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РЕШЕНИЯ НА ОбС   
взети на двадесет и петото редовно заседание на 27 април 2021 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 25                                                
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г., през 2020 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 481              На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.24,т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.72,ал.4 от Правилника за прилагане на Закон за регионалното развитие, ОбС Вълчи дол приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г., през 2020 година, приложение към настоящата докладна записка. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Николина Парушева-директор дирекция „Социално подпомагане“, 
относно отчети по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2020г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. за Община Вълчи дол. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 482               На основание чл.17,ал.1,т.7 и чл.чл.21,ал.1,т.24  от ЗМСМА и във връзка с чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето, съгл.чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОбС приема отчети на институциите в община Вълчи дол по изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2020 г. на Община Вълчи дол. 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 483               На основание чл.17,ал.1,т.7 и чл.чл.21,ал.1,т.24  от ЗМСМА и във връзка с чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето, съгл.чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОбС приема Общинска програма за закрила на детето за 2021г. за Община Вълчи дол.  

ПО ТРЕТА ТОЧКА: Информация, относно дейността на служителите от Участък Вълчи дол по спазване на обществения ред и контрол по изпълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Вълчи дол  
Р Е Ш Е Н И Е  № 484 На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол приема Информация за дейността на служителите от Участък Вълчи дол по спазване на обществения ред и контрол по изпълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Вълчи дол 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно приемане на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол(ПИРО) 2021-2027г. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 485 На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл.13,ал.4 от Закона за регионалното развитие, ОбС Вълчи дол: 1.Приема План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол (ПИРО) 2021-2027г. 2.Възлага на кмета на Община Вълчи дол да организира и контролира дейностите по реализация на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол (ПИРО) 2021-2027г. 
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ПО ПЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно приемане на Годишен план за действие в изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Вълчи дол (планов период 2021г.2022г.)  

Р Е Ш Е Н И Е № 486 На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл.25 от Закон за социалните услуги, ОбС Вълчи дол приема Годишен план за действие по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Вълчи дол (планов период 2021-2021г.).  
ПО ШЕСТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно издаване на запис на заповед от община Вълчи дол в полза на ДФ»Земеделие»-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната 2021г. Към Сдружение «МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия», по подмярка 19.4»Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от ПРСР 2014-202г. във връзка със  Споразумение на изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-49/13.06.2018г., сключено между «МИГ Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия» и управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. 

Р Е Ш Е Н И Е № 487              На основание чл.21,ал.1,т.10  и т.24, чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.7 и чл.28 от Наредба №1 от 22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от ПРСР 2014-2020г. и Споразумение № РД50-49 от 13.06.2018г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., за Проект№ 19-19-2-02-18/31.08.2017г., сключено между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и Сдружение «Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия», седалище и адрес на управление с.Ветрино, ул.»Г.С.Раковски» №26, ЕИК по БУЛСТАТ 175853426, представлявано от Димитър Колев Димитров, ОбС Вълчи дол:  1.Упълномощава ЗА Кмет на Община Вълчи дол- Пепа Петрова Пенчева(съгл.Заповед № 415/23.04.2021г.)да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ»Земеделие» в размер на 36 959,23 лв.(тритесет и шест хиляди детстотин петдесет и девет лева и двадесет и три стотинки) за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Споразумение № РД50-49/13.06.2018г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., за Проект №19-19-2-02-18/31.08.2017г., сключено между Сдружение «Местна инициативна група Възход-Ветрино-Вълчи дол, Провадия» и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.  2. Възлага на ЗА Кмет на Община Вълчи дол- Пепа Петрова Пенчева(съгл.Заповед № 415/23.04.2021г.) да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие №РТ50-49/13.06.2018г. сключено между Сдружение «Местна инициативна група Възход-Ветрино-Вълчи дол, Провадия» и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за календарната 2021г. и да ги представи пред ДФ»Земеделие».   3. На основание чл.60,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Вълчи дол допуска предварително изпълнение на решението, поради следните мотиви: С писмо Изх.№ 33/07.04.2021г. на Изпълнителния директор на Сдружението с нестопанска цел 
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«МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия», е указано че следва в срок до 30.03.2021г. да се представи запис на заповед в полза на ДФЗ, който срок ако бъде пропуснат, сдружението би могло да пропусне да кандидатства за авансово плащане в размер на 50% от стойността на одобрените планирани дейности и разходи за управление и популяризиране на стратегията за 2021г., което би довело до осуетяване или затруднено изпълнение на акта.  
ПО СЕДМА 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 31.03.2021г.  

Р Е Ш Е Н И Е № 488     На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.44,ал.5 от ЗМСМА,  ОбС Вълчи дол утвърждава предоставените временно свободни средства от общинския бюджет към сметки и средства от европейския съюз и национални програми в размер на 101 135,10 лева за периода 01.01.2021г.-31.03.2021г. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно одобряване разходи за командировки на кмета на община Вълчи дол за първото тримесечие на 2021 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 489               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 01.01.2021год.- 31.03.2021 година в размер на 40,00 лева. 

  
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно информация за разходваните средства за зимно поддържане и снегопочистване в община Вълчи дол, за периода от 01.11.2020 година до 31.03.2021 година.  

Р Е Ш Е Н И Е № 490               На основание чл.21,ал.1,т.6  и чл.44,ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема информацията за разходваните средства за зимно поддържане и снегопочистване в община Вълчи дол, за експлоатационен период 01.11.2020г.-31.03.2021 г.  
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно приемане на докладите за осъществена читалищна дейност през 2020 г. В изпълнение на годишните програми за развитие на читалищата, функциониращи на територията на община Вълчи дол 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 491                 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински Съвет Вълчи дол одобрява доклъдите за осъществена читалищна дейност в изпълнение на годишните програми за развитие през 2020г. На 16 читалища, функциониращи на територията на общината, съгласно Приложение №1 до №16 към настоящата докладна записка. 

 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно приемане на годишните отчети за читалищната дейност в община Вълчи дол за 2020 година  
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Р Е Ш Е Н И Е № 492 На основание чл.26,ал.2 от ЗНЧ и чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема отчетите на читалищата, разположени на територията на Община Вълчи дол за 2019 година, както следва:: 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Димитър Благоев 1907» гр. Вълчи дол, в размер на 50 247 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Отец Пайсий 1927» с. Брестак, в размер на 14 492 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Светлина 1927» с. Бояна, в размер на 8 992 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Изгрев 1927» с. Войводино, в размер на 8 044 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Асен Златаров 1937» с. Генерал Киселово, в размер на 12 879 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Наука 1913» с. Генерал Колево, в размер на 7 353 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ »Пробуда 1927» с. Добротич, в размер на 7 357 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Никола Вапцаров 1928» с. Есеница, в размер на 8 398 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Христо Ботев 1929» с. Изворник, в размер на 7 307 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Христо Ботев 1914» с. Искър, в размер на 9 126 лева; 
 Приема отчета на НЧ «Христо Ботев 1920» с. Калоян, в размер на 9 804 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Зора 1928» с. Караманите, в размер на 9 595 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Просвета 1926» с. Михалич, в размер на 15 101 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Елин Пелин 1927» с. Оборище, в размер на 7 916 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Просвета 1912» с. Стефан Караджа, в размер на 11 658 лева; 
 Приема отчета на изразходваните средства на НЧ»Възраждане 1920» с. Червенци, в размер на 29 773 лева; 
 Приема отчета за изразходваните средства на НЧ «Наука 1907» с. Щипско, в размер на 15 761 лева.    

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на обект «Тръбопровод с помпена станция за напояване на ПИ с идентификатор №84022.23.51 по КК на с.Щипско», общ.Вълчи дол  
Р Е Ш Е Н И Е № 493              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. 5 от с.з. и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ, ОбС 
Вълчи дол: 
         1.Разрешава изработването на проект за ПУП-ПП за обект: „Тръбопровод с помпена 
станция за напояване на ПИ с идентификатор №84022.23.51 по КК на с.щипско“, 
общ.Вълчи дол. Проекта на ПУП-ПП да се изработи съгласно изискванията на чл.126, ал.6 
от ЗУТ, както и в съответствие с изискванията на наредба №8 от 14 юни 2001г. за обема и 
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съдържанието на устройствените планове и с Наредба №7 от 22 декември 2003г. за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове туритории и устройствени зони.                 Окончателният проект да се съгласува със заинтересованите централни и териториални администрации и специализираните контролни органи на основание чл.128,ал.6 от ЗУТ.               Финансирането на проекта за ПУП-ПП, средствата за обезщетяване на засегнатите собственици, техническите проекти и изграждането ще са за сметка на Възложителя «Стили агро» ЕООД.        2. Одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за ПУП-ПП на обект: «Тръбопровод с помпена станция за напояване на ПИ с идентификатор №84022.23.51 по КК на с.Щипско»,общ.Вълчи дол.         3. Дава предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на тръбопровода през земи от общински поземлен фонд с вид: общинска публична и общинска частна, както следва: 
         ПИ № 32860.23.37 – За  друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; Общинска 
частна собственост; собственик- Община Вълчи дол; 

          ПИ № 32860.25.10 – НТП- пасище; Общинска публична собственост; собственик - 
Община Вълчи дол; 

          ПИ № 32860.26.53 – За селскостопански, горски, ведомствен път; Общинска публична 
собственост; собственик - Община Вълчи дол; 

          ПИ № 32860.26.54 – За селскостопански, горски, ведомствен път; Общинска публична 
собственост; собственик - Община Вълчи дол; 

          ПИ № 32860.28.37 – За селскостопански, горски, ведомствен път; Общинска публична 
собственост; собственик - Община Вълчи дол; 

          ПИ № 32860.28.38 – За селскостопански, горски, ведомствен път; Общинска публична 
собственост; собственик - Община Вълчи дол; 

          ПИ № 32860.46.47 – За селскостопански, горски, ведомствен път; Общинска публична 
собственост; собственик - Община Вълчи дол; 

         ПИ № 32860.46.79 – За селскостопански, горски, ведомствен път; Общинска публична 
собственост; собственик - Община Вълчи дол; 

         ПИ № 84022.10.39 – За селскостопански, горски, ведомствен път; Общинска публична 
собственост; собственик - Община Вълчи дол; 

         ПИ № 84022.10.41 – За селскостопански, горски, ведомствен път; Общинска публична 
собственост; собственик - Община Вълчи дол; 

         ПИ № 84022.23.79 – За селскостопански, горски, ведомствен път; Общинска публична 
собственост; собственик - Община Вълчи дол; 

         ПИ № 84022.23.82 – За селскостопански, горски, ведомствен път; Общинска публична 
собственост; собственик - Община Вълчи дол. 

Съгласно чл. 124 б, 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 за ПИ с идентификатор №32860.24.10 по КККР на с.Искър, общ.Вълчи дол   

Р Е Ш Е Н И Е № 494 
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             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. 5 от с.з. и чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ, ОбС 
Вълчи дол: 
         1.Разрешава изработване на проект за ПЕП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 32860.24.10 
по КККР на с.Искър, общ.Вълчи дол. 
         2. Одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ за обект: за ПИ с идентификатор №32860.24.10 по КККР на с.Искър, общ.Вълчи 
дол. 
           Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлжат на оспорване.  
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно предоставяне на нов безлихвен заем в размер на 15 000 лева за обезпечаване дейността на учредената «Общинска аптека-Здраве» ЕООД  

Р Е Ш Е Н И Е № 495           На основание чл.21,ал.1,т6 и т.23  от ЗМСМА,   Общински съвет Вълчи дол:              1.Одобрява предоставянето на нов безлихвен заем от общинския бюджет към «Общинска ахтека-Здраве» ЕООД, в размер на 15 000(петнадесет хиляди)лева.          2. Одобрява възстановяването на безлихвения заем в размер на 15 000(петнадесет хиляди) лева по бюджетната сметка на община Вълчи дол, в срок до 31.12.2021год.  
ПО ПЕТНАДЕСЕТА 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 2021 година 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 496              На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 от ЗОС, ОбС приема изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община вълчи дол през 2021г., както следва: 

         В. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да  продаде се създава точка:              Точка 23. Имот с идентификатор: 48524.70.83, с площ 2 520 кв.м., АОС №4026/ 03.11.2020г., по КК на с.Михалич, частна общинска собственост .             Точка 24. Имот с идентификатор: 12574.16.12 по КК на гр.Вълчи дол, АОС №4097/ 06.04.2021г., частна общинска собственост, представляващ лозе;  
            Точка 25. Имот с идентификатор: 21717.100.112, по КК на с.Добротич, АОС №4100/ 12.04.2021г., частна общинска собственост, представляващ лозе        
           Точка 26. Имот с идентификатор: 21717.100.136, по КК на с.Добротич, АОС №4101/ 12.04.2021г., частна общинска собственост, представляващ лозе        
            Точка 27. Идеална част с площ 467 кв.м. от УПИ ІІ-221 в кв.46, АОС №4092/06.04.2021г., по плана на с.Изворник, представляващ празно дворно място  
            Точка 28. Идеална част с площ 170 кв.м. от УПИ ІV-220 в кв.46, АОС №4093/06.04.2021г., по плана на с.Изворник, представляващ празно дворно място              VІ. Определя всички административни сгради, училища, улици от първостепенната 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 и в имот с идентификатор 12574.45.36; 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 
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идентификатор12574.37.44 по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, изграждане на «Оазис 
на опазена природа и място за отдих, туризъм и спортен риболов във Вълчи дол» в 
имоти с идентификатори № 12574.41.14, 12574.38.56, 12574.38.57, 12574.38.58, 
12574.38.60, 12574.38.62, 12574.41.13, 12574.41.19 по кадастралната карта на гр.Вълчи 
дол и имоти с идентификатори № 84022.12.57, 84022.12.58, 84022.12.60 по 
кадастралната карта на с.Щипско за обекти от първостепенно значение.   
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно продажба на имот с идентификатор 12574.16.12 по КК на гр.Вълчи дол, АОС №4097/06.04.2021г., частна общинска собственост 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №497                   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 12574.16.12 с площ 1296 кв.м. по  кадастралната карта на гр.Вълчи дол, АОС №4097/06.04.2021г., частна общинска собственост, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване.                2.Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с идентификатор 12574.16.12 с площ 1296 кв.м. по  кадастралната карта на гр.Вълчи дол, АОС №4097/06.04.2021г., частна общинска собственост, в размер на 1 580,00лв.( хиляда петстотин и осемдесет лева), за първоначална цена при провеждането на търга.              3.Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота.              4.Определя Деспа Маринова Точева, общински съветник, да бъде включен в състава на комисията за провеждане на търга.              5. Одобрява тръжната документация.              6. 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 СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно продажба на имот с идентификатор 21717.100.112 и 21717.100.136 по КК на с.Добротич, частна общинска собственост 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 498                    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 21717.100.112 с площ 1199 кв.м., АОС №4100/12.04.2021г., и 21717.100.136 с площ 1776 кв.м., АОС №4101/ 12.04.2021г. по кадастралната карта на с.Добротич, частна общинска собственост, да бъдат продадени чрез публичен търг с явно наддаване.                2.1. Не одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с идентификатор 21717.100.112 с площ 1199 кв.м., АОС №4100/12.04.2021г.,по кадастралната карта на с.Добротич, частна общинска собственост, в размер на 1 644,00лв.( хиляда шестстотин четиридесет и четири лева), за първоначална цена при провеждането на търга.                2.2. Не одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с идентификатор 21717.100.136 с площ 1766 кв.м., АОС №4101/12.04.2021г.,по кадастралната карта на с.Добротич, частна общинска собственост, в размер на 2 435,00лв.( две хиляди четиристотин тридесет и пет лева), за първоначална цена при провеждането на търга.                3.1. Определя пазарна оценка за имот с идентификатор 21717.100.112 с площ 1199 кв.м., АОС №4100/12.04.2021г.,по кадастралната карта на с.Добротич, частна общинска 
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собственост, в размер на 1 900,00лв.( хиляда и деветстотин лева), за първоначална цена при провеждането на търга.                3.2. Определя пазарна оценка за имот с идентификатор 21717.100.136 с площ 1766 кв.м., АОС №4101/12.04.2021г.,по кадастралната карта на с.Добротич, частна общинска собственост, в размер на 3 000,00лв.( три хиляди лева), за първоначална цена при провеждането на търга.              4.Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота.              5.Определя Деспа Маринова Точева, общински съветник, да бъде включен в състава на комисията за провеждане на търга.              6. Одобрява тръжната документация.              7. 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 ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно допълнение в списъка за отдаване под наем на имоти от ОПФ 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 499        На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.76,ал.1 и ал.2,т.1 и ал.3 и ал.8 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:                 1.Допълва списъка в Приложение №2- за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг за срок от 5( пет) стопански години, поради постъпили повече от едно заявление за един и същ имот, както следва:  
№ по 
стария 
план 

идентификатор НТП Дка/кв.м. категория местност Годишна 
наемна 
цена Вълчи дол 12574.29.187 нива 0,716 ІV Тетерлик 40,00 Вълчи дол 12574.42.44 нива 9,287 ІV Черния орман 40,00 Кракра 39373.48.38 нива 9,009 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.40 нива 4,304 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.12 нива 5,264 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.10 нива 1,691 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.9 нива 1,630 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.8 нива 2,678 ІІІ 50,00Кракра 39373.48.16 нива 4,016 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.5 нива 3,842 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.7 нива 3,582 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.6 нива 4,602 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.4 нива 1,784 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.3 нива 1,203 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.2 нива 4,988 ІІІ  50,00 Кракра 39373.48.21 нива 6,503 ІІІ  50,00 Михалич 48524.42.51 Деградирала орна земя 1,444 ІІІ  50,00 Михалич 48524.42.52 Деграирала орна земя 2,947 ІІІ  50,00                 2.Допълва списъка в Приложение №3- за отдаване под наем на имоти , заети с трайни насаждения за срок от 5( пет) стопански години, без търг или конкурс, както следва:  

№ по идентификатор НТП Дка/кв.м. категория местност Годишна 
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стария 
план 

наемна 
цена Брестак 06416.44.32 Друг вид трайно насаждение 28.480 ІІІ Саркма 40,00

Брестак 06416.44.34 Друг вид трайно насаждение 20,384 ІІІ Саркма 40,00 
Червенци 80529.163.1 Овощна градина 55,285 ІІ Коджа юг 40,00 Червенци 80529.164.1 Овощна градина 45,034 ІІ Коджа юг 40,00 Червенци 80529.180.1 Овощна градина 159,561 ІІ Коджа юг 40,00 Изворник 32442.40.8 Овожна градина 29,039 ІІІ  40,00 Щипско 84022.20.148 Изоставено трайно насаждение 13,352 ІІІ Канарата 40,00 
                 3.Дава съгласие за отдаване под наем на маломерни имоти (до 10дка, предвидени за отдаване под наем за една стопанска година, съгл. Приложение №1 за срок от 5(пет) стопански години, чрез публичен търг с явно наддаване, както следва: 
№ по 
стария 
план 

идентификатор НТП Дка/кв.м. категория местност Годишна 
наемна 
цена Щипско 84022.21.11 нива 2.376 Х До село 35,00 Щипско 84022.21.12 нива 1,600 Х До село 35,00 Щипско 84022.21.13 нива 2,019 Х До селов 35,00 Щипско 84022.21.16 нива 2,037 ІІ До село 50,00 Щипско 84022.21.18 нива 1,971 ІІ До село 50,00 Щипско 84022.22.103 нива 3,760 ІІ До село 50,00 Щипско 84022.22.208 нива 4,202 ІІ До село 50,00Щипско 84022.22.258 нива 0,573 ІІІ До село 50,00 Щипско 84022.27.144 нива 5,064 ІV Канарата 40,00 Щипско 84022.11.158 нива 3,569 ІІІ ДядоБанковата могила 50,00 Вълчи дол 12574.50.51 нива 2,895 ІV бешпунар 40,00 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно продажба на имот с идентификатор 48524.70.83 по КК на с.Михалич, АОС №4026/03.11.2020г., частна общинска собственост 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 500  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 48524.70.83 по кадастралната карта на с.Михалич, АОС №4026/03.11.2020г.,, частна общинска собственост с площ 2520 кв.м., да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване.                2.Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с идентификатор 48524.70.83 по кадастралната карта на с.Михалич, АОС №4026/03.11.2020г.,, 
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частна общинска собственост с площ 2520 кв.м, в размер на 3 290,00лв.( три хиляди двеста и деветдесет лева), за първоначална цена при провеждането на търга.              3.Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота.              4.Определя Деспа Маринова Точева, общински съветник, да бъде включен в състава на комисията за провеждане на търга.              5. Одобрява тръжната документация.              6. 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 ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно настаняване в общинско жилище Йорданка Славчева Славова, адрес гр.вълчи дол, ул.»3-ти март»бл.13,вх.8,ет.3,ап.20 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 501  На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8,ал.1 от ЗОС, ОбС Вълчи дол:           1.Дава съгласие  да бъдат настанени Йорданка Славчева Славова, ЕГН……..и малолетното й дете Светлозар Светлозаров Димитров, ЕГН…… в общинско жилище за отдаване под наем, находящо се в гр.Вълч дил, ул.“3-ти март“ бл.13,вх.8,ет.4,ап.20, актуван с АОС №3293/12.05.2020г. за срок от 2 (две) години.           2.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед за настаняване и сключи договор за наем с Йорданка Славчева Славова, ЕГН…… за срок от 2 (две) години.  

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно отдаване под наем на помещение с идентификатор 61265.501.241.1, АОС №3848/07.11.2019г. по КК на с.Радан Войвода. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 502  На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.4 от ЗОС, чл.19,ал.1 от НРПУРОИ, чл.1,ал.1 от НУРПТК, Общински съвет Вълчи дол:                  1.Дава съгласие за отдаване под наем , чрез публичен търг за срок от 5 (пет) години, на помещение –сграда на транспота с площ 38 кв.м., находяща се в имот с идентификатор 61265.501.241 по кадастралната карта на с.Радан Войвода, АОС №3848/07.11.2020г.. Първоначалната месечна наемна цена е в размер на 2,50лв. за кв.м. с ДДС, съобразно Тарифата за определне на базисните цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост.              2.Размер на депозита- 50% от наема на имота.              3.Определя Деспа Маринова Точева, общински съветник, да бъде включен в състава на комисията за провеждане на търга.              4. Одобрява тръжната документация.              6. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:                  -да организира подготовката и провеждането на публичния търг;                 -да сключи договор за наем с кандидата, спечелил публичния търг 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС Вълчи дол, относно приемане на годишните отчети за дейността на  «Общинска аптека «Здраве» ЕООД за 2020 година 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 503  На основание чл.24 от Закона за счетоводството и чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол приема отчетите на Общинска Аптека „Здраве“, разположена на територията на Община Вълчи дол за 2020 година, както следва: 
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 Приема отчет за изразходваните средства на Общинска аптека „Здраве“-гр.Вълчи дол в размер на 41 991,12 лева.  
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС Вълчи дол, относно определяне начин на гласуване на представител на ОбА Вълчи дол при участие в Общо събрание на МБАЛ”Света Анна-Варна” АД 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 504  Общински Съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.15 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА определя начин на гласуване на определеният легитимен представител на Община Вълчи дол в Общото Събрание на акционерите на МБАЛ”Света Анна-Варна” АД за мандат 2019г.-2023г. г-жа Гюлшен Арунова Акифова- общински съветник насрочено за 10 май 2021 година, както следва:               - По първа точка от проекта за дневен ред: да гласува „за“ следния проект за Решение: „Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран 

одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството“            -По втора точка от проекта за дневен ред: да гласува „за“ следния проект за Решение: „Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете 
на съвета на директорите, по реда начл.56,ал.13 и т.8 от Забележките към 
Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните 
предприятия“ към чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за публичните 
предприятия (ППЗПП), чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла 
на чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение 02 към 
чл.56, ал.2 от ППЗПП“.            -По трета точка от проекта за дневен ред: да гласува „за“ следния проект за Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 
капитала на дружеството“.            -По четвърта точка от проекта за дневен ред: да гласува „за“ следния проект за Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 
Устава на дружеството“. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно продажба на имот с.Изворник 
          Въпроса е отпаднал от дневния ред на заседанието. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩИ: 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 505     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. за социално погребение на  Васил Иванов Василев, която да се получи от Бергюл Тефикова- кметски наместник на с.Бояна. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 506     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Севда Демирова Симеонова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 507     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Исин Али Муса от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 508     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Божан Цветков Стефанов от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.  
Р Е Ш Е Н И Е № 509     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Антоанета Демирева Стоянова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 510     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Митко Мариев Насков от гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Константинов» №12 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 300,00лева. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 511     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Желязко Василев Стефанов от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №14 да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 512     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. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 513     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Кирил Кирилов Алексиев от гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Константинов» №46 да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
Р Е Ш Е Н И Е № 514     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Сали Халилов Шабанов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 515     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Кръстинка Вълкова Сидерова от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 516     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ахмед Исинов Салиев от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 517     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Веселина Андреева Атанасова от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №2 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 518     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Севда Симеонова Иванова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 519     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Илия Асенов Димитров от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 520     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Розалина Михайлова Стоянова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 521     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ахмед Мехмедов Ахмедов от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 522     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Юсуф Алиосманов Татар от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 523     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Едие Караниева Салиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 524     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Емилияна Свиленова Стоянова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 300,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 525     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Румяна Златева Хаджиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 526     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Памела Събева Тодорова от гр.Вълчи дол, ул.»23-ти ІХ» №19 да бъде отпусната еднократна парична помощ. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 527     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Севинч Кямилова Османова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 528     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Зорница Бойкова Банкова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 529     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Елфида Рамаданова Алиева от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 530     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Станка Георгиева Чернева от гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Стамболийски» №44 да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
Р Е Ш Е Н И Е № 531     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Насуф Юсуфов Хасанов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 532     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Колю Стоянов Маринов от с.Есеница  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 533 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Али Мартинов Илиев от гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Константинов» №12  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 300,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 534     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 535     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Юсуф Мехмедов Ахмедов от с.Генерал Киселово  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 536     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.»М.Ф.Толбухин» №6  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 
Р Е Ш Е Н И Е № 537     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Наджия Реджебова Алиева от с.Оборище  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 538     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Димитричка Димитрова Колева от гр.Вълчи дол,ул.»Урожай» №18  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
Р Е Ш Е Н И Е № 539     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Станка Йорданова Георгиева от с.Бояна  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 540     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №7  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 152,00лева, които да се прехвърлят директно по § за покриване на разходи за погребението на брат й Йордан Димов. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 541     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Петранка Стойкова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.»Генерал Скобелев» №41  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
Р Е Ш Е Н И Е № 542     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 80,00лв. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 543     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Сергей Софиев Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»Елин Пелин» №8 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00лв. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 544     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Бедрия Махмудова Юсуфова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
Р Е Ш Е Н И Е № 545     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Абибе Ибрям Хюсеин от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 546 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие да бъдат отпуснати еднократни парични помощи на ученици, както следва: 
 Върбан Димков Стефанов-гр.Вълчи дол, ул.»Ст.Димитров-Марек» №4 в размер на 150,00лв. 
 Мирослав Петров Маринов-с.Михалич в размер на 150,00лв. 
 Радослав Тодоров Янков- гр.Вълчи дол, ул.»Ген.Скобелев»№41 в размер на 150,00лв..; 
 Минко Севдалинов Славов-с.Есеница в размер на 150,00лв. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: 
Други 26.1. Докладна записка от Златка Костадинова- ЗА Директор на СУ»Васил Левски» гр.Вълчи дол, относно освобождаване на СУ»Васил Левски» гр.Вълчи дол от начислена сума за битови отпадъци за 2020 година. 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 547                    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол НЕ дава съгласие за освобождаване на СУ“Васил Левски“-гр.Вълчи дол от начислената дължима сума за битови отпадъци за 2020година.   26.2. Петиция от собственици на земеделски земи, земеделски производители, обработващи земеделски земи и фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни с оборно-пасищно отглеждане на територията на Община Вълчи дол.              

26.2.Петиция от собственици на земеделски земи, земеделски производители, обработващи земеделски земи и фермери, отглеждащи едри и дребни преживни животни с оборно-пасищно отглеждане на територията на Община Вълчи дол 
 

РЕШЕНИЕ 548:              На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет  Дава съгласие въпросът да се разгледа на следващото заседание на Общински съвет, като упълномощава Преслав Петров(едновременно упълномощен представител и на лицата вносители на петицията)-общински съветник да присъствува при разглеждане на въпроса и подготвяне на докладна записка с включено правно основание за вземане на решение.            
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно  Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда през 2020 година  

Р Е Ш Е Н И Е № 549  На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.79,ал.5 от Закона за опазване на околната среда, ОбС Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда през 2020 година.  
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община вълчи дол през 2020 година  

Р Е Ш Е Н И Е № 550  На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.52,ал.9 от Закон за управление на отпадъците, ОбС Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на Община Вълчи дол през 2020 година.  
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: 
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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. №№: 32860.45.27; 
32860.45.30; 32860.45.46; 32860.45.26; 32860.45.25; 32860.10.123; 32860.10.122; 
32860.10.120; 32860.10.119; 32860.10.118; 32860.10.117; 32860.10.116; 32860.23.34, по КККР 
на с. Искър, община Вълчи дол 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 551              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 17а, ал1, т.3 от Закон за опазване 

на земеделските земи; чл.59, ал.1,  чл. 124а, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 
3 от с.з. и чл. 12, ал.2, и  чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол: 
         1. Разрешава изработване на проект за: Подробен устройствен план – план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор №№: 32860.45.27; 32860.45.30; 32860.45.46; 
32860.45.26; 32860.45.25; 32860.10.123; 32860.10.122; 32860.10.120; 32860.10.119; 
32860.10.118; 32860.10.117; 32860.10.116; 32860.23.34, по КККР на с. Искър, община Вълчи 
дол. 
            Окончателният проект да се съгласува със заинтересуваните централни и 
териториални администрации и специализираните контролни органи на основание чл. 128, 
ал. 6 от ЗУТ. 
            Финансирането на проекта за ПУП-ПЗ ще е  за сметка на Възложителя „СУКО” 
ЕООД.  
            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 идентификатор №№: 32860.45.27; 
32860.45.30; 32860.45.46; 32860.45.26; 32860.45.25; 32860.10.123; 32860.10.122; 
32860.10.120; 32860.10.119; 32860.10.118; 32860.10.117; 32860.10.116; 32860.23.34, по КККР 
на с. Искър, община Вълчи дол. 
            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, решенията по т. 1 и 2 не подлежат на оспорване.  
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно допълнение в списъка за отдаване под наем на имоти от ОПФ  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 552        На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.14,ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.76,ал.1 и ал.2,т.1 и ал.3 и ал.8 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:                 1.Допълва списъка в Приложение №1-за отдаване под наем за стопанската 2021/2021г. на маломерни имоти (до 10дка) от общинския поземлен фонд, безтърг по цени за декар, определени съобразно Тарифата за отдаване под наем на имоти,  както следва:  

Населено 
място 

идентификатор НТП Дка/кв.м. категория Годишна 
наемна 
цена Войводино 11836.92.150 нива 5,092 ІІІ 50,00 Войводино 11836.92.153 нива 0,716 ІІІ 50,00   

                 С  това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО  редовно заседание бе изчерпан.                                      Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО  редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе закрито в 18,30 часа.               


