РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на единадесето извънредно заседание на 05 юни 2011 година
П Р О Т О К О Л № 11
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – ЗА кмет на община, съгл.Заповед №516/23.05.2012г., относно
съфинансиране на проект, кандидатстващ по Националната схема за зелени инвестиции.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 294
Дава съгласие Община Вълчи дол да предотави съфинансиране за изпълнение на проект
„Основен ремонт на физкултурен салон СОУ”Васил Левски” гр.Вълчи дол, кандидатстващ по
обявена Национална схема за зелени инвестиции обявена от Национален доверителен екофонд,
представляващо 15% от стойността на допустимите разходи по проекта.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – ЗА кмет на община, съгл.Заповед №516/23.05.2012г., относно
отдаване под наем на язовир публична общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 295
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14,ал.1 от НРПУРОИ:
1. ОбС не дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет/ години след провеждане на
публичен търг с явно наддаване на язовир публична общинска собственост, представляващ имот №
000302 в землището на с.Стефан Караджа, с площ от 18,003 дка, АОС № 445/ 27.12.2000г., при
стартова първоначална годишна наемна цена 600,10 лв. без ДДС определено съобразно Тарифа за
оределянето на базисните наемни цени при отдаване под наем на имоти общинска
собственост.Размер на депозита-50% от годишния наем.първоначалнатата годишна наемна цена.
2. Не възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организира подготовката и провеждането та публичния търг;
-да сключи договор за наем с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – ЗА кмет на община, съгл.Заповед №516/23.05.2012г., относно
отдаване под наем на пасища и мери общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 296
На основание чл. 37и, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ ичл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС определя
пасища и мери общинска собственост, които следва да се отдават под наем за общо и индивидуално
ползване в землище с.Есеница, община Вълчи дол, както следва:
Паша за общо ползване
Имот№
Площ /дка/
035025
59.537
Общо:
59.537

Паша за индивидуално ползване
Имот №
Площ /дка/
014026
7.930
017008
19.370
026001
9.820
026013
8.356
026019
6.921
028008
24.249
028009
128.795
1

032013
034027
033005
Общо:

12.335
12.771
55.931
286.084

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – ЗА кмет на община, съгл.Заповед №516/23.05.2012г., относно
предоставяне безвъзмездно за управление на помещения общинска собственост на ЦСМП-Варна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 297
На основание чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 от НРПУРОИ,
І.ОбС дава съгласие да се предостави за срок от 5 /пет/години безвъзмездно за управление на
Център за спешна медицинска помощ- Варна, част от недвижим имот с обща площ 93,5 кв.м. на
първи етаж в сграда на поликлиника гр.Вълчи дол, находяща се в УПИ VІІІ-154, кв.18 по плана на
гр.Вълчи дол, актувана с АОС № 16/ 16.01.1997г., състояща се от следните помещения:
1. Лекарски кабинет- 14,4 кв.м.;
2. Манипулационна- 14,4 кв.м.;
3. Стая за персонала- 14,4 кв.м.;
4. Вътрешен коридор- 18,0 кв.м.;
5. Склад- 6,0 кв.м.;
6. Две тоалетни с баня- 8,0 кв.м.;
7. Стая за шофьорите- 18,3 кв.м.
ІІ- Възлага на кмета на община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор за
безвъзмездно управление с Център за спешна медицинска помощ- Варна, ЕИК: 813147200, адресгр.Варна, ул.»Брегалница» №3.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – ЗА кмет на община, съгл.Заповед №516/23.05.2012г., относно
продажба на имот № 000208/частна общинска собственост/ в землището на с.Брестак, общ.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 298
На основание чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1 и ал.3 и
чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І-Дава съгласие имот, частна общинска собственост, съставляващ имот № 000208 в землището
на с.Брестак, начин на трайно ползване: овощна градина, с площ от 16,358 дка, АОС № 1043/
17.08.2012г., при граници и съседи: имот № 000191, пасище, мера; № 000188, полски път; № 105003,
животн.ферма; № 000216, пасище мера и № 000207, язови, да бъде продаден на публичен търг с
явно наддаване.
ІІ- Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за имот № 000208 в
землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: овощна градина, с площ от 16,358 дка, АОС №
1043/ 17.08.2012г., в размер на 14 087,00лв / четиринадесет хиляди осемдесет и седем лева и №№
стотинки/ за първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг. Размер на
депозита- 20% от стойността на имота.
ІІІ-Възлага на кмета на общината:
-да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
Да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил търга.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно промени в списъка за
капиталови разходи.
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 299
На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие в списъка на капиталовите
разходи да бъде направена следната промяна:
Т.2
Било: «Основен ремонт на язовир Звънец»- 25 000лв.;
Става: «Изготвяне на проект за основен ремонт на язовир Звънец»- 5 020лв.
Т.5
Било: «Доставка и монтаж на котел за административната сграда Вълчи дол»-23 100лв.
Става: «Доставка на котел за административната сграда Вълчи дол»- 17 000лв.
Въвежда се нова Т.7
«Закупуване на програма «Билдинг мениджър» 1 080лв.
Въвежда се нова Т.8
„Ремонт на котелно помещение и съоръжения в административната сграда Вълчи дол”25 000лв.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно бракуване и ликвидация на
ДМА- общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 300
На основание чл. 21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС упълномощава
Кмета на Общината да организира цялостната дейност по бракуването и ликвидирането на лек
автомобил РЕНО, модел ЛАГУНА, с рег.№ В 08-30 РВ, инв.№ 1052, балансова стойност
2 640,00лв.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно определяне на легитимен
представител на общината в Общото събрание на акционерите на МБАЛ”Св.Анна-Варна”-АД.
На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 301
Определя за легитимен представител на община Вълчи дол в Общото събрание на
акционерите на МБАЛ”Св.Анна”Варна АД за мандат 2011-2015 год. г-н Георги Минчев Тронковпредседател на общински съвет Вълчи дол.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно предоставяне на
безвъзмездно за управление на помещения в училищна сграда гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 302
На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.13, ал.1 от НРПУРОИ,
І- ОбС дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление за срок от 5 /пет/ години на
СОУ «Васил Левски», гр.Вълчи дол, помещение в сграда – училище находяща се в УПИ І, кв.34 по
плана на гр.Вълчи дол, АОС № 883/ 04.06.2008 година, както следва:
1. Помещение /лавка/ с площ от 45 кв.м. , находящо се на първи етаж в сградата на СОУ”Васил
Левски”, гр.Вълчи дол.
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2. Стомятологичен кабинет с площ от 28 кв.м. , стоматологичен стол и оборудване находящи се
на втори етаж в сградата на СОУ”Васил Левски”, гр.Вълчи дол.
ІІ- Възлага на кмета на Община Вълчи дол:
- на основание чл.13 от НРПУРОИ да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно
управление със СОУ „Васил Левски”, гр.Вълчи дол за срок от 5 /пет/ години
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Живка Иванова- кмет на с.Брестак, относно откриване на младежки клуб в
с.Брестак, две спирки за пътуващите ученици и ремонт на здравна служба и кметство в селото.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 303
На основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА, ОбС дават съгласие 100% от постъпилите суми от
продажба на имоти № 000228 и 000230 да бъдат предоставени за извършване на ремонтни дейности в
с.Брестак, община Вълчи дол.
С това дневния ред на ЕДИНАДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ЕДИНАДЕСЕТОТО извънредно заседание на ОбС Вълчи
дол бе закрито в 17,30 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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