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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
Взети на 18-то редовно заседание на 29 октомври 2020 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 18 
                                            
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно 
промяна в размера на основното месечно възнаграждение на управителя на „Общинска 
аптека-Здраве“ ЕООД. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 326 
            На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.141, ал.5 от Търговския 
закон и чл.70, ал.2 от ППЗПП, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие: 
             -изменя т.4 от Решение №79/ 30.07.2020година на ОбС-Вълчи дол, и определя нов 
размер на основното месечно възнаграждение на Георги Анастасов Георгиев, с ЕГН……- 
управител на «Общинска аптека – Здраве» ЕООД, а именно- 610 лева. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно предоставяне на 
нов безлихвен заем в размер на 15 000(петнадесет хиляди) лева, за обезпечаване на 
дейността на учредената „Общинска аптека-Здраве“ ЕООД 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 327 
            На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 

1. Одобрява предоставянето на нов безлихвен заем от общинския бюджет към «Общинска 
аптека-Здраве»ЕООД в размер на 15 000(петнадесет хиляди лева). 

2. Одобрява възстановяването на безлихвения заем в размер на 15 000(петнадесет 
хиляди) лева, по бюджетната сметка на община Вълчи дол, в срок до 31.08.2021 година. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно одобряване 
разходи за командировки на кмета на община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 328 

            На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната, Общински съвет Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на 
Георги Минчев Тронков- Кметна община Вълчи дол, за периода 01.07.2020 година- 30.09.2020 
година в размер на 224,34 лева. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно  утвърждаване на 
предоставени средства под формата на временни безлихвени заеми за плащания по проекти в 
община Вълчи дол към 30.09.2020 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 329 

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол утвърждава 
предоставените временно свободни средства от общинския бюджет към сметки и средства от 
Европейския съюз, в размер на 98 897,83 лева за периода 01.07.2020 година- 30.09.2020 
година. 
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ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно извършване на 
промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година 

 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 330 

             На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и 
разпоредбите на чл.87 от ЗДБРБ за 2020 година, ОбС Вълчи дол дава съгласие: 
            І- Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година да бъде допълнена 
както следва: 
 

чрез финансиране от АХУ 
наименование било става 

Закупуване на компютър за нуждите на музейна 
сбирка-гр.Вълчи дол 

 
601 

 
659 

ОБЩО: 601 659 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно извършване на 
промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 331 

             На основание чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и разпоредбите на 
чл.87 от ЗДБРБ за 2020 година, ОбС Вълчи дол дава съгласие: 
             І- Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година да бъде допълнена 
както следва: 
 Обекти, финансирани от Централния бюджет 

 
От целева субсидия 

наименование било става 
Основен ремонт на ул.»Антон Иванов» от ок.176 
до ок.147-гр.Вълчи дол 

 
35 290 

 
31 538 

Основен ремонт на ул.»Драгоман», между ок.12 и 
ок.255-гр.Вълчи дол 

 
85 300 

 
68 965 

Основен ремонт на улица между ок.3 и ок.5, гр. 
Вълчи дол 

 
56 790 

 
47 284 

Основен ремонт на пенсионерски клуб с.Брестак 84 720 83 601 
Придобиване на земя за изграждане на 
ваканционен комплекс «Петко Сираков»гр.Вълчи 
дол 

40 000 - 

Придобиване на земя за изграждане спортни 
съоръжения, находяща се в района на гр.Вълчи 
дол 

10 000 4 145 

Закупуване на компютри и периферия за нуждите 
на ОбА гр.Вълчи дол 

19 961 20 661 

Закупуване на софтуер, за нуждите на ОбА 
гр.Вълчи дол 

4 891 5 484 

Закупуване и доставка на прикачна плоча за 
Мулчер за мини челен товарач „DG-1500“, за 
нуждите на БКС, Община Вълчи дол 

- 3 600 

Доставка и монтаж на перила, за нуждите на - 11 920 
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открит плувен басейн «Петко Сираков»-гр.Вълчи 
дол 
Основен ремонт на ски влек, на местност «Кушу 
Баир»-Община Вълчи дол-първи етап 

105 822 165 576 

ОБЩО: 442 774 442 774 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно отмяна на Наредба 
за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на 
общински дълг от Община Вълчи дол, приета с Решение №1262 по Протокол №37 от 
проведено на 29.05.2014г. заседание на Общински съвет Вълчи дол 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 332 

             На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол  отменя Наредба за 
условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на 
общински дълг от Община Вълчи дол, приета с Решение №1262 по Протокол №37 от 
проведено на 29.05.2014г. заседание на Общински съвет Вълчи дол. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно информация за 
зимната подготовка на Община Вълчи дол за зимния период на 2020-2021 година. 

 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 333 
             На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема информацията за 
зимната подготовка на община Вълчи дол за зимния период 2020/2021 година. 
 
 ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване 
пред ПУДООС за безвъзмездна помощ с проект „Разширение на канализационната и 
реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол“ 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 334 

    На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 
            1. Дава съгласие да се кандидатства за безмъзмездно финансиране в размер на 
1 002 212,66лв. с ДДС от ПУДООС с проект: „Разширение на канализационната и 
реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол“, в т.ч.: 
І-Водоснабдяване: 
- ул.“Алеко Константинов“/о.т.215-о.т.9204-о.т.175/: 
О  кл.36 ф90мм ПЕВП, PN10, L=249.15м- рехабилитация 
О кл.45 ф90мм ПЕВП, PN10, L=85.00м- рехабилитация 
-ул.“Росица“/о.т.149-о.т.65/: 
О Гл.кл. ІV ф125мм ПЕВП, PN10, L=146,65м – рехабилитация 
-ул.“Марица“/о.т.167-о.т.168/: 
О кл.32 ф90мм ПЕВП, PN10, L=108.30м- новоизграден 
- ул.“Тунджа“/о.т.152-о.т.151-о.т.150/: 
О кл.111 ф90мм ПЕВП, PN10, L=110.50м- рехабилитация 
О кл.102 ф90мм ПЕВП, PN10, L=118.10м- рехабилитация 
-тупик към ул.“Ж.Карамфилова“/т.59-т.59“/: 
О кл.21 ф90мм ПЕВП, PN10, L=56.00м- новоизграден 
ІІ-Канализация: 
- ул.“Алеко Константинов“/о.т.215-о.т.9204-о.т.175/: 
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О Гл.кл. ІІ ф300мм /ID/PE SN8, L=345,00м  
-ул.“Росица“/о.т.149-о.т.65/: 
О кл.58-Б ф300мм /ID/PE SN8, L=113,00м  
-ул.“Марица“/о.т.167-о.т.168/: 
О Гл.кл. ІІ ф300мм /ID/PE SN8, L=106,30м-етап І  
- ул.“Тунджа“/о.т.152-о.т.151-о.т.150/: 
О кл.57-Б ф300мм /ID/PE SN8, L=205,00м 
-тупик към ул.“Ж.Карамфилова“/т.59-т.59“/: 
О кл.11-Б ф300мм /ID/PE SN8, L=56,00м 
           и определя обекта на поректа като приоритетен, съгласно Общински план за 
развитие 2014-2020г. 
            2.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи, свързани 
с кандидатстването и подаването на проекта, посочен в т.1 от настоящото решение. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно определяне 
формата на управление на горските територии- общинска собственост, по реда на чл.181 от 
Закона за горите 

 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 335 
    На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл..181,ал.1,т.3 и ал.2 от Закона да горите, 
Общински съвет  Вълчи дол: 
               1.Определя формата на управление на горските територии-общинска собственост, да 
се осъществява по реда на чл.181,ал.1т.3 от Закона за горите, а именно: от физическо лице, 
вписано в публичните регистри по чл.235 от Закона за горите, въз основа на договор. 
               2. Възлага на кмета на община Вълчи дол да сключи договор с физическо лице, 
вписано в публичните регистри по чл.235 от Закона за горите. 
               3. Възлага на кмета  на община Вълчи дол в едномесечен срок от приемането на 
решението по т.1 да уведоми Регионална дирекция по горите- гр.Варна за избраната форма на 
управление. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране на 
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Вълчи дол 
през 2020г. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 336 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, ОбС приема изменение и допълнение на 
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община вълчи дол 
през 2020г., както следва: 
         В. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да  продаде се създава точка: 
             Точка 20. Имоти с идентификатор: 12574.56.2, АОС №4005/ 30.09.2020г., частна 
общинска собственост в землището на гр.Вълчи дол. 
            Точка 21. Имот с идентификатор: 84022.501.697 по кадастралната карта на с.Щипско, 
АОС №4010/ 06.10.2020г., частна общинска собственост, представляващ празно дворно място 
за жилищно застрояване 
            Точка 22. Имот с идентификатор: 84022.501.665, АОС №3826/13.09.2019г., по 
кадастралната карта на с.Щипско, частна общинска собственост, представляващ дворно място 
за жилищно застрояване 
           Точка 23. Имот с идентификатор: 84022.501.816, АОС №3828/13.09.2019г., по 
кадастралната карта на с.Щипско, частна общинска собственост, представляващ дворно място 
за жилищно застрояване 
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           Точка 24. Имот с идентификатор: 84022.501.817, АОС №3829/13.09.2019г., по 
кадастралната карта на с.Щипско, частна общинска собственост, представляващ дворно място 
за жилищно застрояване 
           Точка 25. Имот с идентификатор: 84022.501.818, АОС №3827/13.09.2019г., по 
кадастралната карта на с.Щипско, частна общинска собственост, представляващ дворно място 
за жилищно застрояване 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот 
с идентификатор 84022.501.697 по КК на с.Щипско, АОС №4010/ 06.10.2020г., частна 
общинска собственост. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 337 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35,ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.37,ал.1 
от НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол: 
            1. Дава съгласие имот с идентификатор 84022.501.697 по кадастралната карта на 
с.Щипско, АОС №4010/ 06.10.2020г., частна общинска собственост, с площ 3681 кв.м. да бъде 
продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
 2.Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за имот с 
идентификатор 84022.501.697 по кадастралната карта на с.щипско, АОС №4010/06.10.2020г., 
частна общинска собственост, с площ 3681 кв.м. в размер на 15 100лв.(петнадесет хиляди и 
сто лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
 3.Определя размер на депозита – 20% от началната тръжна цена на имота. 
 4.Определя Тихомир Трифонов-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 ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот 
с идентификатор 84022.501.665, АОС №3826/ 13.09.2019г. по КК на с.Щипско, частна 
общинска собственост, представляващ празно дворно място; имот с идентификатор 
84022.501.816, АОС №3828/13.09.2019г. по КК на с.Щипско, частна общинска собственост, 
представляващ празно дворно място; имот с идентификатор 84022.501.817, АОС 
№3829/13.09.2019г. по КК на с.Щипско, частна общинска собственост, представляващ празно 
дворно място и имот с идентификатор 84022.501.818, АОС №3827/13.09.2019г. по КК на 
с.Щипско, частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 338 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1, чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.37,ал.1 
от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
             1. Дава съгласие имот с идентификатор 84022.501.665, АОС №3826/13.09.2019г. с площ 
5450 кв.м. по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: 9594,9527, кв.27а, 
парцел V, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
            1.1. Дава съгласие имот с идентификатор 84022.501.816, АОС №3828/13.09.2019г. с 
площ 1013 кв.м. по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а,  
парцел VІ, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
            1.2. Дава съгласие имот с идентификатор 84022.501.817, АОС №3829/13.09.2019г. с 
площ 937 кв.м. по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а,  парцел 
VІІ, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
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            1.3. Дава съгласие имот с идентификатор 84022.501.818, АОС №3827/13.09.2019г. с 
площ 618 кв.м. по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а,  парцел 
ІV, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
             2. Одобрява направената от инж. Йовка Атанасова пазарна оценка за имот с 
идентификатор 84022.501.665, АОС №3826/13.09.2019г. с площ 5450 кв.м. по кадастралната 
карта на с.Щипско, номер по предходен план: 9594,9527, кв.27а, парцел V, частна общинска 
собственост, в размер на 22 350лв.(двадесет и две хиляди триста и петдесет лева), за 
първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
 2.1. Одобрява направената от инж. Йовка Атанасова пазарна оценка за имот с 
идентификатор 84022.501.816, АОС №3828/13.09.2019г. с площ 1013 кв.м. по кадастралната 
карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а,  парцел VІ, в размер на 4 150лв.(четири 
хиляди сто и петдесет лева) за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
 2.2. Одобрява направената от инж. Йовка Атанасова пазарна оценка за имот с 
идентификатор 84022.501.817, АОС №3829/13.09.2019г. с площ 937 кв.м. по кадастралната 
карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а,  парцел VІІ, в размер на 3 850 лв.(три 
хиляди осемстотин и петдесет лева) за първоначална тръжна цена при провеждането на 
търга. 
 2.3. Одобрява направената от инж. Йовка Атанасова пазарна оценка за имот с 
идентификатор 84022.501.818, АОС №3827/13.09.2019г. с площ 618 кв.м. по кадастралната 
карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а,  парцел ІV, в размер на 2 550лв.(две 
хиляди петстотин и петдесет лева) за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
            3.Определя размер на депозита – 20% от началната тръжна цена на имота. 
  4.Определя Тихомир Трифонов-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 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно отнемане на 
учредено право на строеж на имот с идентификатор 12574.501.1587, АОС 1460/02.04.2013г., 
номер по предходен план УПИ V, кв.88 по КК на гр.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 339 
             На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.67,ал.1 от ЗС, Общински съвет Вълчи 
дол отнема учреденото право на строеж върху имот с идентификатор 12574.501.1587, АОС 
№1460/002.04.2013г., номер по предходен план УПИ V, кв.88 по кадастралната карта на 
гр.Вълчи дол, поради това,че в 5(пет) годишния срок за реализиране на правото на строеж, 
съгласно разпоредбите на чл.67,ал.1 от Закона за собствеността в горепосоченият имот, няма 
изградена жилищна сграда. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно продажба на 
имоти с идентификатор 12574.56.2 АОС№ 4005/30.09.2020г., частна общинска собственост в 
землището на гр.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 340 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1,чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.37,ал.1 
от НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол: 
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               1.Дава съгласие имот с идентификатор 12574.56.2, АОС №4005/30.09.2020г., с площ 
2621 кв.м., частна общинска собственост в землището на гр.Вълчи дол, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.  
              2. Одобрява направената от инж. Йовка Атанасова пазарна оценка за имот с 
идентификатор 12574.56.2, АОС №4005/30.09.2020г., с площ 2621 кв.м., частна общинска 
собственост в землището на гр.Вълчи дол, в размер на 3536лв.(три хиляди петстотин 
тридесет и шест лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
            3.Определя размер на депозита – 20% от началната тръжна цена на имота. 
  4.Определя Тихомир Трифонов-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 ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩИ: 
16.1. 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 № 341 
    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 
60,00лева. 
 
16.2. Заявление от Несибе Мустафова Еминова от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 342 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Несибе Мустафова 
Еминова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лева. 
 
16.3. Заявление от Кадир Караниев Салиев от гр.Вълчи дол,ул.“Л.Димитрова“ №14, 
относно отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 343 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Кадир Кааниев 
Салиев от гр.Вълчи дол,ул.»Л.Димитрова» №14 да бъде отпусната еднократна парична помощ 
в размер на 75,00лева. 
 
16.4. Заявление от Берчин Сашева Димитрова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 344 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Берчин Сашева 
Димитрова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лева. 
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16.5. Заявление от Ахмед Сюлейманов Ахмедов от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 345 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ахмед Сюлейманов 
Ахмедов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева. 
 
16.6. Заявление от Ниран Ахмедова Рушудова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 346 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Ниран Ахмедова 
Рушудова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
16.7. Заявление от Зюлбия Мехмедова Ахмедова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 347 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Зюлбия Мехмедова 
Ахмедова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 200,00лева. 
 
16.8. Заявление от Митко Георгиев Станев от гр.Вълчи дол, ул.“Ст.Димитров“ №4, 
относно отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 348 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Митко Георгиев 
Станев от гр.Вълчи дол,ул.»Ст.Димитров»№4 да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
 16.9. Заявление от Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 349 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Илияна Руменова 
Костова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно трансформиране на 
целеви средства. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 350 

             На основание Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. и за проедоляване на последиците 
(обн.ДВ бр.28 от 24.03.2020г. в сила от 13.03.2020г., изм. И доп. Бр.34 от 09.04.2020г.,в сила от 
09.04.2020г., доп.бр.38 от 24.04.2020г., в сила от 24.04.2020г.) и по §39 от преходните и 
заключителни разпоребси на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето 
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(обн.ДВ бр.44 от 13.05.2020г.), както и чл.53,ал.4 от ЗДБРБ 2020, при спазване на разпоредбите 
на чл.124,ал., и ал.2 и чл.`25,ал.1т.2 от ЗПФ ичл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол дава съгласие да бъдат трансформирани средства, от целевия трансфер за зимно 
поддържане и снегопочистване на общински пътища, в средства за покриване на разходи, на 
територията на Община Вълчи дол, във връзка с мерките за предотвратяване 
разпространението на COVID-19, в размер на 20 000 лева. 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под наем 
на имоти-полски пътища в Община Вълчи дол за стопанската 2020/2021 г 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 351 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на чл.37в,ал.16 и 17 от 
ЗСПЗЗ, ОбС Вълчи дол:  
 
                1.Дава съгласие за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски 
пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и канали, 
които не функционират, да бъдат включени в заповедта на директора на Областна дирекция 
„Земеделие“ Варна, по реда на чл.37в,ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. 
    2.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища да осигури достъп до 
имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2020/2021г. 
   3.Определя годишна наемна цена за имоти „полски пътища“ в община Вълчи дол за 
стопанската 2020/2021г. в размер на 45,00 лева(четиридесет и пет лева) за декар. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно допълнение в 
утвърдената структура на Общинска администрация Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 352 

На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи 
дол допълва структурата на Общинска администрация  Вълчи дол, приета с Решение №26 от 
28.11.2019 година, Протокол №3 , изменена с Решение №159/30.03.2020г., Протокол №8; 
Решение №209/28.05.2020г., Протокол №11 ; Решение №269/30.07.2020г., Протокол №13 и 
Решение №298/17.09.2020г., Протокол №16 като увеличава  утвърдената обща численост-от 
170,5 на 173,5, както следва:  

-СЪЗДАВА нова дейност  към «Местни дейности», с наименование «Дейност «Други 
дейности по туризма»-с обща численост 3 щ.бр.» 
 
 
                  С  това дневния ред на ОСЕМНАДЕСЕТОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 
                
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ОСЕМНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС 
Вълчи дол бе закрито в 16,40 часа.  

 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                                     /Димитър Тодоров/  
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