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																																																																																								До……………………………………….	..................																																													

																				
																																																																						гр./с./…………………………....................................	

	
П				О				К				А				Н				А	

РД		6100‐172/	20.05.2021	г.	
	
	

											На	 	 	 основание	 	чл.	23,	 	 ал.4,	 т.1	 	от	 	ЗМСМА	 	 свиквам	 	 	 	ДВАДЕСЕТ	И	ОСМОТО	редовно		
заседание	на	ОбС	на	29.07.2021	год.	от	14,00	часа	в	заседателната	зала	на	Община	Вълчи	дол‐І	
етаж		при	следния		проект	за	

Д	Н	Е	В	Е	Н		Р	Е	Д	:	
1.	 Отчет	 за	 дейността	 на	 Общински	 съвет	 Вълчи	 дол	 и	 неговите	 комисии	 за	 периода	

01.01.2021г.‐30.06.2021г.‐Докл.:	Председател	ОбС	
2.	 Докладна	 записка	 от	 Димитър	 Тодоров‐	 председател	 на	 ОбС	 Вълчи	 дол,	 относно	

преписка	за	опрощаване	на	задължение.	
											3.	 Докладна	 записка	 от	 Димитър	 Тодоров‐	 председател	 на	 ОбС	 Вълчи	 дол,	 относно	
отпускане	 на	 еднократни	 помощи	 на	 нуждаещи	 се	 граждани	 за	 закупуване	 на	 лекарства	 от	
«Общинска	аптека‐Здраве»‐гр.Вълчи	дол	
												4.	 Докладна	 записка	 от	 Пепа	 Пенчева‐	 ВрИД	Кмет	 на	 община	 Вълчи	 дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	 относно	 отчет	 за	 изпълнение	 на	 Бюджета	 на	 Община	 Вълчи	 дол	 към	
31.12.2020	година	
	 5.	 Докладна	 записка	 от	 Пепа	 Пенчева‐	 ВрИД	 Кмет	 на	 община	 Вълчи	 дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	относно	извършване	на	промени	в	инвестиционната	програма	на	Община	
Вълчи	дол	за	2021	година	

6.	Докладна	 записка	 от	 Пепа	 Пенчева‐	 ВрИД	 Кмет	 на	 община	 Вълчи	 дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	 относно	 утвърждаване	 на	 предоставени	 средства	 под	 формата	 на	
временни	 безлихвени	 заеми	 за	 плащания	 по	 проекти	 в	 община	 Вълчи	 дол	 към	
30.03.2021година	
											7.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева	–	ВрИД	Кмет	на	Община	Вълчи	дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	 относно	 одобряване	 на	 разходи	 за	 командировки	 на	 кмета	 на	 община	
Вълчи	дол		за	второ	тримесечие	на	2021	година	

8.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева	–	ВрИД	Кмет	на	Община	Вълчи	дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	относно	актуализиране	Списък	на	средищните	училища	на	територията	на	
община	Вълчи	дол	за	учебната	2021/2022	година	

9.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева	–	ВрИД	Кмет	на	Община	Вълчи	дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	 относно	 актуализиране	 Списък	 на	 средищните	 детски	 градини	 на	
територията	на	Община	Вълчи	дол	за	учебната	2021/2022	година.	

10.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева	–	ВрИД	Кмет	на	Община	Вълчи	дол,	съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	относно	формиране	на	паралелки	в	общинските	училища	с	по‐малък	брой	
ученици	 от	 допустимия,	 съгласно	 чл.68,ал.1,т.2,	 ал.2	 и	 ал.8	 от	 Наредба	 за	 финансиране	 на	
институциите	 в	 системата	 на	 предучилищното	 и	 училищното	 образование	 от	 01.10.2017г.,	
приета	с	ПМС	№219/05.10.2017г.,	в	сила	от	01.01.2018г.	

11.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева	–	ВрИД	Кмет	на	Община	Вълчи	дол,	съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	относно	разрешение	за	изменение	на	ПУП‐ПЗ	на	ПИ	с	идент.№	12574.45.36	
и	12574.62.15	по	КККР	на	землище	гр.Вълчи	дол,	обл.Варна.	
							12.	 Докладна	 записка	 от	 Живка	 Иванова‐	 ЗА	 ВрИД	 кмет	 на	 община,	 съгл.Заповед	
№748/20.07.2021г.,	 относно	 актуализация	 на	 Програма	 за	 управление	 и	 разпореждане	 с	
имотите‐общинска	собственост	в	община	Вълчи	дол	през	2021	година	

13.	 Докладна	 записка	 от	 Живка	 Иванова‐	 ЗА	 ВрИД	 кмет	 на	 община,	 съгл.Заповед	
№748/20.07.2021г.,	относно	промяна	 в	 характера	 на	 имот	 с	 идентификатор	 48524.501.593	 и	
48524.501.594,	 номер	 по	 предходен	 план	 УПИ	 ХІV	 в	 кв.19	 по	 плана	 на	 с.Михалич,	 АОС	 №	
115/30.06.2006г.,	публична	общинска	собственост.	

14.	 Докладна	 записка	 от	 Живка	 Иванова‐	 ЗА	 ВрИД	 кмет	 на	 община,	 съгл.Заповед	
№748/20.07.2021г.,	 относно	 вземане	 на	 решение	 за	 отдаване	 под	 наем	 на	 16	 кв.м.	 в	



 2

тротоарното	пространство,	южно	от	УПИ	ХV,	кв.25,	публична	общинска	собственост,	по	плана	
на	с.Генерал	Киселово.	

15.	 Докладна	 записка	 от	 	 Живка	 Иванова‐	 ЗА	 ВрИД	 кмет	 на	 община,	 съгл.Заповед	
№748/20.07.2021г.,	относно	промяна	на	характера	на	собствеността	от	публична	в	частна	на	
имоти	представляващи	гора	в	земеделска	земя,	пасище	и	друг	вид	ливада.	

16.	 Докладна	 записка	 от	 Живка	 Иванова‐	 ЗА	 ВрИД	 кмет	 на	 община,	 съгл.Заповед	
№748/20.07.2021г.,	 относно	 продажба	 на	 имоти	 частна	 общинска	 собственост	 по	
кадастралната	карта	на	с.Радан	Войвода.	

17.	 Докладна	 записка	 от	 Живка	 Иванова‐	 ЗА	 ВрИД	 кмет	 на	 община,	 съгл.Заповед	
№748/20.07.2021г.,	относно	проект	за	разделяне	на	ПИ	с	идентификатор	12574.38.56	по	КККР	
на	 землище	 гр.Вълчи	 дол	 и	 Задание	 за	 проектиране	 на	 ПУП‐ПЗ	 за	 новообразуван	 ПИ	 с	
идентификатор	12574.38.64	по	КККР	на	землище	гр.Вълчи	дол,	обл.Варна.	

18.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева	–	ВрИД	Кмет	на	Община	Вълчи	дол,	съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	 относно	 проект	 на	 Програма	 за	 овладяване	 на	 популацията	 на	
безстопанствените	 кучета	 на	 територията	 на	 Община	 Вълчи	 дол	 2021‐2025г.	 и	 План	 за	
действие	към	програмата.	
												19.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева‐	ВрИД	Кмет	на	община	Вълчи	дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	 относно	 Приемане	 на	 информация	 за	 дейността	 на	 ДСП	 и	 разкритата	
трапезария	към	него	(предоставяне	на	храна	по	проект	„Осигуряване	на	топъл	обяд	в	община	
Вълчи	 дол“	 по	 ОП	 за	 храни	 и/или	 основно	 материално	 подпомагане,	 Фонд	 за	 Европейско	
подпомагане	 на	 най‐нуждаещите	 се	 лица	 и	 национална	 програма	 „Топъл	 обяд	 у	 дома	 в	
условията	 на	 извънредна	 ситуация‐2020г.“,	 финансирана	 от	 Агенцията	 за	 Социално	
подпомагане)	за	2020	година.	
	 20.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева‐	ВрИД	Кмет	на	община	Вълчи	дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	 относно	 приемане	 на	 Информация	 за	 здравеопазване	 и	 здравно	
осигуряване	в	общината	и	информация	за	дйността	на	здравните	кабинети	за	2020	година.	

21.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева‐	ВрИД	Кмет	на	община	Вълчи	дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	 относно	 Информация	 за	 дейността	 на	 Клубовете	 на	 пенсионера	 и	
Сдружение	на	инвалидите	«Надежда»	през	2020	година	
	 22.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева‐	ВрИД	Кмет	на	община	Вълчи	дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	 относно	 отчет	 за	 изпълнение	 на	 дейностите	 заложени	 в	 Куртурния	
календар	на	Община	Вълчи	дол	за	периода	01.01.2021г.‐30.06.2021г.	

23.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева‐	ВрИД	Кмет	на	община	Вълчи	дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	 относно	 отчет	 за	 изпълнение	 на	 дейностите	 заложени	 в	 Спортния	
календар	на	Община	Вълчи	дол	за	периода	01.01.2021г.‐30.06.2021г.	
	 24.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева‐	ВрИД	Кмет	на	община	Вълчи	дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	относно	приемане	на	информация	представена	 от	 Спортните	 клубове	 на	
територията	на	общината,	получаващи	финансиране	от	общински	бюджет	за	дейността	им	
	 25.	Докладна	записка	от	Пепа	Пенчева‐	ВрИД	Кмет	на	община	Вълчи	дол,	 съгл.Решение	
№573/16.06.2021г.,	относно	въвеждане	на	задължителна	предучилищна	подготовка		в	Община	
Вълчи	дол	на	4‐ри	годишни	деца	за	учебната	2021/2022	година	и	постъпили	Докладни	записки	
от	Директори	на	ОбУ	и	детски	градини,	функциониращи	на	територията	на	Община	Вълчи	дол	
	 26.	 Докладна	 записка	 от	 Живка	 Иванова‐	 ЗА	 ВрИД	 кмет	 на	 община,	 съгл.Заповед	
№748/20.07.2021г.,	 относно	 изпълнение	 на	 решенията	 на	 ОбС	 от	 ОбА	 за	 периода	 м.Януари	
2021г.‐м.Юни	2021г.	
											27.	Заявления	за	помощи:	

						№	 	
Заявител:	

	
Населено	място:	

1	 Радка	Господинова	Иванова	 Караманите	
2	 Нурджихан	Ахмедова	Реджебова	 Генерал	Колево	
3	 Мерал	Неждиева	Ибрямова	 Генерал	Колево	
4	 Стойка	Атанасова	Стойчева	 Караманите	
5	 Фекрие	Алиева	Караахмедова	 Стефан	Караджа	
6	 Ана	Христова	Иванова	 Вълчи	дол,ул.Люлин‐7	
7	 Фатме	Юмерова	Хюсеинова	 Стефан	Караджа	
8	 Мердин	Ридванов	Белилов	 Вълчи	дол,ул.Г.Мамарчев‐4‐2‐2‐20	
9	 Анета	Минкова	Антонова	 Михалич	
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10	 Мариана	Добрева	Тончева Бояна
11	 Анифе	Кадир	Мехмед	 Радан	Войвода	
12	 Красимир	Неделчев	петров	 Вълчи	дол,ул.Ас.Златаров‐17	
13	 Атанас	Славов	Михалев	 Вълчи	дол,ул.Черно	море‐5	
14	 Димитричка	Димитрова	Колева	 Вълчи	дол,ул.Урожай‐18	
15	 Бойка	Руменова	Атанасова	 Вълчи	дол,ул.Аврам	Гачев‐3	
16	 Ахмед	Сюлейманов	Сюлейманов	 Стефан	Караджа	
17	 Незиха	Юсуфова	Алиева	 Стефан	Караджа	
18	 Станка	Георгиева	Чернева	 Вълчи	дол,ул.Ал.Стамболийски‐44	
19	 Мюжгян	Юсуфова	Ахмедова	 Радан	Войвода	
20	 Слави	Иванов	Христов	 Михалич	
21	 Ганка	Асенова	Михалева	 Есеница	
22	 Митко	Георгиев	Стоянов	 Вълчи	дол,ул.Ст.Димитров‐Марек‐4	
23	 Стефан	Маринов	Георгиев	 Вълчи	дол,ул.Д.Благоев‐13	
24	 Димитър	Михайлов	Янев	 Михалич	
25	 Силвия	Златкова	Ангелова	 Брестак,ул.Явор	№12	
26	 Несибе	Мустафова	Еминова	 Радан	Войвода	
27	 Стойко	Желев	Стойков	 Генерал	Киселово	
28	 Айлян	Исмаил	Мехмед	 Радан	Войвода	
29	 Веселина	Андреева	Атанасова Вълчи	дол,ул.Струма‐2	
30	 Тодор	Атанасов	Желязков	 Генерал	Киселово	

	
											28.	 Докладна	 записка	 от	 Живка	 Иванова‐	 ЗА	 ВрИД	 кмет	 на	 община,	 съгл.Заповед	
№748/20.07.2021г.,	относно	издаване	на	запис	на	заповед	от	Община	Вълчи	дол	в	полза	на	
ДФ»Земеделие»,	 обезпечаващ	 авансово	 плащане	 по	 Административен	 договор	 №	
BG06RDNP001‐7.002‐0001‐C01/09.03.2020	 г.	 и	 Анекс	 №	 BG06RDNP001‐7.002‐0001‐
C02/21.07.2021	г.	към	същия,	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ	по	ПРСР	за	
периода	2014‐2020г.,	по	процедура	чрез	подбор	на	проектни	предложения	по	подмярка	7.2.	
„Инвестиции	в	създаването,	подобряването	или	разширяването	на	всички	видове	малка	по	
мащаби	 инфраструктура“	 от	 мярка	 7	 „Основни	 услуги	 и	 обновяване	 на	 селата	 в	 селските	
райони“	 №	 BG06RDNP001‐7.002‐	 Училища,	 сключен	 между	 Община	 Вълчи	 дол	 и	 ДФ	
„Земеделие“.	
											29.	 Докладна	 записка	 от	 Живка	 Иванова‐	 ЗА	 ВрИД	 кмет	 на	 община,	 съгл.Заповед	
№748/20.07.2021г.,	относно	издаване	на	запис	на	заповед	от	Община	Вълчи	дол	в	полза	на	
ДФ»Земеделие»,	обезпечаващ	размерът	на	ДДС	към	авансово	плащане	по	Административен	
договор	 №	 BG06RDNP001‐7.002‐0001‐C01/09.03.2020	 г.	 и	 Анекс	 №	 BG06RDNP001‐7.002‐
0001‐C02/21.07.2021	 г.	 към	 същия,	 за	 предоставяне	на	 безвъзмездна	финансова	помощ	по	
ПРСР	 за	 периода	 2014‐2020г.,	 по	 процедура	 чрез	 подбор	 на	 проектни	 предложения	 по	
подмярка	 7.2.	 „Инвестиции	 в	 създаването,	 подобряването	 или	 разширяването	 на	 всички	
видове	 малка	 по	 мащаби	 инфраструктура“	 от	 мярка	 7	 „Основни	 услуги	 и	 обновяване	 на	
селата	в	селските	райони“	№	BG06RDNP001‐7.002‐	Училища,	сключен	между	Община	Вълчи	
дол	и	ДФ	„Земеделие“.	

	
	
	Димитър	Тодоров,	
Председател	ОбС	Вълчи	дол	


