
погребението на Янко Стоянов Янев. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Други: 
16. 1. Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно даване на 
съгласие за преминаване собствеността от общинска в държавна на общински път VAR1112, с 
дължина 14,814 км.             
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1480 
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    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.15 от Правилника за прилагане на Закона за 
пътищата, Общински съвет Вълчи дол: 
                1. Дава съгласие за преминаване собствеността от общинска в държавна на общински 
път VAR1112, с дължина 14,814 км.. 
                 2. Одобрява обяснителната записка с мотивите и обосновката на необходимостта от 
промяна на собствеността на пъта, която е неразделна част от настоящото решение. 
                  3. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите правни и 
фактически действия за изпълнение на взетото по-горе в предходната точка първа решение. 
 
16. 2. Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно сключване 
на Споразумение за съвместни дейности в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС от 
15.02.2016г., относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1481 
    На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.61 от ЗМСМА,Общински Съвет Вълчи дол: 
             1.  Дава съгласие Община Вълчи дол да сключи Споразумение за съвместни дейности в 
изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС от 15.02.2016г. относно интеграция на 
дълготрайно безработни лица на пазара на труда, на месно ниво по утвърден образец. 
             2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подпише Споразумение за съвместни 
дейности в изпълнение на Препоръката на Съвета на ЕС от 15.02.2016г. относно 
интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда, на месно ниво по 
утвърден образец. 

С това дневния ред на ПЕТДЕСЕТ  И ТРЕТОТО редовно заседание бе изчерпан. 

 

                     Поради  изчерпване на дневния ред , ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно заседание на 
ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,30 часа.  

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