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РЕШЕНИЯ на ОбС Вълчи дол 

взети на 16-то редовно заседание на 17 септември 2020 година 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 16 

                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно приемане на Наредба за 
обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и 
птици на територията на Община Вълчи дол 
 

ОбС взе следното 
РЕШЕНИЕ №296 

 На основание чл.21,ал.2, от ЗМСМА и чл.133,ал.1 от Закона за 
ветеринарномедицинските дейности, Общински съвет Вълчи дол: 
           1.Отменя (досегадействаща) Наредба за реда и минималните изисквания за 
отглеждането на продуктивни животни на територията на Община Вълчи дол, приета с 
Решение №123/25.02.2016г., Протокол №6. 
          2. Приема (нова) Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за                               
отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община                               
Вълчи дол 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно информация за 
готовността на общинските учебни заведения за новата учебна 2020/2021 година 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 297 

               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 2020/2021 година. 
 
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  № 298 

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 и Решение №269/30.07.2020г., Протокол №13 
като увеличава  утвърдената обща численост-от 166,5 на 170,5, както следва:  

-СЪЗДАВА нова дейност  към «Местни дейности», с наименование «Дейност 
«Други дейности по спорта и физическата култура»-с обща численост 2 щ.бр.» 

-СЪЗДАВА нова дейност  към «Държавни дейности», с наименование «Дейност 
«Други дейности по образованието»-с обща численост 2 щ.бр., считано от 15.09.2020г.» 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
средносрочна бюджетна прогноза на община Вълчи дол в частта за местни дейности за 
периода 2021-2023 година 
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 299 

На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; 
чл.82,ал.2 и ал.3 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година и чл.16 от 
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет, ОбС Вълчи дол одобрява промените в тригодишната бюджетна прогноза на Община 
Вълчи дол в частта за местните дейности за периода 2021-2023г., съгласно Приложение 
№8(приложение към докладната записка). 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно предоставяне на 
безлихвен заем в размер на 15 000,00лева за обезпечаване на дейността на учредената 
«Общинска аптека-Здраве» ЕООД 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 300 
             На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол: 

1. Одобрява предоставянето на безлихвен заем от общинския бюджет, към «Общинска 
аптека-Здраве» ЕООД в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) лева. 

2. Одобрява възстановяването на безлихвения заем в размер на 15 000,00(петнадесет 
хиляди) лева по бюджетната сметка на община Вълчи дол в срок до 31.08.2021 
година. 

 
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 № 301 
             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 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 

Закупуване на мултифункционално устройство за 
нуждите на музейна сбирка-гр.Вълчи дол 

 
- 

 
1 799 

ОБЩО: - 2 400 
 

ПО СЕДМА 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 № 302 

             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 инвестиционната програма на 
Община Вълчи дол за 2020 година да бъде допълнена както следва: 
 Обекти, финансирани от Централния бюджет 
 

От Целева субсидия 
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наименование било става 
Основен ремонт и преустройство в 
многофункционална обществена зала , находяща се в 
УПИ ХХХV,кв.29/ПИ с идентификатор 
№12574.501.1404/ по плана на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи дол 

 
111 850 

 
103 581 

Закупуване на моторна резачка за нуждите на 
дейност БКС към Община Вълчи дол 

 
3 000 

 
2 650 

Закупуване на един брой климатик за зала находяща 
се в Спортен комплекс «Петко Сираков» гр.Вълчи дол 

 
3 000 

 
2 510 

Закупуване на един брой климатик-за Автогара 
гр.Вълчи дол 

 
3 000 

 
2 510 

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

 
19 964 

 
19 961 

Изграждане на «Структурна кабелна система» в 
сградата на Общинска администрация гр.Вълчи дол 

 
5 145 

 
5 144 

Закупуване на уреди за многофункционална 
обществена зала , находяща се в УПИ ХХХV,кв.29/ПИ с 
идентификатор №12574.501.1404/ по плана на 
гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол 

 
 

20 000 

 
 

29 603 

ОБЩО: 165 959 165 959 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно разпределение на 
получени средства от дарения в община Вълчи дол по приходната и разходната част на 
бюджета 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 303 
             На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол : 

1. Завишава плана по приходната част на бюджета, по §45-01- Текущи помощи и 
дарения от страната, със средствата 2 300,00 лева; 

2. Завишава разходната част по бюджета, дейност «Друг идейности по културата», по 
§52-05-Придобиване на стопански инвентар с 2 102,00 лева; 

3. Завишава разходната част по бюджета, дейност «Други дейности по културата», по 
§10-15-Материали с 198,00 лева 

 
 ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно заплащане на 
членски внос за 2020 година в полза на СНЦ МИГ „Възход-Ветрино,Вълчи дол и Провадия“ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 304 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол одобрява разход за 
членски внос в полза на СНЦ МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол и Провадия“, от Община Вълчи 
до за 2020 година в размер на 2 000(две хиляди) лева. 
 
ПО ДЕСЕТА 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 30.06.2020 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 305 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл44,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 75 960,07 лева, за периода 01.04.2020год. – 30.06.2020 год. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно отпускане на 
финансова помощ 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 306 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.3 от ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 
ОбС Вълчи дол дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ в размер на 1 626,00лева-
еднократно, на Църковно настоятелство при храм „Св.Архангел Михаил“-гр.Вълчи дол, за 
изплащане на присъединителна такса, към „АРЕСГАЗ“ЕАД, с цел газифициране на храма.                    

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0024-C01 по проект „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол „ финансиран по ОП 
„РЧР“2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 
с увреждания- Компонент 3“ и процедура BG05M9OP001-2.103-001 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 4 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 307 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за ползване 
на временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол. Средствата да 
бъдат прехвърлени от бюджетната към извънбюджетната сметка- получени средства от НФ и 
ЕФ на Община Вълчи дол, чрез която да се извършат плащанията по проект, финансиран с 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0024-C01 от 17.06.2019г. 
по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-2.101 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3“ и процедура 
BG05M9OP001-2.103-001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- 
Компонент 4. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 № 308 
    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 19. Имоти с идентификатор: 39373.14.42, АОС №3992/ 20.08.2020г., частна 
общинска собственост в землището на с.Кракра. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС Вълчи дол, относно продажба на 
имот с идентификатор 39373.14.42, АОС №3992/20.08.2020г., частна общинска собственост в 
землището на с.Кракра  
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 309 
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             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 39373.14.42, АОС №3992/20.08.2020г., с площ 
1 260 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Кракра, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване. 
             2. Не одобрява направената от инж. Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 39373.14.42, АОС №3992/20.08.2020г. с площ  1 260 кв.м., частна общинска 
собственост в землището на с.Кракра, в размер на 438,00лв.( четиристотин тридесет и осем 
лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 
             3. Определя пазарна оценка за имот с идентификатор 39373.14.42, АОС 
№3992/20.08.2020г. с площ  1 260 кв.м., частна общинска собственост в землището на 
с.Кракра, в размер на 500,00лв.( петстотин лева), за първоначална тръжна цена при 
провеждането на търга. 
             4. Определя размер на депозита – 20% от началната тръжна цена на имота. 
             5. Определя Димитричка Дилова – общински съветник, да бъде включена в състава на 
комисията при провеждане на търга. 
            6. Одобрява тръжната докувентация. 
            7. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
                   -да организира подготовката и провеждането на публимчния търг; 
                   -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Ппомяна в 
характера на имот с идентификатор 12574.501.298, номер по предходен план УПИ ХІХ-
298,кв.29 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №946/15.04.2009г., публична общинска собственост 
по плана на гр.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 310 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.6,ал.1 от ЗОС, ОбС Вълчи дол: 
               1.Обявява поземлен имот с идентификатор 12574.501.298, АОС №946/15.04.2009г., с 
площ 350 кв.м., ведно с построената в имота жилищна сграда масивна, едноетажна, със 
застроена площ 56,13 кв.м., лятна кухня полумасивна със застроена площ 30,00 кв.м. от имот 
публична общинска собственост за имот частна общинска собственост. 
              2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия 
по съставянето на акт за частна общинска собственост на имота по т.1. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под наем 
на помещение с площ 6 кв.м. в сграда на читалище с.Генерал Киселово, находящо се в ПИ ІІ, 
кв.24, АОС №1445/12.02.2013г., АП №3476/30.01.2017г, частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 311 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.22,ал.1,т.4 от 
НРПУРОИ, чл.30,ал.1,т.1 и ал.5, по реда на чл.19,ал.1 от Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическата инфраструктура (ЗЕСМПФИ), ОбС Вълчи дол: 
              1.Дава съгласие за отдаване под наем на 6 кв.м. от покрив на читалище, находящо се в 
УПИ ІІ,кв.24 по плана на с.Генерал Киселово, АОС №1445/12.02.2013г., АП№3476/30.01.2017г., 
частна общинска собственост с месечна наемна цена в размер на 300,00лв.(триста лева) без 
ДДС за срок от 2 (две) години.  
               2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да сключи договор за наем с «Българска 
телекомуникационна компания»ЕАД. 
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 ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА 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 идентиф.№12574.43.34 по КК 
на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол. 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 312 

             На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от 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 от с.з. 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 ПИ с идентиф.№ 12574.43.34 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: за ПИ с идентиф.№ 12574.43.34 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 ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩИ: 
18.1. Заявление от Катя Алексиева Златева от с.Есеница, относно отпущане на 
еднократна парична помощ за покриване на разходи за погребение. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 313 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Катя Алексиева 
Златева от с.Есеница  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева.  
 
18.2.Заявление от Зюлбия Мехмедова Ахмедова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 314 
    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 250,00лева.  
 
18.3.Заявление от Радко Станков Златинов от гр.Вълчи дол, ул.“Струма“ №1, относно 
отпущане на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 315 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на радко Станков 
Златинов от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №1  да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 100,00лева.  
 
18.4.Заявление от Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол, ул.“Г.Раковски“ №12, 
относно отпущане на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 316 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Иванка Стоянова 
Василева от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски» №12 да бъде отпусната еднократна парична помощ 
в размер на 80,00лева. 
 
18.5.Заявление от Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол, ул.“Г.Раковски“ №13, 
относно отпущане на еднократна парична помощ 
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 317 

    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 80,00лева. 
 
18.6.Заявление от Елмаз Мехмедова Ибрямова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 318 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Елмаз Мехмедова 
Ибрямова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева. 
 
18.7.Заявление от Желязко Василев Стефанов от гр.Вълчи дол, ул.“Струма“ №14, относно 
отпущане на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 319 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Желязко Василев 
Стефанов от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №14 да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 152,00лева, които да се прехвърляд директно за покриване на задължение за 
погребението на Васил Иванов Стефанов-починал на 20.08.2020год. 
 
18.8.Заявление от Радка Господинова Иванова от с.караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 320 
    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. 
 
18.9.Заявление от Феня Йосифова Демирова от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 321 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Феня Йосифова 
Демирова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева.. 
 
18.10.Заявление от Гергина Живкова Димова от с.Брестак, ул.“Хан Крум“ №25, относно 
отпущане на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 322 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Гергина Живкова 
Димова от с.Брестак, ул.»Хан Крум» №25  да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00лева. 
 
18.11.Заявление от Юлия Ангелова Алексиева от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 323 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Юлия Ангелова 
Алексиева от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 
 
18.12.Заявление от Жоржета Димитрова Трифонова от гр.Вълчи дол, ул.Г.Мамарчев-4-3-
1-31, относно отпущане на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 324 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Жоржета Димитрова 
Трифонова от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Мамарчев»-4-3-1-31 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 500,00лева. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ за изграждане на техническа инфраструктура извън 
урбанизираната територия на гр.Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия в ПИ с 
идент.№12574.43.36 по КККР на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 325 
             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 
техническа инфраструктура извън урбанизираната територия на гр.Вълчи дол за захранване 
на въжена и снежна линия в ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр.Вълчи дол, 
общ.Вълчи ол, обл.Варна. 
               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 «Изграждане на техническа инфраструктура извън 
урбанизираната територия на гр.Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия в ПИ с 
идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол, обл.Варна във фаза 
окончателен проект на кабелното и водопроводно трасе. 
               ПУП-ПП да съдържа регистри на засугнатите от трасетата поземлени имоти, с 
подробно описани НТП, категория, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като 
окончателен проект, който да бъде внесен  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 възлагане изработването на проект за 
подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) на «Изграждане на техническа 
инфраструктура извън урбанизираната територия на гр. Вълчи дол за захранване на въжена 
и снежна линия в ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол, 
обл.Варна           
               Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.2 и 3 не подлежат на оспорване. 
 
 
                  С  това дневния ред на ШЕСТНАДЕСЕТОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 
                
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ШЕСТНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС 
Вълчи дол бе закрито в 16,00 часа.  

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