РЕШЕНИЯ НА ОБС
Взети на 44-то редовно заседание на 30.08.2018 година
П Р О Т О К О Л № 44
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Информация от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно текущо изпълнение на
Бюджета на Община Вълчи дол към 30 юни 2018 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1224
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.137,ал.2 от Закона за публичните
финанси, както и чл.33,ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, Общински съвет Вълчи дол одобрява
информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община към полугодието, както
следва:

Отчет за изпълнението на бюджена на Община Вълчи дол към 30 юни 2018 г. в
размер на 4 690 961 лева, в т.ч.:
- държавни дейности в размер на 2 933 124 лева
- местни дейности в размер на 1 586 312 лева
- дофинансиране в размер на 171 525 лева
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2018 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1225
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2018 година да бъде актуализирана и
допълнена както следва:
 Обекти, финансирани със средства от собствени приходи:
№
1

Наименование на обекта:
Закупуване на поземлен имот с идентификатор
84022.67.1, с площ от 4 619 кв.м., находящ се в
землището на с.Щипско
ОБЩО:

БИЛО
0

СТАВА
8 603

0

8 603

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на
НОАМТЦУ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1226
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол изменя и допълва
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
Община Вълчи дол, както следва:
 В Приложение №2 към чл.62,т.4 Други услуги се добавя:
20. Входна такса за открит плумен басейн за обществено ползване, включваща ползване
на шезлонг и чадър, както следва:
20.1. Входна такса за ползване от възрастен- 10,00 (десет)лева с вкл.ДДС
20.2. Входна такса за ползавен от деца:
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-до 12-годишна възраст – 5,00 (пет) лева с ДДС
- дете до 6 годишна възраст, задължително с придружител- безплатен вход за
детето
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отчет за
изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода
01.01.2018г.-30.06.2018г..
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1227
На основание чл.21,ал.1,т.24 и чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община
Вълчи дол за периода 01.01.2018г.-30.06.2018г., съгласно Приложение №1 към настоящата
Докладна записка.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отчет за
изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода
01.01.2018г.-30.06.2018г..
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1228
На основание чл.21,ал.1,т.24 и чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи
дол за периода 01.01.2018г.-30.06.2018г., съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна
записка.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на
Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост н община
Вълчидол през 2018 г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1229
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от ЗОС, Общински Съвет Вълчи
дол приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2018 г., както следва:
В раздел В. Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде се
създава:
Точка 12-УПИ-ІІІ-55, кв.9, АОС 1696/20.05.2014г., по плана на с. Искър,
представляващо празно дворно място.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно разделяне на ПИ с
идентификатор 06416.105.9, частна общинска собственост, АОС №3533/31.05.2017г., в
землището на с.Брестак
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1230
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, Общински съвет Вълчи дол:
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1. Дава предварително съгласие, поземлен имот с идентификатор 06416.105.9, частна
общинска собственост, АОС №3533/31.05.2017г., в землището на с.Брестак, да бъде разделен
на два отделни имота, съгласно приложената скица-проект за разделяне.
2. Възлага на Кмета на община Вълчи дол, да предприеме всички необходими действия
по съставянето на актове за частна общинска собственост за новообразуваните имоти,
съгласно направената скица-проект за разделяне в землището на с.Брестак.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот
УПИ ІІІ-55, кв.9, АОС №1696/20.05.2014г., частна общинска собственост по плана на с.Искър
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1231
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.30, ал.1 и ал.2, чл.37,ал.1 от
НРПУРОИ, чл.6,ал.1 от НУРПТК, Общински Съвет Вълчи дол :
1. Дава съгласие УПИ ІІІ-55,кв.9, АОС №1696/20.05.2014г. с площ 2 586 кв.м. при
граници на имота от една страна улица, УПИ ІVІ56, УПИ VІ-52, УПИ ІІ-54 в кв.9 по плана на с.
Искър, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Одобрява пазарна оценка за УПИ ІІІ-55,кв.9, АОС №1696/20.05.2014г. с площ 2 586
кв.м., направена от инж.Йовка Атанасова, в размер на 8 600,00лв.(осем хиляди и шестотин
лева) без ДДС за първоначална тръжна цена при провеждането на търга.
3. Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота.
4. Определя Сийка Михалева, 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 ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно безвъзмездно
ползване на обособена част от първи етаж на административна сграда, публична общинска
собственост, находяща се в УПИ ІІІ,кв.34, АОС №3719/14.08.2018г. по плана на гр.Вълчи дол,
от Дирекция „Социално подпомагане”-Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1232
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.39,ал.4 от ЗОС,
І- Общински Съвет Вълчи дол дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на
ползване за срок от 5 (пет) години на Агенция за социално подпомагане, ЕИК 1210150560, за
нуждите на Дирекция»Социално подпомагане»-Вълчи дол на следните помещения:
1.1. Обособена част от първи енаж от административна сграда със застроена площ от
123,34 (сто двадесет и три цяло и тридесет и четири стотни) кв.м., състояща се от : входно
антре и сервизни помещения.
1.2.Пристройка към съществуваща административна сграда със застроена площ от
64,70 кв.м., находяща се в УПИ ІІІ(трети), кв.34 по плана на гр.Вълчи дол.
ІІ. Упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за безвъзмездно право на
ползване с Агенция за социално подпомагане, ЕИК 1210150560 (Регионална дирекция «СП»Варна), като в договора бъде фиксиран срок за извършване на ремонтните дейности.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно промяна в
характера на ПИ №000069, АОС №3296/13.05.2016г. с идентификатор 21717.30.113, публична
общинска собственост в землището на с.Добротич
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1233
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1 от ЗОС, Общински Съвет Вълчи дол :
1. Обявява поземлен имот №000069 с идентификатор 21717.30.113, публична
общинска собственост в землището на с.Добротич, от имот публична общинска собственост
за имот частна общинска собственост.
2. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да предприеме действия за съставяне на
акт за частна общинска собственост за имотапо т.1.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на
проект за ПУП-Пп за изграждане на разпределителен газопровод извън урбанизираната
територия на село Брестак за захранване с природен газ на ПИ с идентификатор 06416.112.3
по КК землище с.Брестак (ПИ 000088 по КВС на с.Брестак), общ.Вълчи дол, обл.Варна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1234
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.129,ал.1 от ЗУТ,
във връзка с чл.110,ал.1,т.5 от с.з., Общински Съвет Вълчи дол одобрява ПУП-ПП за
изграждане на разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с.Брестак за
захранване с приподен газ на ПИ с идентификатор 06416.112.3 по КК на с.Брестак(ПИ 000088
по КВС на с.Брестак), общ.Вълчи дол,,обл.Варна. Общата дължина на трасето е 1808 м′, от
които собственост на Община Вълчи дол са 659 м′ и собственост на «Свинекомплекс Брестак»
АД са 1149 м′. Трасето за изграждане на разпределителен газопровод е с начало ПИ с
идентификатор 06416.121.4-АГРС «Вълчи дол»,преминава през ПИ с идентификатор
06416.121.1 за селскостопански горски и ведомствен път-общинска собственост, през ПИ с
идентификатор 06416.77.27-полски път на «Свинекомплекс Брестак» АД и достига до ПИ с
идентификатор 06416.112.3-животновъден комплекс на «Свинекомплекс Брестак» АД по КК
на землище с.Брестак, съгласно представения единствен вариант на предложеното трасе от
«Свинекомплекс Брестак» АД.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за
изпълнение на Решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.януари 2018г.-м.юни 2018
година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1235
На основание чл.21,ал.1,т.24 и в изпълнение на чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол
приема Отчет за изпълнение на Решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.януари
2018г.-м.юни 2018 година, включително, съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна
записка.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно закупуване от
Община Вълчидол на УПИ ХІІ-332, кв.40 по плана на с.Генерал Киселово, частна собственост
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1236
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.34,ал.2 от ЗОС, Общински
съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие Община Вълчи дол да закупи УПИ ХІІ-332 в кв.40 в едно с построените
жилищна сграда и стопански постройки , по плана на с.Генерал Киселово, собственост на
Йорданка Стаматова Кателиева-Лашал, ЕГН.........., с адрес гр.Варна, жк»Вл.Варненчик» №205,
вх.1, ет.5,ап.18 за сумата от 10 000,00лв(десет хиляди лева).
2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия
за подписване на договор за покупко-продажба на имотите по т.1.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за
изработване на ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 12574.5.143
по КК на землище гр.Вълчи дол от „изоставена орна земя” в ПИ за „ПСД-производство,
съхранение и преработка на селскостопанска продукция и съоръжения за съхранение на тор”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1237
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
застроянате (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на ПИ с идентификатор 12574.5.143
по КК на землище гр.Вълчидол от «изоставена орна земя» в ПИ за «ПСД-производственоскладови дейности-производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция и
съоръжения за съхранение на тор», при условие, че финансирането на проекта за ПУП-ПЗ,
техническия проект и изграждането му са за сметка на възложителя «БГ АГРО Земеделска
компания» ООД.
Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в Община
Вълчи дол в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.
2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на порект за
подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за разполагане дейности свързани
с производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция и съоръжения за
съхранение на тор в ПИ с идентификатор 12574.5.143 по КК на землище гр.Вълчи дол, община
Вълчи дол, обл.Варна.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и т.2 не подлежат на оспорване.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
15.1. Заявление от Ганка Асенова Михалева от с.Есеница, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1238
Не дава съгласие на Ганка Асенова Михалева от с.Есеница да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
15.2. Заявление от Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №13 ,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1239
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Не дава съгласие на Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Раковски» №13 да
бъде отпусната еднократна парична помощ.
15.3. Заявление от Халилбайрям Незиров Исмаилов от с.Бояна, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1240
Дава съгласие на Халилбайрям Незиров Исмаилов от с.Бояна, да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв..
15.4. Заявление от Николай Димитров Симеонов от гр.Вълчи дол, ул.”Гео Милев” №13,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1241
Дава съгласие на Николай Димитров Симеонов от гр.Вълчи дол,ул.»Гео Милев» №13 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 400,00лв..
15.5. Заявление от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1242
Дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
15.6. Заявление от Хюсеин Арифов Арифов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1243
Дава съгласие на Хюсеин Арифов Арифов от с.Стефан Каражда да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв..
15.7. Заявление от Недялка Стоянова Николова от с.Искър, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Не дава съгласие на
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 1244
Недялка Стоянова Николова от с.Искър да бъде отпусната

15.8. Заявление от Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1245
Не дава съгласие на Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
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15.9. Заявление от Ахмед Кадиров Ахмедов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1246
Дава съгласие на Ахмед Кадиров Ахмедов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
15.10. Заявление от Милена Христова Василева от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Раковски” №12,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1247
Дава съгласие на Милена Христова Василева от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски» №12 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
15.11. Заявление от Радка Русева Стоянова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1248
Дава съгласие на Радка Русева Стоянова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна радева- председател на ОбС, относно удостояване посмъртно на
Тошко Петров Янев със званието „Почетен гражданин на град Вълчи дол”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1249
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21, ал.1,т.22 от ЗМСМА и чл.29,ал.1,2 и 3 от
Наредба за символиката удостоява посмъртно Тошко Петров Янев със званието «Почетен
гражданин на град Вълчи дол» за неговите значителни и и неоспорими заслуги в областта
на обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортен живот в общината
и приноса му за промяна на съвременния облик на цялостната инфраструктура на града и
общината.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна радева- председател на ОбС, относно преразглеждане на Решение
№1165 от 27.06.2018 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1250
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.37,ал.1 от ЗОС и чл.30,ал.1 от
НРПРОИ, Общински Съвет Вълчи дол дава съгласие за промяна в Решение
№1165/27.06.2018г., Протокол №41, както следва:
БИЛО:
І- Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж върху 40 кв.м. в УПИ V
в кв.34 по прана на с.Есеница, актуван с АОС №1411/10.08.2012г., целият с площ от 1960 кв.м.,
7

при граници за имота: улица, УПИ VІ, УПИ Х, УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв.33, чрез публичен търг с
явно наддаване.
ІІ- Одобрява направената оценка в размер на 3 864лв. за 40 кв.м. (три хиляди
осемстотин шестдесет и четири лева) при учредяване правото на строеж чрез публичен търг с
явно наддаване върху УПИ V в кв.34 по плана на с.Есеница, актуван с АОС №1411/10.08.2012г.,
целият с площ от 1960 кв.м.
Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота.
ІІІ- Одобрява тръжните книжа за посочения по-горе публичен търг с явно наддаване.
ІV- Възлага на кмета на общината да организира подготовката и провеждането на
търга, да издаде заповед и сключи договор със спечелилия търга.
СТАВА:
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.37,ал.1 от ЗОС и чл.30,ал.1 от НРПРОИ,
Общински Съвет Вълчи дол:
І- Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж върху 40 кв.м. в УПИ V
в кв.34 по прана на с.Есеница, актуван с АОС №1411/10.08.2012г., целият с площ от 1960 кв.м.,
при граници за имота: улица, УПИ VІ, УПИ Х, УПИ ІІІ и УПИ ІV в кв.33, чрез публичен търг .
ІІ- Не одобрява направената оценка в размер на 3 864лв. за 40 кв.м. (три хиляди
осемстотин шестдесет и четири лева) при учредяване правото на строеж чрез публичен търг
върху УПИ V в кв.34 по плана на с.Есеница, актуван с АОС №1411/10.08.2012г., целият с площ
от 1960 кв.м.
ІІІ- Определя цена в размер на : 1 000,00лв.(хиляда лева) за 40 кв.м. при учредяване
правото на строеж чрез публичен търг с явно наддаване върпу УПИ V в кв.34 по плана на
с.Есеница, актуван с АОС №1411/10.08.2012г., целият с площ от 1960 кв.м.
Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота.
ІV- Одобрява тръжните книжа за посочения по-горе публичен търг.
V- Възлага на кмета на общината да организира подготовката и провеждането на
търга, да издаде заповед и сключи договор със спечелилия търга.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА 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 2018 година към Сдружение «МИГ ВъзхдодВетрино, 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 2014-2020 г. във връзка със Споразумение за изпълнение на
стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-49/13.06.2018г., сключено
между «МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия» и Управляващия орган на ПРСР 20142020г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1251
На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и 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 Праграмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и
Споразумение № РД 50-49 от 13.06.2018г. за изпълнение на стратегия за водено от
общностите местно развитие по мярка 19 «Водено от общностите местно развитие на сеските
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, Общински съвет Вълчи дол:
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1. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол- Георги Минчев Тронков да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ»Земеделие»-РА в размер на 34 018,54лева (тридесет и четири хиляди осемнадесет лева и
петдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100% от авансово плащане на Споразумение
№ РД 50-49 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 Сдружение «Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия» и
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от
общностите местно развитие № РД 50-49 от 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 2018 година и да ги
представи пред ДФ «Земеделие».
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно безвъзмездно
прехвърляне на държавата на имоти с начин на трайно ползване язовири и имоти с
водостопански системи и съоръжения, общинска собственост
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1252
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.34,ал.4 от ЗОС, във връзка с
параграф 33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона
за водите, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата следните
имоти, общинска собственост, както следва:
 Имот с идентификатор 06416.116.294, АОС №3709/08.08.2018г. с начин на
трайно ползване язовир в землището на с.Брестак, отдаден под наем със срок
10г., считано от 2014г.;
 Имот с идентификатор 36302.53.31, АОС №3715/08.08.2018г. с начин на трайно
ползване язовир в землището на с.Караманите, стопанисван и управляван от
общината;
 Имот с идентификатор 61265.28.44, АОС №3712/08.08.2018г. с начин на трайно
ползване язовир в землището на с.Радан Войвода, стопанисван и управляван от
общината;
 Имот с идентификатор 48524.32.49, АОС №3522/03.05.2017г. с начин на трайно
ползване друг вид водно течение, водна площ, съоръжение в землището на
с.Михалич, стопанисван и управляван от общината, с изградена дига;
 Имот с идентификатор 05978.16.166, АОС №3519/20.03.2017г. с начин на трайно
ползване нива в землището на с.Бояна, с изградена дига;
 Имот с идентификатор 35506.10.108, АОС №1234/16.08.2011г. с начин на трайно
ползване пасище и мера в землището на с.Калоян, с изградена дига;
 Имот с идентификатор 84022.18.136, АОС №3528/16.05.2018г. с начин на трайно
ползване водостопанско, хидромелиоративно съоръжение в землището на
с.Щипско, с изградена дига;
 Имот с идентификатор 84022.28.128, с начин на трайно ползване мочурище в
землището на с. Щипско, с изградена дига.
2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за
подаване на заявление до Министъра на икономиката за безвъзмездно прехвърляне в
собственост на държавата на имотите по т.1.
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С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно заседание
на ОбС Вълчи дол бе закрито в 17,30 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........
/Яна Радева Михалева/
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