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РЕШЕНИЯ НА ОбС  
взети на 11-то редовно заседание на 28 май 2020 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 11 
                                           
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед 
№480/15.05.2020г., относно извършване на промени в инвестиционната програма на Община 
Вълчи дол за 2020 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 207 
              На основание чл.21,ал.1,т.6  от ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и 
разпоредбите на чл.87 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 година, Общински 
съвет- Вълчи дол дава съгласие  
       І- Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година, да бъде 
актуализирана и допълнена, както следва: 

 
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет 

Целеви средства за КР 
Наименование на обекта било става 

Изграждане на многофункционална сграда с.Калоян 105 822 - 
Основен ремонт на ски влек, на местност «Кушу Баир»-
Община Вълчи дол 

 
- 

 
105 822 

ОБЩО 105 822 105 822 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед 
№480/15.05.2020г., относно приемане на Годишен план за действие в изпълнение на 
общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Вълчи дол (планов период 
2020-2021) 
 

ОбС взе следните 
Р Е Ш Е Н И Е  № 208 

              На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 от Закона за социалното 
подпомагане(ЗСП) и чл.36б,ал.4 от Правилника за прилагане на ЗСП, ОбС Вълчи дол приема 
Годишен план за действие по изпълнението на бщинската стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Вълчи дол (планов период 2020г-2021г.). 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно допълнение в 
утвърдената структура на Общинска адинистрация Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 209 
На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА и чл.12,ал.1 във връзка с 

чл.12,ал.4 от Закон за вътрешния одит в публичния сектор,  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 като 
увеличава  утвърдената обща численост-от 163,5 на 165,5, както следва:  

-СЪЗДАВА „ звено „Вътрешен одит”” с 2 бр. на пряко подчинение на Кмет на 
Община Вълчи дол. 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Информация от Илчо Горанов- директор ДПЛУИ-с.Оборище, относно дейността на ДПЛУИ 
с.Оборище за 2019 година. 
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 210 

                   На основание чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол приема 
Информация за дейността на ДПЛУИ-с.Оборище за 2019 година.” 
 
ПО ПЕТА 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 № 211 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от ЗОС, чл.73,ал.1,т.5 от Закона за 
горите, 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 10. Имот с идентификатор 69701.16.116, АОС №3898/06.04.2020г. с площ 96 363 кв.м. в 
землището на с.Страхил, с начин на трайно ползване скали. 
VІ. Определя всички административни сгради, училища, улици от първостеренната 
улична мрежа, здравни служби, читалища, стадиони, гробищни паркове, пасища, мери 
и ливади, гори и други обекти публична и частна общинска собственост на 
територията на Община Вълчи дол ,както и изграждане на спортно-образователни, 
развлекателни и рекреационни нужди в имот с идентификатор 12574.62.8; 
изграждане на екопътека и въжена линия в имот с идентификатор 12574.62.15; 
изграждане на рекреационен, развлекателен и туристически комплекс в имоти с 
проектни идентификатори 12574.37.48 и 12574.37.49; изграждане на местен път в 
имот с идентификатор 12574.37.44 по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, за 
обекти от първостепенно значение. 
VІІ.Имоти, които Община Вълчи до има намерение да предложи за замяна срещи 
имоти на граждани или юридически лица, се създава: 
Точка 1. Замяна на имот с идентификатор 12574.50.29, АОС №3780/07.05.2019г., частна 
общинска собственост, с площ 4550 кв.м., с начин на трайно ползване нива в землището на 
гр.Вълчи дол с имот с идентификатор 12574.45.36 с площ 2 731 кв.м. с начин на трайно 
ползване нива в землището на гр.Вълчи дол, частна собственост. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол относно отдаване под наем 
на две помещения, находящи се в имот с идентификатор 21717.501.174.1, АОС №3684/27.06.2018г. 
в читалищна сграда, номер по предходен план УПИ VІІ, кв.22 по плана на с.Добротич 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 212 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.4 и чл.14,ал.7 от ЗОС,чл.13,ал.1 от 
НРПУРОИ,  ОбС Вълчи дол: 
                І. Дава съгласие за  отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5(пет) години, на 
две помещения всяко с площ от 9,90 кв.м., в имот с идентификатор 21717.501.174.1, номер по 
предходен план УПИ VІІ, кв.  22 по плана на с.Добротич .Първоначалната месечна наемна цена 
е в размер на 2,50лв. за кв.м. с ДДС, съобразно Тарифата за определяне на базисните цени за 
отдаване под наем на имоти общинска собственост. 
             ІІ. Размер на деподита – 50% от наема за имота. 
 ІІІ. Определя Димитричка Недкова Дилова-общински съветник, да бъде включен в 
състава на комисията за провеждане на търга. 
              ІV. Одобрява тръжната документация. 
                V. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
                      -да организира подготовкана и провеждането на публичния търг; 
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                      -да сключи договор за наем с кандидата спечелил публичния търг 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под наем 
на помещение, находящо се в имот с идентификатор 12574.501.1420.1, АОС 
№3591/08.11.2017г.(ет.4,стая 2) в административна сграда на ОбА, номер по предходен план УПИ 
ІІІ,кв.34 по плана на гр.Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 213 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.4 и чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.13,ал.1 от 
НРПРУОИ, ОбС Вълчи дол: 
                І. Дава съгласие за  отдаване под наем чрез публичен търг за срок от 5(пет) години, на 
помещение с площ от 17 кв.м., в имот с идентификатор 12574.501.1440.1, номер по предходен 
план УПИ ІІІ, кв. 34 по плана на гр.Вълчи  дол .при първоначална месечна наемна цена е в 
размер на 5,00 лв. за кв.м. с ДДС, съобразно Тарифата за определяне на базисните цени за 
отдаване под наем на имоти общинска собственост. 
             ІІ. Размер на деподита – 50% от стойността  за имота. 
 ІІІ. Определя Димитричка Недкова Дилова-общински съветник, да бъде включен в 
състава на комисията за провеждане на търга. 
              ІV. Одобрява тръжната документация. 
                V. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
                      -да организира подготовкана и провеждането на публичния търг; 
                      -да сключи договор за наем с кандидата спечелил публичния търг 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот с 
идентификатор 69701.16.116, АОС №3898/06.04.2020г. с площ 96 363 кв.м. частна общинска 
собственост в землището на с.Страхил 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 214 
              На основание чл.21,ал.1,т.8  от ЗМСМА, чл.8,ал.1 чл.8,ал.1, чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС,  и 
чл.37,ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
            І- Дава съгласие имот с идентификатор 69701.16.116, АОС №3898/06.04.2020г.,  с площ 
96 363 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Страхил да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване. 
            ІІ- Одобрява направената от инж. Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот, с 
идентификатор 69701.16.116, АОС №3898/ 06.04.2020г. с площ 96 363 кв.м., частна общинска 
собственост, в землището на с.Страхил, в размер на  19 369,00лв. (деветнадесет хиляди и 
тиста шестдесет и девет лева) без ДДС за първоначална продажна цена при провеждането на 
публичния търг. 
            Размер на депозита- 20% от стойността на имота. 
             ІІІ- Определя Златина Йорданова Тонева- общински съветник, да бъде включен в 
състава на комисията за провеждането 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 ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно замяна на имот с 
идентификатор 12574.50.29,АОС №3780/07.05.2019г., частна общинска собственост с имот с 
идентификатор 12574.45.36, собственост на наследници на Васил Димов Йорданов. 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 215 
              На основание чл.21,ал.1,т.8  от ЗМСМА, чл.24г,ал.9 от ЗСПЗЗ и чл.40,ал.2,т.3 , ал.3 и ал.8 
от Закона за общинската собственост, Общински съвет Вълчи дол: 
            І- Дава съгласие за замяна на имот 12574.45.36, V категория с площ 2731 кв.м., 
собственост на наследниците на Васил Димов Йорданов: Георги Василев Димов,ЕГН......; 
Теменуга Иванова Сарандиева,ЕГН......;Светлана Иванова Тилева,ЕГН......, при граници: 
12574.45.24; 12574.62.15;12574.62.16; 12574.45.49; 12574.45.37, 
 със следния общински имот: 
            ПИ с идентификатор 12574.50.29, ІV категория с площ 4550 кв.м., в землище гр.Вълчи 
дол, АОС №3780/ 07.05.2019г., при граници на имота ПИ № 12574.50.28; 12574.50.38; 
12574.50.37; 12574.50.34; 12574.50.33; 12574.50.32; 12574.50.31; 12574.50.30; 12574.50.234, 
частна общинска собственост. 
           ІІ-Одобрява направеното предложение от Георги Василев Димов, действащ лично и по 
пълномощие за цена на имот 12574.45.36 в размер на 4 490лв.(четири хиляди четиристотин и 
деветдесет лева) 
            ІІІ- Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот: 
-ПИ с идентификатор 12574.50.29, ІV категория с площ 4 550 кв.м.,в землище гр.Вълчи дол, 
АОС №3780/ 07.05.2019г., при граници на имота ПИ № 12574.50.28; 12574.50.38; 12574.50.37; 
12574.50.34; 12574.50.33; 12574.50.32; 12574.50.31; 12574.50.30; 12574.50.234,в размер на 7 
548лв.(седем хиляди петстотин четиридесет и осем лева). 
             ІV- Одобрява сумата в размер на 3 058лв.(три хиляди петдесет и осем лева) за 
доплащане т наследниците на Васил Димов Йорданов: Георги Василев Димов,ЕГН......; 
Теменуга Иванова Сарандиева,ЕГН......;Светлана Иванова Тилева,ЕГН......,представляваща 
разликата между оценките на имотите, предмет на замяната. 
             V- Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор за 
замяна с наследниците на Васил Димов Йорданов: Георги Василев Димов,ЕГН......; Теменуга 
Иванова Сарандиева,ЕГН......;Светлана Иванова Тилева,ЕГН......,при условията, посочени в 
настоящото решение и предложеение за замяна, вх.№ РД-9400-Г-173/22.05.2020година. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
10.1. Заявление от Раси Мемишев Сюлейманов от с.Добротич , относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 216 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Раси Мемишев 
Сюлейманов от с.Добротич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева . 
 
10.2. Заявление от Боряна Билялова Мустафа от с.Добротич , относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 217 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Боряна Билялова 
Мустафа от с.Добротич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
10.3. Заявление от Ганка Асенова Михалева от с.Есеница , относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 218 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Ганка Асенова 
Михалева от с.Есеница  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
10.4. Заявление от Виолета Валентинова Йорданова от гр.Вълчи дол,ул.”Оборище” №18 , 
относно отпущане на еднократна парична помощ 
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 219 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Виолета 
Валентинова Йорданова от гр.Вълчи дол, ул.»Оборище» №18  да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
10.5. Заявление от Гюлер Ахмед Салиева от с.Добротич , относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 220 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Гюлер Ахмед 
Салиева от с.Добротич  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
10.6. Заявление от Севим Кадирова Мехмедова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ 
Сийка Михалева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална 
политика” становището на членовете на ПК е 100лв. 

Други изказвания  и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27,ал.5 от  
ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение и 
предложеното от ПК.Получиха се следните резултати: 

1. Айлин Селяйдинов Алиев- „за”; 
2. Гюлшен Арунова Акифова- „за”; 
3. Даниела Банкова Маркова- „за”; 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 221 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Севим Кадирова 
Мехмедова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лева . 
 
10.7. Заявление от Агнеса Валентинова Владимирова от с.Добротич, относно отпущане 
на еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 222 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Агнеса Валентинова 
Владимирова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева . 
 
10.8. Заявление от Мустафа Мустафов Мехмедов от с.Есеница, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 223 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мустафа Мустафов 
Мехмедов от с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
10.9. Заявление от Росица Иванова Асенова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 224 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Росица Иванова 
Асенова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
10.10. Заявление от Ивелина Желязкова Събева от гр.Вълчи дол,ул.23-ти септември 
№19, относно отпущане на еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 225 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ивелина Желязкова 
Събева от гр.Вълчи дол, ул.23-ти септември №19 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 200,00лева . 
 
10.11. Заявление от Ивелина Желязкова Събева от гр.Вълчи дол,ул.23-ти септември 
№19, относно отпущане на еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 226 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Ивелина 
Желязкова Събева от гр.Вълчи дол, ул.23-ти септември №19 да бъде отпусната еднократна 
парична помощ. 
 
10.12. Заявление от Веска Асенова Ангелова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 227 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Веска Асенова 
Ангелова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
10.13. Заявление от Юлка Стоянова Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 228 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Юлка Стоянова 
Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
10.14. Заявление от Тодор Атанасов Железов от с.Генерал Киселово, относно отпущане 
на еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 229 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Тодор Атанасов 
Железов от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лева . 
 
10.15. Заявление от Милка Александрова Христова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 230 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Милка Александрова 
Христова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
10.16. Заявление от Фатме Ибрямова Ахмедова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 231 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Фатме Ибрямова 
Ахмедова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева . 
 
10.17. Заявление от Емил Илиев Асенова от гр.Вълчи дол,ул.Аврам Гачев №1, относно 
отпущане на еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 232 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Емил Илиев Асенов 
от гр.Вълчи дол,ул.Аврам Гачев №1 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лева . 
 
10.18. Заявление от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
ОбС взе следното 

 
 Е Ш Е Н И Е № 233 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Радка Господинова 
Иванова от с.Караманите  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
200,00лева , които да се получат от Милен Иванов- кметски наместник  на с.Караманите 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров-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 № 234 
 ОбС Вълчи дол на чл.21,ал.1,т.23и ал.2 от ЗМСМА определя Даниела Банкова Маркова- 
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 22.06.2020г. от 11,00 часа в сградата на СУ 
«В.Левски»-гр.Вълчи дол. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ(план за застрояване) за ПИ с проектен 
идентиф.№12574.37.49 по КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 235 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.75,ал.2,т.2 и т.3 от Закона за горите, 
чл.124а,ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи 
дол:  
               1.Разрешава изработване на проект за : Подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с  проектен идентиф.№12574.37.49 по КК на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол. 
               2.Одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ (план за застрояване) за обект: ПИ с идентиф.№ 12574.37.49 по КК на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол. 
                    Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ(план за застрояване) за ПИ с проектен 
идентиф.№12574.37.48 по КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 236 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.75,ал.2,т.2 и т.3 от Закона за горите, 
чл.124а,ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи 
дол:  
               1.Разрешава изработване на проект за : Подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с  проектен идентиф.№12574.37.48 по КК на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол. 
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               2.Одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ (план за застрояване) за обект: ПИ с идентиф.№ 12574.37.48 по КК на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол. 
                    Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно учредяване на 
еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с наименование «Общинска аптека-
Здраве» ЕООД. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 237 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.113,чл.114, чл.117 и чл.147 от ТЗ; чл.219, 
чл.222 и чл.228 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина , Общински съвет 
Вълчи дол:  
               1.Учредява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с наименование 
„Общинска аптека-Здраве” ЕООД със седалище град Вълчи дол и адрес на управление 
ул.”М.Ф.Толбухин” №5. 
               2. Приема Учредителен акт на „Общинска аптека-Здраве” ЕООД. 
               3. Определя предмет на дейност на дружеството: Търговия на дребно с лекарствени 
рлодукти, производство на лекарствени продукти, съхранение, приготвяне на лекарствени 
продукти по рецептура и опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по 
лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България 
лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, 
храни за кърмачета и преходни храни, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-
хигиенни средства (след разрешение по реда на Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина). 
    4. Дружеството се учредяван за неограничен срок от време. 
     5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Общински съвет Вълчи дол, 
град Вълчи дол, пл.”Христо Ботев” №1. 
   6.Дружественият капитал се определя и възлиза на 100(сто) лева, обособени в един 
дял. 
  7. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и 
Управителя. 
    8. Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от Управител. 
    9. Избира за управител на дружеството: магистър-фармацевт Иван Тодоров Еневе, 
ЕГН....., постоянен адрес: град Горна Оряховица, ул.”П.Р.Славейков”, 23, вх.А,ет.6, ап.16. 
   10. Определя основно възнаграждение на управителя в размер на 3 746,73 лв.месечно. 
   11. Упълномощава Кметът на Община Вълчи дол да сключи трудов договор с 
управителя съгласно предоставената възможносто по чл.222,ал.1 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина. 
   12.Дава съгласие в „Общинска аптека-Здраве” ЕООД да бъдат назначени помощник-
фармацевт и оператор въвеждане на данни, с възнаграждения, определени от управителя. 
   13. Възлага на управителя да предприеме необходимите дайствия за вписване на 
дружеството в Агенцията по вписванията, в срок, съгласно законовите изисквания. 
   14. Предоставя безвъзмездно за ползване на дружеството помещение с площ 71 кв.м., 
находящо се в гр.Вълчи дол, ул.”М.Ф.Толбухин” №5, на първи етаж, в сграда с идентификатор 
12574.501.1679.1  
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно трансформиране на 
средства. 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 238 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23  от ЗМСМА, Закона за мерките и действията по време 
на извънредно положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020г. и за преодоляване 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. 4.2020г) и по §39 от 
преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение  и допълнение на Закона за 
здравето (обн.ДВ бр.44 от 13.05.2020г), както и чл.53,ал.4 от ЗДБРБ 2020г. При спазване на 
разпоредбите на чл.124,ал.1 и ал.2 и чл.125,ал.1 от ЗПФ, 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 30 000 лева. 
 
                  С  това дневния ред на ЕДИНАДЕСЕТОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 

На основание чл.33,ал.1,т.4 от ЗМСМА не постъпиха питания от общински съветници. 
                 
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ЕДИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС 
Вълчи дол бе закрито в 15,50 часа.  

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