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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
взети на 45-то редовно заседание на 15 октомври 2018 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 45 
                                     
 ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно разделяне на 
поземлен имот с идентификатор 12574.5.136, частна общинска собственост съгласно АОС 
№3542/31.05.2017г. в землището на гр.Вълчи дол. 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1253 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8,ал.1 от ЗОС, Общински съвет Вълчи дол: 

1. Дава предварително съгласие, поземлен имот с идентификатор 12574.5.136, частна 
общинска собственост, съгласно АОС №3542/31.05.2017г., землище на гр.Вълчи дол да бъде 
разделен на  два отделни имота, съгласно приложената скица-проект за разделяне. 

2. Възлага на Кмета на община Вълчи дол да предприеме всички необходими действия 
по съставянето на актове за частна общинска собственост за новообразуваните имоти, 
съгласно направената скица-проект за разделяне в землището на гр.Вълчи дол. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., 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  № 1254 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12от ЗМСМА и 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 Б.Имоти, върху които община Вълчи дол има намерение да учреди 
ограничени вещни права, се създава 
                  Точка 7. УПИ VІ,кв.64 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №3686/19.07.2018г., АП 
№3720/14.08.2018г., частна общинска собственост 
                   В раздел В. Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде се 
създава: 
                Точка 13- 140 кв.м. идеална част от УПИ-VІ-179, кв.29, АОС 3708/06.08.2018г., по 
плана на с. Искър. 
                    В раздел V.Описание на имотите, които общината има намерение да придобие 
и способите за тяхното придобиване се създава 
                Точка 3- част от СГРАДА-БАНКОВ ОФИС с площ от 139,30кв.м., намиращ се на 
партерен етаж на блок №13, ул.»Трети март», находящ се в УПИ ХХХІ, квартал 29 по плана на 
гр.Вълчи дол. 
 
                Общинският съветник Бахтиар Насъфов излезе от залата. С това общинските 
съветници, присъствуващи на 45-то редовно заседание са 15 от общо 17. Отсъствуват Бахтиар 
Насъфов и Гюлшен Акифова. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1043/13.09.2018г., относно продажба на имот, представляващ 140 кв.м. идеална част от 
УПИ VІ-179,кв.29, АОС №3708/06.08.2018г., частна общинска собственост по плана на с.Искър. 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 1255 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.36,ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС, 
чл.47,ал.1,т.3 от НРПУРОИ,Общински съвет Вълчи дол: 
                   1. Дава съгласието си имот, представляващ 140 кв.м. идеална част от УПИ VІ-179, 
кв.29, АОС № 3708/06.08.2018г., частна общинска собственост по плана на с.Искър да бъде 
продаден на Милен Йорданов Колев, ЕГН..........с адрес с.Брестак, ул.»Боровец» №2. 
                     2. Одобрява направената експертна оценка в размер на 980,00лв.(деветстотин и 
осемдесет лева) без ДДС, направена от оценител инж.Йовка Атанасова за продажба на имот, 
представляващ 140 кв.м. идеална част от УПИ VІ-179, кв.29, АОС № 3708/06.08.2018г., частна 
общинска собственост по плана на с.Искър. 
                     3. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.36,ал.3 от ЗОС възлага на Кмета на 
Община Вълчи дол да издаде Заповед за продажба и след заплащане на продажната цена да 
сключи договор за покупко-продажба с г-н Милен Йорданов Колев,ЕГН..........с с адрес с.Брестак, 
ул.»Боровец» №2 за 140 кв.м. идеална част от УПИ VІ-179, кв.29, АОС № 3708/06.08.2018г., 
частна общинска собственост по плана на с.Искър. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1043/13.09.2018г., относно отдаване под наем на 15 кв.м. на част от площадно 
пространство, южно от УПИ ІІ,кв.27 по плана на с.Стефан Караджа и отмяна на Решение № 
1164/27.06.2018г. на ОбС Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1256 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.13,ал.1,ал.3 и ал.4 от 
НРПУРОИ и чл.99,т.1 от АПК, Общински съвет Вълчи дол: 
              І- Отменя свое Решение №1164/27.06.2018година, Протокол № 41. 
              ІІ-Общински съвет Вълчи дол: 
                   1. Дава съгласие Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години 
след провеждане на публичен търг с явно наддаване, на част от площадно пространство с 
площ от 15 кв.м., южно от УПИ ІІ,кв.27 по плана на с.Стефан Караджа за поставяне на 
преместваем обект за търговска дейност, съобразно Схема за разполагане на преместваем 
обект по плана на с.Стефан Караджа, съгласно чл.56,ал.2 от ЗУТ, приета с Протокол 
№4/04.08.2016г. на ОЕСУТ, при стартова месечна първоначална тръжна цена-
20,83лв.(двадесет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС, определена съобразно Тарифата 
за определянето на базисните цени при отдаване под наем на имоти, общинска собственост. 
                  2. Размер на депозита- 50% от първоначалната месечна наемна цена. 
                  3. Определя Кирчо Раднев Кирчев-общински съветник, да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на търга. 
                   4. Одобрява тръжната документация. 
                    5. Възлага на Кмета на Общината: 
                       - да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                        -да издаде заповед и сключи договор за наем с кандидата, спечелил търг. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1043/13.09.2018г., относно учредяване на възмездно право на строеж върху имот, УПИ 
VІ,кв.64 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №3686/19.07.2018г., АП №3720/14.08.2018г., частна 
общинска собственост. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1257 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37,ал.1 от ЗОС, чл.48,ал.1 ал.2 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол: 
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               1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж върху 50 кв.м. в УПИ VІ, 
кв.64 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №3686/19.07.2018г., АП №3720/14.08.2018г., частна 
общинска собственост, целият с площ от 1480 кв.м., при граници за имота: от една страна 
улица, УПИ V-1197, УПИ VІІ, кв.64, край на регулацията, за срок от 5(пет) години, считано от 
датата на сключването на Договора. 
                2. Одобрява направената оценка в размер на 760 лв.(седемстотин и шестдесет лева) за 
50 кв.м., при учредяване правото на строеж върху УПИ VІ, кв.64 по плана на гр.Вълчи дол, АОС 
№3686/19.07.2018г., АП №3720/14.08.2018г., частна общинска собственост, целият с площ от 
1480 кв.м, представляваща началната тръжна цена. 
                 3. Размер на депозита за участие- 20% от началната тръжна цена на имота. 
                  4. Определя Кирчо Раднев Кирчев-общински съветник, да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на търга. 
                   5. Одобрява тръжната документация. 
                    6. Възлага на Кмета на Общината: 
                       - да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                        -да издаде заповед и сключи договор с кандидата, спечелил търга. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно покана за провеждане на извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация-Варна” ООД-гр.Варна. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1258 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.198e,ал.3 и ал.5 от Закона за водите, 
Общински съвет Вълчи дол: 
          1. Поради отсъствие на кмета на община Вълчи дол, упълномощава Мерткан Аптулов 
Ибрямов- като представител на общината в асоциацията по ВиК съгласно чл.198е, ал.3 от 
Закона за водите да гласува с оглед максималната защита интересите на на общината, по 
точка първа  по така внесения дневен ред с Писмо № РД-18-0415-71/1/ от 18.09.2018г. от 
Стоян Пасев, Областния управител на област с административен център Варна, за участие в 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 
обслужвана от «Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД-гр.Варна, което ще се състои на 
16.10.2018г. от 14,00 часа в заседателната зала на Областна администрация Варна, както 
следва: 
              1.1. Обсъждане и приемане на препоръчителния размер на вноската на Държавата в 
бюджета на Асоциацията за 2018 г. в размер на 14 962,50лв., съгласно чл.20,ал.3 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация(обн.ДВ,бр.66 от 08.08.2014г)-ЗА 
          2. Поради отсъствие на кмета на община Вълчи дол, упълномощава Мерткан Аптулов 
Ибрямов- като представител на общината в асоциацията по ВиК съгласно чл.198е, ал.3 от 
Закона за водите да гласува с оглед максималната защита интересите на на общината, по 
точка втора и трета по така внесения дневен ред с Писмо № РД-18-0415-71/1/ от 
18.09.2018г. от Стоян Пасев, Областния управител на област с административен център 
Варна, за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД-гр.Варна, 
което ще се състои на 16.10.2018г. от 14,00 часа в заседателната зала на Областна 
администрация Варна, а именно: 
                  2.1.Разглеждане, обсъждане и изразяване на становище относно променената 
инвестиционна програма на «Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД,гр.Варна за 2018г. 
                  2.2. Други. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно кандидатстване за отпускане на краткосрочен кредит от Фонд 
ФЛАГ ЕАД за окончателно плащане във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-
0009-COI-„Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в 
с.Стефан Караджа. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1258 
                На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, чл.5,ал.1,т.5, чл.17,ал.1 и ал.2 и чл.19 от 
Закона за общинския дълг , Общински съвет Вълчи дол: 

          1. Дава съгласие Община Вълчи дол да сключи договор за кредит с «Фонд за органите на 
местното самоуправление в България -  «ФЛАГ»ЕАД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел окончателно плащане по проект -„Ремонт, преустройство 
и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с.Стефан Караджа-Община Вълчи 
дол” по ОП»Региони в растеж» 2014-2020, приоритетна ос 3 «Регионална образователна 
инфраструктура», процедура BG16RFOP001-3.002 «Подкрепа за професионалните училища в 
РБ» при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга -321 881,00 (триста двадесет и една хиляди 
осемстотин осемдесет и един) лева 
 Валута на дълга- лева 
 Вид на дълга- краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 
 Условия за погасяване: 
-Срок за погасяване- до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за 
кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за 
предсрочно погасяване. 
Източници за погасяване на главницата- чрез плащанията от Управляващия орган 
съгласно Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-3.002-0009-C01 от 21.12.2016г. и/или от добствени бюджетни 
средства 
 Максимален лихвен процент- шестмесечен EURIBOR плюс максивмална 
надбавка от 4,083% 
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски- съгласно ценовата 
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
 Начин на обезпечаване на кредита: 
-Учредяване на залог върху вземанията на Община Вълчи дол по администативен 
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0009-C01 от 
21.12.2016г., сключен между Управляващия орган на Оперативна програма 
«Региони в растеж» 2014-2020 и Община Вълчи дол, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 
на особен залог; 
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Вълчи дол, по 
чл.45,ал.1,т.1, букви от «а» до «ж» от Закона за публичните финанси и бюджетните 
взаимоотношения на община Вълчи дол по чл.52,ал.1,т.1, букви «а» и «б» от Закона 
за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, 
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 
особен залог; 

           2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Вълчи дол да подготви искането за 
кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ-ФЛАГ ЕАД, да подпише договор за кредит и 
договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на решението по т.1. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно одобряване на разходи за команидровки на кмета на Община 
Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1260 
                На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната , Общински Съвет  Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на 
Георги Минчев Тронков- Кмет на Община Вълчи дол за периода 01.07.2018г.-30.09.2018г. в 
размер на 50,00лв.(петдесет лена и нула стотинки). 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно преразпределяне на субсидия в местни дейности в полза на 
сдружения с нестопанска цел на територията на Община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1261 
                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.62,т.7 от Закона за физическото 
възпитание и спорта, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за преразпределение на сума 
в размер на 1 500,00лв.(хиляда и петстотин лева). Средствата да бъдат прехвърлени от 
годишната субсидия в местни дейности на ФК «Спортист»-с.Михалич (деца) към ФК»Вихър-
2016»-гр.Вълчи дол (деца), за периода от 01.09.2018г. до 31.12.2018г. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно актуализация на инвестиционната програма на Община Вълчи 
дол за 2018 година. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1262 
                На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 
Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2018 година да бъде актуализирана и 
допълнена както следва: 

 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет: 
№ Наименование на обекта: БИЛО СТАВА 
1 Основен ремонт на ВиК и ел.инсталация в 

ОУ»Климент Охридски»-с.Стефан Караджа 
18 400 0 

2 Основен ремонт на покрив на физкултурен 
салон в ОУ»Климент Охридски»-с.Стефан 
Караджа 

0 18 400 

3 Основен ремонт на сграда в стадион, находящ се 
в с.Караманите 

20 000 0 

4 Основен ремонт на покрив на сграда в стадион, 
находящ се в с.Караманите 

0 20 000 

 ОБЩО: 38 400 38 400 
 

 Обекти, финансирани със средства от собствени приходи: 
№ Наименование на обекта: БИЛО СТАВА 
1 Изграждане на депо за строителни отпадъци 8 000 0 
2 Доставка и монтаж на санитарни контейнери за 12 500 0 
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басейн в гр.Вълчи дол-2 броя 
3 Доставка и монтаж на хладилен агрегат за ДСП-

гр.Вълчи дол 
0 1 800 

4 Изработка и монтаж на арка за стадион «Петко 
Сираков»-гр.Вълчи дол 

0  2 190 
 

5 Закупуване на трамбовка 0 1 570 
6 Закупуване на почистващ робот 0 3 240 
7 Изработка и монтаж на метална решетка за 

Пенсионерски клуб-с.Брестак 
0  1 392 

8 Основен ремонт на покрив на сграда в стадион, 
находящ се в с.Караманите 

0 5 561 

 ОБЩО: 20 000 15 753 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно организация на столовото хранене в училищата на територията 
на Община Вълчи дол за учебната 2018/2019 година. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1263 
                     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 от Постановление 
№88 на Министерски съвет от 23.05.2000г., Общински съвет Вълчи дол определя 
себестойността на един купон за ученическо столово хранене и субсидията за поевтиняване 
на храната за учебната 2018/2019 година, както следва: 
 СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол 

⇒ Себестойност на един купон – 1,40лв. 
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 0,40 лв. 
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -1,00лв. 

 ОбУ»Свети Иван Рилски»-с.Червенци 
⇒ Себестойност на един купон – 1,20лв. 
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 1,00 лв. 
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -0,20лв. 

 ОбУ»Васил Левски»-с.Михалич 
⇒ Себестойност на един купон – 2,28лв. 
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 1,48 лв. 
⇒ Цена на купона, който ще заплащат пътуващите ученици, съгласно 

чл.53,ал.3,т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование -0,80лв. 
⇒ Учениците от ПГ и І-ви клас ще се хранят безплатно за сметка на училището 

 ОУ»Климент Охридски»-с.Стефан Караджа 
⇒ Себестойност на един купон – 1,20лв. 
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 0,70 лв. 
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -0,50лв. 

 ПГ по ЗГС- с.Стефан Караджа 
⇒ Себестойност на един купон – 2,80лв. 
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на гимназията – 2,30 лв. 
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -0,50лв. 
⇒ За учениците, които нощуват в ученическото общежитие: себестойност на 

закуската в размер на 2,34лв., от които 2,34лв.-субсидия от бюджета на 
училището; себестойност на един обяд в размер на 2,80лв., от които 2,80лв.- 
субсидия от бюджета на училището. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно информация за готовността на общинските учебни заведения за 
новата учебна 2018/2019 година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1264 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема информациите на 
директорите на СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол, ОбУ «Васил Левски»-с.Михалич, ОбУ 
«Св.Иван Рилски»-с.Червенци, ОУ «Климент Охридски»-с.Стефан Караджа, ПГЗГС-с.Стефан 
Караджа, ДГ»Здравец»-гр.Вълчи дол, ДГ»Н.Крупская»-с.Генерал Киселово, ДГ»Слънце»-
с.Михалич с филиал в с.Есеница и ДГ»Звездица»-с.Стефан Караджа с филиал в с.Червенци за 
готовността им за учебната 2018/2019 година. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно придобиване на имот, съставляващ част от сграда-БАНКОВ 
ОФИС с площ от 139,30кв.м., намиращ се на партерен етаж на блок №13,ул.”Трети март”, 
находящ се в УПИ ХХХІ, квартал 29 по плана на гр.Вълчи дол 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1265 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.34,ал.2 от ЗОС, Общински 
съвет Вълчи дол:  
           1. Дава съгласие Община Вълчи дол да закупи част от СГРАДА-БАНКОВ ОФИС с площ от 
139,30(сто тридесет и девет цяло и тридесет) кв.м., намиращ се на партерен етаж на блок 
№13,ул.»Трети март», находящ се в УПИ ХХХІ(тридесет и едно), квартал 29(двадесет и девет) 
по плана на гр.вълчи дол, обл.Варненска, собственост на «ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ»АД, 
ЕИК000694749, съгласно нотариален акт №149,томІІ, рег.№ 1956, дело 219 от 2006г. и 
Решение на Софийски градски съд №61 от 01.11.2007г. за сумата 25 000лв.(двадесет и пет 
хиляди лева). 
              2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия 
за подписване на договор за покупко-продажба на имотите по т.1. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно промяна в характера на собственост на УПИ VІІ,кв.26 по плана 
на с.Михалич, АОС№873/13.12.2007г., от публична в частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1266 
                На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет 
Вълчи дол: 
                1. Обявява УПИ VІІ, в кв.26 по плана на с.Михалич, АОС №873/13.12.2007г., с площ 6 
985 кв. от имот публична общинска собственост за имот частна общинска собственост. 
              2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
отписване от актовите книги на АОС №873/13.12.2007г. и се състави нов акт за частна 
общинска собственост. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна на 
предназначението на ПИ с идентификатор 12574.49.55 по КККР на гр.Вълчи дол от 
„земеделска земя-нива” в ПИ за „гробищен парк” 
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1267 
                На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а,ал.1 и ал.5 
от ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.3  и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Вълчи дол: 
                1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 12574л49л55 
по КККР на гр.Вълчи дол от нива в «за гробищен парк», Обществено озеленяване, озеленени 
площи с друго специфично предназначение. 
                     Проектът да се изработи като окончанелен проект, който да бъде внесен в община 
Вълчи дол в срок от една година след влизане в сила на насотящото решение. 
                2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 12574.49.55 
по КККР на гр.Вълчи дол за общ.Вълчи дол, обл.Варна. 
                      Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ ,решенията по т.1 и т.2 не подлежат на оспорване.  
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
16.1. Заявление от  Шаиб Шаибов Шаибов 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 № 1268 
     Не дава съгласие на Шаиб Шаибов Шаибов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 

 
16.2. Заявление от  Иван Димитров Атанасов 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 № 1269 

    Не дава съгласие на  Иван Димитров Атанасов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
16.3. Заявление от Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.”Нишка” №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 № 1270 
      Не дава съгласие на  Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.»Нишка» №7, 
да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
16.4. Заявление от  Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №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 № 1271 
    Не дава съгласие на Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол,ул.»Нишка» №7 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ. 
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16.5. Заявление от  Николай Кръстев Андонов от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №19, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1272 
      Дава съгласие на  Николай Кръстев Андонов от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски» №19 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 

 
16.6. Заявление от Нефизе Али Сюлейман от с.Радан Войвода, 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 № 1273 
    Не дава съгласие на Нефизе Али Сюлейман от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
16.7. 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 № 1274 
      Дава съгласие на  Йорданка Иванова Русева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 50,00лв.. 

 
16.8. Заявление от  Али Исмаилов Алиев от с.Радан Войвода, 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 № 1275 

      Не дава съгласие на Али Исмаилов Алиев от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
16.9. Заявление от  Ангел Христов Ангелов от гр.Вълчидол,ул.”Асен Златаров” №1, 
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 № 1276 
     Не дава съгласие на Ангел Христов Ангелов от гр.Вълчи дол,ул.»Асен Златаров» №1 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
16.10. Заявление от Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.”Станке Димитров-
Марек” №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 № 1277 
   Дава съгласие на Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.»Станке Димитрова-
Марек» №4 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
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16.11. Заявление от Митко Георгиев Станев от гр.Вълчи дол,ул.”Станке Димитров-
Марек” №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 № 1278 
   Дава съгласие на Митко Георгиев Станев от гр.Вълчи дол,ул.»Станке Димитрова-
Марек» №4 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
16.12. Заявление от  Росица Иванова Асенова 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 № 1279 
      Дава съгласие на Росица Иванова Асенова  от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
16.13. Заявление от  Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчидол,ул.”М.Ф.Толбухин” №6, 
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 № 1280 
     Не дава съгласие на Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.»М.Ф.Толбухин» №6 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
16.14. Заявление от Руска Йорданова Петкова от гр.Вълчи дол,ул.”Христо Смирненски” 
№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 № 1281 
   Дава съгласие на Руска Йорданова Петкова от гр.Вълчи дол,ул.»Христо Смирненски» 
№5 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева-председател на ОбС, относно финансово подпомагане на 
Юнал Мустафа Айдемир от с.Генерал Киселово. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1282 
                           На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет  Вълчи дол дава  
съгласие за за отпущане на еднократна парична помощ на Юнал Мустафа Айдемир от 
с.Генерал Киселово  в размер на 1 000,00лв.(хиляда лева). 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед 
№1090/27.09.2018г., относно допълнително споразумение №4 към договор за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0054-C04 за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект «Осигуряване на топъл обяд 2016-
2020» на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за 
Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1283 
                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 
          1. Упълномощава Мерткан Аптулов Ибрямов- ЗА Кмет на Община Вълчи дол, съгласно 
Заповед №1090/27.09.2018г. да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, Агенция 
за социално подпомагане в размер на 16 912,50лв.( шестнадесет хиляди деветстотин и 
дванадесет лева и петдесет стотинки) за обезпечаване на 20% авансово плащане от общата 
стойност на допълнително споразумение №4 към договор за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0054-C04 по оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане фонд за Европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица за изпълнение на проект «Осигуряване на топъл обяд 2016-2020», като са 
приспаднати сумите за получените авансови плащания. 
          2. Общински съвет –Вълчи дол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем 
със средста от бюджета на Община Вълчи дол, до размера на извършените допустими 
разходи. Средствата  да бъдат прехвърлени от бюджетната към сметката за средства от ЕС на 
Община Вълчи дол, чрез която да се извършат плащанията по допълнително споразумение 
№4 към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-
3.002-0054-C04 по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд 
за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за изпълнение на проект «Осигуряване 
на топъл обяд 2016-2020», 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Утвърждаване на съдебни заседатели.( докладва председател временна комисия) 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1284 

                На основание чл. 67а от ЗСВ и в изпълнение на чл.68, 68а и 68в от ЗСВ ,ОбС Вълчи дол 
избира съдебни заседатели за Окръжен съд Варна следните лица: 
                       - Цветанка Маринова Тончева; 
                       - Диана Марчева Кирова; 
                       - Ралица Пламенова Великова; 
                        - Виктория Иванова Гочева. 
 

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

 
              

                     Поради  изчерпване на дневния ред , ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО редовно заседание 
на ОбС Вълчи дол бе закрито в 18,00 часа.  

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