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Р Е Ш Е Н И Я  
на ОбС Вълчидол взети на 42-ро извънредно заседание на 17 юли 2018 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 42 
                                     
                  
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Вълчи 
дол през 2018 година. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1190 
                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 2018 г., както следва: 
          В раздел V. Описание на имотите, които Общината има намерение да придобие и 
способите за тяхното придобиване 
се създава: 
                  Точка 2. ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ от пететажна дграда със застроена 
площ от 123,34(сто двадесет и три цяло и тридесет и четири стотни) кв.м., състояща се от: 
входно антре, стая началник АТЦ, сервизни помещения и АТЦ, при съвместно ползване на 
входното антре от Община Вълчи дол и «Българска телекомуникационна компания» ЕОД, 
ЕИК 831642181, както и съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на 
строеж върху УПИ ІІІ(трети), кв.34(тридесет и четири) по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи 
дол, обл.Варненска и ЦЯЛАТА ПРИСТРОЙКА със застроена площ от 64,70(шестдесет и четири 
цяло и седемдесет стотни) кв.м., състояща се от каса, началник СТМ, предверие и СТМ, 
находяща се в УПИ ІІІ(трети), кв.34(тридесет и четири) по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи 
дол, обл.Варненска. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно придобиване на 
имот, съставляващ част от сграда и пристройка от административна сграда, намираща се в 
УПИ ІІІ, кв.34 по плана на гр.Вълчи дол, частна собственост  
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1191 
                       На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 и чл.34,ал.1 и ал.2 от ЗОС, ОбС 
Вълчи дол: 
                І- Дава съгласие Община Вълчи дол да закупи следните имоти: 

                     1. ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПЪРВИ ЕТАЖ от пететажна дграда със застроена площ от 
123,34(сто двадесет и три цяло и тридесет и четири стотни) кв.м., състояща се от: входно 
антре, стая началник АТЦ, сервизни помещения и АТЦ, при съвместно ползване на входното 
антре от Община Вълчи дол и «Българска телекомуникационна компания» ЕОД, ЕИК 
831642181, както и съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж 
върху УПИ ІІІ(трети), кв.34(тридесет и четири) по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол, 
обл.Варненска. 

                    2. ЦЯЛАТА ПРИСТРОЙКА със засдтроена площ от 64,70(шестдесет и четири цяло и 
седемдесет стотни) кв.м., състояща се от каса, началник СТМ, предверие и СТМ, находяща се в 
УПИ ІІІ(трети), кв.34(тридесет и четири) по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол, 
обл.Варненска, и двата имота собственост на «Българска телекомуникационна компания» 
ЕАД, ЕИК 831642181, съгласно Нотариален акт, вписан в службата по вписванията вх-рег.№ 
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2346/01.06.2006г., Акт №98, том І, дело 1142/06г., за сумата 35 000,00лв.( тридесет и пет 
хиляди лева) 

              ІІ- Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите дейстивя 
за подписване на договор за покупко-продажба на посочените по-горе имоти, под условие че 
Община Вълчи дол дава съгласие на БТК ЕАД да изгради собствен водопровод и канализация 
в сутерена на сградата. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно промяна начина 
на трайно ползване на поземлен имот №000122, АОС №1434/05.11.2012г. с идентификатор 
48524.70.40 и поземлен имон №000093 с идентификатор 48524.70.21, АОС  
№2454/29.01.2015г., публична общинска собственост в землището на с.Михалич. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1192 
  На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.78а от ППЗСПЗЗ,  

Общински Съвет  Вълчи дол : 
    І. Обявава поземлен имот №000122 с кадастрален идентификатор 48524.70.40 и 

поземлен имот №000093 с идентификатор 48524.70.21 в землището на с.Михалич, от имот 
публична общинска собственост за имот частна общинска собственост. 

  ІІ- Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен 
имот №000122, с площ-10,031 дка, АОС №1434/05.11.2012 с идентификатор 48524.70.40, 
публична общинска собственост в землището на с.Михалич, според констатирания начин на 
трайно ползване. 

 ІІІ- Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на 
поземлен имот №000093, с площ-11,313 дка, АОС №2454/29.01.2015 с идентификатор 
48524.70.21, публична общинска собственост в землището на с.Михалич, според 
констатирания начин на трайно ползване. 
             ІV. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол (или негов заместник) да подаде 
заявление до Общинска служба «Земеделие» за промяна начина на трайно ползване на 
имотите по т.ІІ и т.ІІІ. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване 
за финансиране на проект „Реконструкция на Културен дом, гр.Вълчи дол с изпълнение на 
мерки за осигуряване на достъпна среда” по проект „Красива България” 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1193 

            На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол: 
               1. Дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да разработи проектно 
предложение и да кандидатства за финансиране по проект „Реконструкция на Културен 
дом, гр.Вълчи дол с изпълнение на мерки за осигуряване на достъпна среда”по мярка 
М01-01 «Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради» по ПРОЕКТ «КРАСИВА 
БЪЛГАРИЯ» 

               2. Дава съгласие разходите за строителен и авторски надзор при изпълнение на 
проекта да бъдат за сметка на Община Вълчи дол. 

                3. Дава съгласие Община Вълчи дол да осигури 12% съфинансираща вноска по проект 
„Реконструкция на Културен дом, гр.Вълчи дол с изпълнение на мерки за осигуряване 
на достъпна среда” по ПРОЕКТ «КРАСИВА БЪЛГАРИЯ» 
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                 4.Дава съгласие Община Вълчи дол да стопанисва и ползва обекта, изграден по 
проект „Реконструкция на Културен дом, гр.Вълчи дол с изпълнение на мерки за 
осигуряване на достъпна среда” минимум 5 години след изпълнението му по ПКБ. 

 

С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО извънредно заседание бе изчерпан. 

 
Извън дневния ред ОбС взе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1194 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие да бъдат отпуснати 
еднократни парични помощи в размер на 80,00лв.  разпределени както следва: 

-на Катя Зюмбюлева Борисова от с.Михалич-в размер на 40,00лв.; 
-на Веселин Мариянов Георгиев от гр.Вълчи дол-в размер на 20,00лв.; 
-на Алекси Савов Борисов от с.Михалич-в размер на 20,00лв. 

 
             

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