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РЕШЕНИЯ на ОбС взети на 55-то редовно заседание на 30 май 2019 година 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 55 

                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно удължаване срока 
на учредено право на строеж за УПИ VІІ, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол на Росен Иванов 
Атанасов 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1516 
                На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 
               1. Дава съгласие да се удължи срокът на отстъпеното право на строеж върху 80 кв.м. в 
УПИ VІІ, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол с 2 (две) години, считано от влизане в сила на 
настоящото решение. 
                2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да сключи допълнително споразумение 
към Договор №98/19.06.2014г. за учредяване право на строеж. 
 
ПО ВТОРА 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  № 1517 
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА  ,Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 

Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2019 година да бъде актуализирана и 
допълнена, както следва: 

 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 

1 Изграждане на водосток и подходи към 
него за направа на сондаж за питейна вода в 
землището на с.Войводино, община Вълчи 
дол 

30 000 0 

2 Основен ремонт на път VAR1112 204 230 193 935 

3 Изграждане на водсток и подходи към него 
за направа на тръбен кладенец ТК-3 Вълчи 
дол в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по 
КК на с.Войводино 

0 27 813 

4 Строителен надзор на обект: «Тръбен 
кладенец ТК-3 Вълчи дол в ПИ с 
идентификатор 11836.20.38 по КК на 
с.Войводино 

0 3 000 

5 Строителен надзор на обект:»Основен 
ремонт на съществуващ водосток в кв.81 по 
плана на гр.Вълчи дол» 

0 1 800 

6 Направа покривна конструкция навес в 
Гробищен парк, находящ се в ПИ 
26729.28.21 (стар 000132) по КК на 
с.Есеница 

0 7 682 
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7 Проектиране на обект: »Изграждане на 
многофункционална обществено 
обслужваща сграда в УПИ І, кв.18 по плана 
на с.Калоян, община Вълчи дол» 

5 000 0 

8 Проектиране и авторски надзор на обект: 
»Изграждане на многофункционална 
обществено обслужваща сграда в УПИ І, 
кв.18 по плана на с.Калоян, община Вълчи 
дол» 

0 5 000 

 ОБЩО 239 230 239 230 

 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
Програма за упрвление и разпиреждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол 
през 2019 година. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1518 
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 Вълчи дол през 2019 година, както следва: 

А.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да предостави под наем се 
създава: 

Точка 7. Имот с идентификатор 69170.12.201, стар номер 012201, ІІІ категория, 
местност «Край село» с площ 40 381 кв.м. с начин на трайно ползване нива в землището на 
с.Стефан Караджа; 

Точка 8. Имот с идентификатор 21717.16.70, стар номер 016060 и 016061, ІІІ категория, 
местност «Даа екенли» с площ 20 424 кв.м. с начин на трайно ползване нива в землището на 
с.Добротич. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под 
наем на имот с идентификатор 69170.12.201, стар номер 012201 в землището на с.Ст.караджа 
и имот с идентификатор 21717.16.70, стар номер 016060 и 016061 в землището на с.Добротич, 
чрез публичен търг. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1519 
               На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.14,ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.76,ал.1 и ал.4 от 
НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг за срокдо 10 
години на следните имоти: 

  1.Имот с идентификатор 69170.12.201, стар номер 012201, ІІІ категория, местност 
«Край село» с площ 40 381 кв.м. с начин на трайно ползване нива в землището на с.Стефан 
Караджа; 

2. Имот с идентификатор 21717.16.70, стар номер 016060 и 016061, ІІІ категория, 
местност «Даа екенли» с площ 20 424 кв.м. с начин на трайно ползване нива в землището на 
с.Добротич. 

3. Размер на депозита – 50% от първоначалната годишна наемна цена, определена 
съобразно Тарифа за определянето на базисните цени за отдаване под наем на иоти, 
общинска собственост. 
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4. Определя Кирчо Раднев Кирчев-общински съветник, да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на търга. 

5. Възлага на Кмета на Общината: 
      -да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния 

търг; 
       - да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
        - да сключидоговор за наем с кандидата, спечелил търга 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно информация за 
дейността на Клуб на инвалида, Клубове на пенсионера, Пенсионерски дружества и Клубове 
по интереси през 2018 година. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1520 
             Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА приема Информация 
за дейността на Клуб на инвалида, Клубовете на пенсионера, Пенсионерски дружества и 
Клубовете по интереси през 2018 година, съл.приложените 24 бр.отчети за 2018 година. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно разкриване на 
дейност „Стопанска и туристическа дейност” като дейност на бюджетна издръжка във 
функция Икономически дейности и услуги. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1521 

                   На основание чл.21,ал.1,т.2; т.6; т.8 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол: 
            1. Дава съгласие за разкриване на дейност с наименованието «Стопанска и 
туристическа дейност» като дейност на бюджетна издръжка във функция Икономически 
дейности и услуги, група Други дейности по икономиката, дейност 898 Други дейности по 
икономика, считано от 01 юни 2019 година; 
             2. дава съгласие да се извърши промяна в бюджета на Община Вълчи дол за 2019 
година, считано от 01 юни 2019 година, както следва: 

 Увеличава приходната част на бюджета на Община Вълчи дол в местни дейности 
за 2019 година в частта Трансфери, §§61-02 Трансфери между бюджети- 
предоставени трансфери(-), в размер на 68 000,00 лева 

 Увеличава разходната част по бюджета на Община Вълчи дол в местни дейности 
за 2019 година  в размер на 68 000,00 лева по параграфи, както следва: 

 
§§ Наменование на параграфа Сума, в лева 

01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 
трудови и служебни правоотношения 

24 000,00 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 8 000,00 
05-00 Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 
6 200,00 

10-00 Издръжка 29 800,00 
 
3. Дава съгласие за разкриване на 6 (шест)щатни бройки в дейност «Други дейности по 

икономиката», считано от 01 юни 2019 година. 
4. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да утвърди Правилник за дейността , 

отчитането и контрола в дейност «Стопанска и туриистическа дейност» към Община Вълчи 
дол. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно допълване на 
НОАМТЦУ 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1522 
             На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.6,ал.2 и чл.9 от ЗМДТ,Общински съвет Вълчи дол 
Дава съгласие в Глава Трета, Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни 
от общината на физически и юридически лица от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи 
дол, да се добави в Приложение 2 към наредбата точка 21 със следния текст: „Надценката 
върху себестойността на предлаганите стоки, продукти и услуги в обект външен бар със 
застроена площ от 50,00 кв.м, съгласно АОС №3777/03.04.2019г., е в размер на 100 (сто) %.”     
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- 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  № 1523 
ОбС Вълчи дол на чл.21,ал.1,т.23и ал.2 от ЗМСМА определя Гюлшен арутова Акифова 

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 21.06.2019г. от 11,00 часа в сградата на СУ 
«В.Левски»-гр.Вълчи дол. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно опазване на личните 
стопанства на гражданите от набези на лисици и чакали. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1524 
                 Общински Съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.6 и чл.21,ал.2, в изпълнение на 
правомощията си по чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА предоставя от бюджета на Община Вълчи дол 
сумата от 1 500,00(хиляда и петстотин)лева  на Сдружение „Ловно Рибарско Дружество Вълчи 
дол” за предприемане на действия по опазване на личните стопанства на гражданите в 
населените места на общината от набезите на лисици и чакали. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
10.1. Заявление от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1525 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Радка 
Господинова Иванова от с.Караманите  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
10.2. Заявление от Илшяна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №13, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 1526 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Илияна Божанова 
Енчева от гр.Вълчи дол,ул.Г.Раковски №13 да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 50,00лв. 
 
10.3. Заявление от Рафет Реджебов Алиев от с.Оборище, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1527 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Рафет Реджебов 
Алиев от с.Оборище да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
10.4. Заявление от Ангел Иванов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1528 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ангел Иванов 
Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
10.5. Заявление от Стефан Христов Стефанов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1529 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Стефан Христов 
Стефанов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
10.6. Заявление от Айше Мустафа Исмаилова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1530 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Айше Мустафа 
Исмаилова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
50,00лв. 
10.7. Заявление от Емрал Радославов Василев от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1531 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Емрал Радославов 
Василев от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв. 
 
10.8. Заявление от Рушуд Халимов Рушудов от с.Изворник, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 1532 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Рушуд Халимов 
Рушудов от с.Изворник  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
10.9. Заявление от Влайка Василева Станева от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1533 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Влайка Василева 
Станева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
50,00лв..  
 
10.10. Заявление от Исмаил Хасанов Юсеинов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1534 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Исмаил Хасанов 
Юсеинов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв..  
 
10.11. Заявление от Марин Ангелов Маринов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1535 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Марин Ангелов 
Маринов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв..  
 
10.12. Заявление от Марийка Господинова Димова от с.Изворник, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1536 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Марийка 
Господинова Димова от с.Изворник  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер 
на 80,00лв..  
 
10.13. Заявление от  Добри Добрев Цонев от с.Бояна, относно отпущане на еднократна 
парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1537 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Добри Добрев Цонев 
от с.Бояна  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00лв. 
 
10.14. Заявление от Тодорка Александрова Георгиева от гр.Вълчи дол,ул.Малчика №14, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1538 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Тодорка 
Александрова Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.Малчика №14 да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
10.15. Заявление от Анета Минкова Антонова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1539 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Анета Минкова 
Антонова от с.Михалич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.. 
 
10.16. Заявление от Айше Османова Мехмедова от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1540 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Айше Османова 
Мехмедова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лв.. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧККА: 
Докладна записка от Васил Василев- председател на ПК”Здравеопазване и социална 
политика” към ОбС Вълчи дол, относно финансово подпомагане на Диана Борисова Дянкова 
от с.Добротич,обл.Варненска.  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1541 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и чл.33,ал.1,т.2 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие за 
отпущане на еднократна парична помощ на Диана Борисова Дянкова от с.Добротич, с ЕГН.......... 
в размер на 500,00лв.. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелно и водопроводно трасе извън 
урбанизираната територия на с.войводино за захранване на ново водовземно съоръжение 
„ТК-3 Вълчи дол, разположено в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на с.Войводино от 
съществуващ компроментиран сондаж ПЕС-2, находящ се в ПИ 11836.21.33 по КК на 
с.Войводино 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1542 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а,ал.1 от ЗУТ, 

във връзка с чл.110,ал.1,т.5 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Вълчи дол: 

1. Дава предварително писмено съгласие за проектиране на трасе за изграждане на 
Кабелно и Водопроводно трасе извън урбанизираната територия на село Войводино за 
захранване на ново водовземно съоръжение «ТК-3 Вълчи дол, разположено в ПИ с 
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идентификатор 11836.20.38 по КК на с.Войводино, общ.Вълчи дол, обл.Варна от съществуващ, 
компрометиран сондаж ПЕС-2, находящ се в ПИ 11836.21.33 по КК на с.Войводино. 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 «Кабелно и водопровдно трасе извън урбанизираната територия 
на село Войводино за захранване на ново водовземно съоръжение «ТК-3 Вълчи дол, 
разположено в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на с.Войводино, общ.Вълчи дол, 
обл.Варна от съществуващ, компрометиран сондаж ПЕС-2, находящ се в ПИ 11836.21.33 по КК 
на с.Войводино» във фаза Окончателен проект, вариант ПЪРВИ на кабелното и водопродно 
трасе. 

ПУП-ПП да съдържа регистри на засегнатите от трасетата поземлени имоти, с подробно 
описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи 
като окончателен проект, който да бъде внесен в община Вълчи дол в срок от една година 
след влизане в сила на настоящото решение. 

3. Одобрява заданието по чл.126(6) от ЗУТ за възлаагане изработването на проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на «Кабелно и водопровдно трасе 
извън урбанизираната територия на село Войводино за захранване на ново водовземно 
съоръжение «ТК-3 Вълчи дол, разположено в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на 
с.Войводино, общ.Вълчи дол, обл.Варна от съществуващ, компрометиран сондаж ПЕС-2, 
находящ се в ПИ 11836.21.33 по КК на с.Войводино» 

       Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.2 и т.3 не подлежат на оспоорване. 

 

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

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

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