РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на тринадесето редовно заседание на 30.08.2012година
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Разглеждане на върнати решения от Областна администрация гр.Варна:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно структура на Общинска
администрация Вълчи дол.
На основание чл.21, ал.1,т.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 363
Отменя Решение № 315/ 16.07.2012г. „Утвърждава нова структура на Общинска
администрация Вълчи дол и нова щатна численост, както следва в Приложение 1”
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно актуализация на Бюджета на
община Вълчи дол за 2012 година.
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА; чл.18 от ЗОБ; чл.45, ал.1 от Наредбата за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет по чл.9а от ЗОБ, приета с Решение №151/
29.06.2004г., ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 364
1. Приема актуализиран бюджет на Община Вълчи дол за 2012 г., както следва:
1.1. По приходната част на бюджета в размер на 5 864 849 лева, в т.ч.:
1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 3 912 880 лева, съгласно
Приложение №1.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 951 969 лева, съгласно Приложение №2.
1.2. По разходната част на бюджета в размер на 5 864 849 лева, в т.ч.:
1.2.1.Разходи за делегираните от държавата дейности в размер на 3 912 880 лева, съгласно
Приложение №3.
1.2.2. Разходи за местни дейности в размер на 1 795 224 лева, съгласно Приложение №4.
1.2.3. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи в размер на
156 745 лева, съгласно Приложение №5.
2. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Вълчи дол в размер на лева,
съгласно поименен списък на капиталовите разходи / Приложение №6/.
3. Дава съгласие на кметове и кметски наместници от населените места в община Вълчи дол да
се изплащат пътни разходи за дните на провеждане на Ден на кмета и заседания на ОбС , съгласно
действаща нормативна уредба в страната.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно придобиване на МПС-лек
автомобил.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 365
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА:
1.ОбС дава съгласие Община Вълчи дол да придобие МПС-лек автомобил, на стойност- до
35 000 лв. /тридесет и пет хиляди лева/, с ДДС, като заплащането се извършва по лизингова схема за
срок от максимум 36 месеца, с първоначална вноска 12 000,00лв., заплатени от § 36-00- Други
неданъчни приходи.
2. Покупката да се извърши съобразно разпоредбите на Закон за обществените поръчки и
свързаните с него подзаконови нормативни актове.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно ПЛАН-СМЕТКА за
меропиятията по повод празника на гр.Вълчи дол от 20.08.2012г. до 04.09.2012г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 366
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС утвърждава План-сметката за мероприятията по
повод празника на гр.Вълчи дол от 20.08.2012г. до 04.09.2012 год.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно промяна на Решение на ОбС
Вълчи дол № 297 от 05.06.2012г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 367
На основание чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 от НРПУРОИ,
променя Решение на Общински съвет Вълчи дол № 297 от 05.06.2012г. от:
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.
на:
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 103,7 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- 15 кв.м.;
2. Манипулационна- 16 кв.м.;
3. Стая за персонала- 16 кв.м.;
4. Вътрешен коридор- 19,5 кв.м.;
5. Склад- 5,7 кв.м.;
6. Две тоалетни с баня- 12,0 кв.м.;
7. Стая за шофьорите- 19,5 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 ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно продажба на общински път с
отпаднала необходимост.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 368
І- ОбС на основание чл.6,ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.2 от НРПУРОИ,
- обявява за частна общинска собственост общински път с площ от 1 500 кв.м., находящ се в
с.Оборище, гара Оборище, общ.Вълчи дол, обслужващ УПИ V-35, VІІІ-35 и ПИ 000026.
ІІ- На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39 , ал.3 от НРПУРОИ, чл.8, ал.1 от
ЗОС и чл.15, ал.3 от ЗУТ,
1.Дава съгласие за сключване на предварителен договор с «ЕКЛИПС ГРУП» ЕООД, ЕИК
131426180 за прехвърляне на собствеността на общински път с площ от 1 500кв.м., находящ се в
с.Оборище, гара Оборище, общ.Вълчи дол, обслужващ УПИ V-35, VІІІ-35 и ПИ 000026 по пазарна
оценка определена от г-жа Бисерка Влахова в размер на 4 950,00лв./четири хиляди деветстотин и
петдесет лева/ без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчидол да сключи предварителния договор по т.1 и след
влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-19, V-35, VІІІ-35, VІ-35 и VІІ-36,
кв.13 по плана на с.Оборище, гара Оборище и ПИ №000030 и №000026 в землището на с.Оборище,
общ.Вълчи дол да сключи окончателен договор с «ЕКЛИПС ГРУП» ЕООД, ЕИК 131426180 за
прехвърляне на собствеността на общински път с площ от 1 500кв.м., находящ се в с.Оборище, гара
Оборище, общ.Вълчи дол, обслужващ УПИ V-35, VІІІ-35 и ПИ 000026.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно актуализация на Програма
за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Вълчи дол през 2012
година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 369
На основание чл.8,ал.9 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.3,ал.3 ат НРПРОИ,
І-Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2012 г.:
І.І. В раздел «Б.Имоти, които община Вълчи дол има вамерение да продаде», се създава
следната точка:
21. Имот, частна общинска собственост, съставляващ № 000044 в землището на с.Генерал
Колево, начин на трайно ползване: овощна градина, с площ от 2,543 дка, АОС №
1418/10.08.2012г.
22. Имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІХ-35 в кв.12 по плана на
с.Оборище, гара Оборище, с площ 740 кв.м., АОС №1421/ 10.08.2012г.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно продажба на имот № 000044
/ЧОС/ в землището на с.Генерал Колево, общ.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 370
І. Общински съвет Вълчи дол 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 он НРПУРОИ,
І.І. Дава съгласие имот, частна общинска собственост, съставляващ № 000044 в землището на
с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: вощна градина, с площ от 2,543 дка, АОС №
1418/10.08.2012г., при граници и съседи: №000034, язовир; № 000045, овощна градина и № 000031,
пасище мера, да бъде продаден на публичен търг с явно наддаване.
І.ІІ. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за имот № 000044 в
землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: овощна градина, с площ от 2,543 дка,
АОС № 1418/ 10.08.2012г. в размер на 1 967.00лв./хиляда деветстотин шестдесет и седем лева и 00
стотинки/ за първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг. Размер на депозита20% от стойността на имота.
І.ІІІ. Възлага на кмета на общината:
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- 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 публичния търг.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно отчет за дейността на ОбС и на
неговите комисии през І-то шестмесечие на 2012 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 371

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи
дол приема отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите
комисии за периода м.януари-м.юни 2012 г.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно заплащане на такса битови
отпадъци от училищата и ЦДГ във връзка с ползваните от тях имоти общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 372
На основание чл. 21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС определя на училищата и детските градини на
територията на община Вълчи дол годишно задължение за 2012 година за такса битови отпадъци за
управляваните от тях имоти общинска собственост в размер на 50% от действително определените.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно информация за средна
месечна посещаемост на децата в групите на детските градини в община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 373
На основание чл. 21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие Община Вълчи дол :
1.Приема информацията за следната месечна посещаемост на децата в групите на детските
градини в община Вълчи дол както следва:
Средна месечна посещаемост на децата от ОДЗ и ЦДГ в Община Вълчи дол
ОДЗ, ЦДГ, ПДГ
ОДЗ»Здравец»
Гр.Вълчи дол
Първа група
Втора група
Трета»А» група
Трета «Б» група
Четвърта група
Общо:
Ясла
ЦДГ»Щастливо
детство»с.Брестак
Първа група с.Брестак
Втора група филиал
Караманите
Общо:
ЦДГ»Звездица»с.Стефан

М.01

М.02

М.03

М.04

М.05

М.06

9
12
10
8
16
55
7

7
10
8
8
15
48
6

11
12
11
8
17
59
6

12
11
10
9
18
60
6

15
16
9
8
19
67
7,5

15
17
10
7
49
9

10
6,66

5,50

7,10
6,41

5,75
6,26

5,25
5,55

5,47
6,61

16,66

5,50

13,51

12,01

10,80

12,08
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Караджа
Първа група с.Стефан
Караджа
Втора група с.Стефан
Караджа
Трета група филиал
с.Червенци
Общо:
ЦДГ»Слънце»
с.Михалич
Първа група с.Михалич
Втора група филиал
Есеница
Общо:
ЦДГ»Н.Крупская»
с.Г.Киселово
Първа група
с.Г.Киселово
Общо:

-

5,42

8,09

8,93

10,85

11,5

-

4,42

6,95

6,07

6,60

3,37

-

12

10,14

10,14

12,45

10,24

-

21,84

25,18

25,14

29,90

24,96

9
15,40

9,75
16,70

9,09
14,70

10,36
19,64

10,05
19,70

9,90
11,76

24,40

26,45

23,79

30

29,75

21,66

17,13

11,50

15,54

16,78

16,05

15,45

17,13

11,50

15,54

16,78

16,05

15,45

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно определяне на средна
месечна посещаемост за групите в детските градини на територията на Община Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.2,ал.6 от Наредба №7 за определяне на
паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите в училищата, детските
градини и обслужващите звена, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 374
1. Определя средна месечна посещаемост за групите в детските градини:
- група в целодневна детска градина в града – 12 деца;
- група в целодневна детска градина в селата – 12 деца;
-яслена група в целодневна детска градина – 8 деца.
2. Задължава Директорите на детски градини ежемесечно до трето число на следващиямесец да
предават в общинска администрация докладна записка със средната месечна посещаемост на децата.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно предоставяне на дърва за
огрев на местните поделения на религиозните институции на територията на община Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 375
Дава съгласие да бъдат предоставени на местните поделения на религиозните институции на
територията на община Вълчи дол- храмове и джамии, общо 48 куб.м. дърва за огрев за отоплителния
сезон на 2012-2013 година.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №
775/23.08.2012год., относно одобрение на оценка във връзка с продажба на имот частна общинска
собственост- УПИ VІІІ-35 в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, АОС № 1227/ 28.07.2011г. и
АП на АОС № 1252/28.12.2011год.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 376
ОбС Вълчи дол ,на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.5 и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І.І. Не одобрява експертната оценка в размер на 2 470,00 лв. /две хиляди четиристотин и
седемдесет лева и 00 стотинки/ без ДДС, направена от оценител г-жа Бисерка Влахова за продажна
цена на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-35 в кв.12 по плана на
с.Оборище, гара Оборище, с площ от 760 кв.м., актуван с АОС № 1227/28.07.2011г. и АП на АОС №
1252/ 28.12.2011г.
І.ІІ. Определя продажна цена в размер на 2 660,00лв./две хиляди шестотин и шестдесет лева/ на
имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-35 в кв.12 по плана на с.Оборище, гара
Оборище, с площ от 760 кв.м., актуван с АОС № 1227/28.07.2011г. и АП на АОС № 1252/ 28.12.2011г.
І.ІІІ.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.8 и ал.10 от НРПУРОИ, възлага на Кмета
на Община Вълчи дол да издаде заповед и след заплащане на продажната цена да сключи договор за
покупко-продажба с «ЕКЛИПС ГРУП» ЕООД, ЕИК-131426180 за имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ VІІІ-35 в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, с площ от
760 кв.м., актуван с АОС № 1227/28.07.2011г. и АП на АОС № 1252/ 28.12.2011г.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №
775/23.08.2012год., относно одобрение на оценка във връзка с продажба на имот частна общинска
собственост- УПИ V-19 в кв.7 по плана на с.Оборище, гара Оборище, АОС № 1243/ 20.09.2011год.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 377
ОбС Вълчи дол ,на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.5 и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І.І. Не одобрява експертната оценка в размер на 5 874,00 лв. /пет хиляди осемстотин седемдесет
и четири лева и 00 стотинки/ без ДДС, направена от оценител г-жа Бисерка Влахова за продажна цена
на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-19 в кв.7 по плана на с.Оборище, гара
Оборище, с площ от 1 780 кв.м., актуван с АОС № 1243/20.09.2011г.
І.ІІ. Определя продажна цена в размер на 6 230,00лв./шест хиляди двеста и тридесет лева/ на
имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-19 в кв.7 по плана на с.Оборище, гара
Оборище, с площ от 1 780 кв.м., актуван с АОС № 1243/20.09.2011г.
І.ІІІ.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.8 и ал.10 от НРПУРОИ, възлага на Кмета
на Община Вълчи дол да издаде заповед и след заплащане на продажната цена да сключи договор за
покупко-продажба с «ЕКЛИПС ГРУП» ЕООД, ЕИК-131426180 за имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ V-19 в кв.7 по плана на с.Оборище, гара Оборище, с площ от 1 780
кв.м., актуван с АОС № 1243/20.09.2011г.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №
775/23.08.2012год., относно одобрение на оценка във връзка с продажба на имот частна общинска
собственост- УПИ ІІ в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, АОС № 622/ 20.11.2001год.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 378
ОбС Вълчи дол ,на основание чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.5 и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І.І. Не одобрява експертната оценка в размер на 6 500,00 лв. /шест хиляди и петстотин лева и 00
стотинки/ без ДДС, направена от оценител г-жа Бисерка Влахова за продажна цена на имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ ІІ в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, с площ
от 2 000 кв.м., актуван с АОС № 622/20.11.2001г.
І.ІІ. Определя продажна цена в размер на 7 000,00лв./седем хиляди лева/ на имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ ІІ в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, с площ
от 2 000 кв.м., актуван с АОС № 622/20.11.2001г.
6

І.ІІІ.На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.8 и ал.10 от НРПУРОИ, възлага на Кмета
на Община Вълчи дол да издаде заповед и след заплащане на продажната цена да сключи договор за
покупко-продажба с «ЕКЛИПС ГРУП» ЕООД, ЕИК-131426180 за имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ ІІ в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, с площ от 2 000
кв.м., актуван с АОС № 622/20.11.2001г.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно предоставяне на имот № 049006 в
землището на с.Стефан Караджа./ отложена на 12 заседание/
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 379
ОбС отлага разглеждането на въпроса за предоставяне на имот № 049006 в землището на
с.Стефан Караджа до изясняване на цялостната процедура по извършване на настаняването.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно информация от Таня Ангеловасекретар на общината, относно изпълнение на дейностите заложени в Културния календар на
общината за 2012 година.
На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 380
Общински съвет Вълчи дол приема информацията за изпълнението на дейностите, заложени в
Културния календар на община Вълчи дол приет с решение на ОбС №59/20.01.2012г. за периода
01.01.2012г.-30.06.2012г.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно информация от Таня Ангеловасекретар на общината, относно изпълнение на дейностите заложени в Спортния календар на
общината за 2012 година.
На основание чл.17,ал.1,т.10 и чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 381
Общински съвет Вълчи дол приема информацията за изпълнението на дейностите, заложени в
Спортния календар на община Вълчи дол приет с решение на ОбС №60/20.01.2012г. за периода
01.01.2012г.-30.06.2012г.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Марияна Митева- директор на СОУ”Васил Левски”гр.Вълчи дол.
На основание чл.11,ал.1,т.2 от Наредба №7/ 29.12.2000год., Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 382
Общински съвет Вълчи дол допълва свое Решение № 317 от 16.07.2012год., Протокол №12 ,
както следва:
Допълнително към СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол
VІІІ б клас-16 ученика
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Нежмедин Ахмедов- кмет на с.Михалич.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 383
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС апределя 1 300,00лв./хиляда и триста лева/
субсидия за издръжка на ФК с.Михалич.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно приемане на Програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2012-2021
година.
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 384
Приема Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници
и биогорива за периода 2012-2121 година.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ППутвърждаване на трасе за проектиране на обект- с.Михалич.
На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и заявление вх.№ РД 7700205/ 09.03.2012г. от „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ”-ЕАД-гр.София, с 15 гласа „за”, 0 гласа
„против” и 0 гласа „въздържали се”, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 385
ОбС Вълчи дол одобрява ПУП-ПП- утвърждаване на трасе за проектиране на обект:”Външно
ел.захранване на мобилна базова станция 4427, находяща се в ПИ № 068009 м.”Селджик”, землище
с.Михалич, община Вълчи дол” с обща дължина на трасето 1 452,96 м.л., от които извън строителните
граници на населените места са общо 839,34 м.л., от тях 36,91 м.л. през имот № 000064 в землището
на с.Кракра- полски път собственост на Община Вълчи дол и общо 802,43 м.л.- през имоти в
землището на с.Михалич ПИ № №000168, 000172, 000173 и 000230- полски пътища собственост на
Община Вълчи дол, а 613,62 м.л. в регулационните граници на с.Кракра по общински пътища с ОК
147-148-151-150-131-132-77 до трафопост в УПИ VІІІ-95 кв.21 по плана на с.Кракра, с възложител
„КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ”-ЕАД-гр.София.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ППутвърждаване на трасета за проектиране на обект- с.Щипско.
На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и заявление вх.№ РД
94-00-Б-35/ 26.06.2012г. от Бойко Цанев Цанев от гр.Варна , с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържали се”, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 386
ОбС Вълчи дол одобрява ПУП-ПП- утвърждаване на трасета за проектиране на обекти:
1. „Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0.4 кV в ПИ №000053, землище с.Щипско, захранен
с кабелна линия 20 кV от РОМзК 20/400 на съществуващ ЖР стълб” с дължина на трасето 459,361
м., преминаващо през имот №000060- полски път, собственост на Община Вълчи дол, имот №
011078- полски път, собственост на Община Вълчи дол и през имот № 022099- полски път,
собственост на Община Вълчи дол по следата на трасето, отразено върху приложения Вариант
единствен проект на ПУП-ПП
и
2. Уличен водопровод за ПИ №000052 м-ст „До село”, землище с.Щипско” с дължина на трасето
465,853 м., преминаващо през имот № 000060- полски път, собственост на Община Вълчи дол, имот
№ 011078- полски път, собственост на Община Вълчи дол и през имот №022099- полски път,
собственост на Община Вълчи дол по следата на трасето, отразено върху приложения единствен
проект на ПУП-ПП.
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Възложител на строежите и собственик на ПИ №000052 и ПИ №000053, землище
с.Щипско, община Вълчи дол, област Варна е Бойко Цанев Цанев от гр.Варна.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно предоставяне за
безвъзмездно управление на имоти частна общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 387
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол,
І. Дава съгласие да се предоставят за срок от 5 /пет/ години за безвъзмездно управление на Дом за
възрастни хора с умствена изостаналост, с Оборище, недвижими имоти, частна общинска
собственост, както следва:
1. Нива с площ 22.302 дка, съставляваща имот № 077006, находяща се в землището на
с.Крумово, общ Аксаково, АОС № 1152/01.02.2010г.;
2. Нива с площ 6.909 дка, съставляваща имот № 075022, находяща се в землището на с.Крумово,
общ Аксаково, АОС № 1153/01.02.2010г.;
3. Нива с площ 5.091 дка, съставляваща имот № 066002, находяща се в землището на с.Крумово,
общ Аксаково, АОС № 1151/01.02.2010г.;
ІІ. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно
управление с Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с.Оборище, ЕИК-0000934741424, с
адрес: с.Оборище, общ.Вълчи дол.
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова – кмет на община Вълчи дол, относно одобрение на оценка
във връзка с продажба на имот частна общинска собственост- УПИ ІХ-35 в кв.12 по плана на
с.Оборище, гара Оборище, АОС № 1421/ 10.08.2012год.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 388
ОбС на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.5 и чл.47,
ал.2 от НРПУРОИ,
І.І. Одобрява експертната оценка в размер на 2 442,00 лв. /две хиляди четиристотин четиридест
и два лева и 00 стотинки/ без ДДС, направена от оценител г-жа Бисерка Влахова за продажна цена на
имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ-35 в кв.12 по плана на с.Оборище, гара
Оборище, с площ от 740 кв.м., актуван с АОС № 1422/10.08.2012г.
І.ІІ. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.8 и ал.10 от НРПУРОИ, възлага на Кмета на
Община Вълчи дол да издаде заповед и след заплащане на продажната цена да сключи договор за
покупко-продажба с «ЕКЛИПС ГРУП» ЕООД, ЕИК-131426180 за имот, частна общинска
собственост, представляващ УПИ ІХ-35 в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, с площ от 740
кв.м., актуван с АОС № 1421/10..08.2012г.
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова – кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на ПУП-ПЗ
за ПИ №129055 в землището на с.Червенци.
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ ,ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 389
Одобрява ПУП-ПЗ (подробен устройствен план- план за застрояване) за п промяна
отреждането на ПИ (поземлен имот) № 129055, землище с.Червенци, община Вълчи дол, собственост
на Георги Веселинов Дяков от „Земеделска земя” в земя за „Неземеделски нужди”с конкретно
предназначение за изграждане на „Кравеферма”, съобразно представената част на ПУП-ПЗ.
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ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова – кмет на община Вълчи дол, относно предоставяне на сграда
общинска собственост за безвъзмездно ползване на на народно читалище
„Пробуда
1927”,с.Добротич.
ОбС взе следното

ОбС:

Р Е Ш Е Н И Е № 390
На основание чл.39,ал.5 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и във връзка с §4 от ПЗР на ЗНЧ,

І- Дава съгласие да се учреди за срок до прекратяване на читалищната дейност безвъзмездно
право на ползване на Народно читалище „Пробуда 1927”-с.Добротич, върху двуетажна масивна
сграда- читалище със застроена площ 330 кв.м., находящ се в УПИ VІІ, кв.22 по плана на с.Добротич,
община Вълчи дол, актувана с АОС № 939/ 27.03.2009 год.
ІІ-Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно ползване
с Народно читалище „Пробуда 1927”, с.Добротич.
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова – кмет на община Вълчи дол, относно обявяване за частна
общинска собственост на УПИ в гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 391
ОбС на основание чл.6,ал.1 от ЗОС и чл.4,ал.2 от НРПУРОИ; чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА,
обявява за частна общинска собственост незастроен урегулиран поземлен имот- баскетболно игрище
с площ 7 240 кв.м., съставляващ УПИ І-23, в кв.4 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС № 902/
21.10.2008 год.
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА:
Заявления за отпускане на помощи:
30.1. Заявление от Радка Николова Василева от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №19, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 392
Не дава съгласие на Радка Николова Василева от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №19 да бъде
отпусната еднократна парична помощ.
30.2. Заявление от Зюмбюл Савова Борисова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 393
Не дава съгласие на Зюмбюл Савова Борисова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
30.3. Заявление от Сезгин Насуф Иляз от с.Брестак, 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 № 394
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Дава съгласие на Сезгин Насуф Иляз от с.Брестак да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв. за лечение.
30.4. Заявление от Светла Лекова Маринова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 395
Не дава съгласие на Светла Лекова Маринова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
30.5. Заявление от Незихат Мустафов Сюлейманов 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 № 396
Не дава съгласие на Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
30.6. Заявление от Милана Стилиянова Влайкова от с.Добротич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 397
Дава съгласие на Милана Стилиянова Влайкова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. за лечение.
30.7. Заявление от Зейнеб Шабанова Мехмедова от с.Радан войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 398
Дава съгласие на Зейнеб Шабанова Мехмедова от с.Радан войвода бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. за лечение.
30.8. Заявление от Джезми Юмеров Мехмедалиев от с.Генерал Киселово, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 399
Дава съгласие на Джезми Юмеров Мехмедалиев от с.Генерал Киселово да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100лв. за лечение.
30.9. Заявление от Феня Йосифова Демирова от с.Караманите, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 400
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Дава съгласие на Феня Йосифова Демирова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. за лечение.
30.10. Заявление от Минка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка”№15, относно
отпущане на еднократна парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 401
Дава съгласие на Минка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка»№15 да
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв. за лечение.

бъде

30.11. Заявление от Диян Стоянов Николов от гр.Вълчи дол, ул.”Стара планина”№34, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лечение на детето му.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 402
Дава съгласие на Диян Стоянов Николов от гр.Вълчи дол, ул.»Стара планина»№34 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100лв.
30.12. Заявление от Митка Василева Христова от гр.Вълчи дол, ул.”Янко Сакъзов”№8, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 403
Не дава съгласие на Митка Василева Христова от гр.Вълчи дол, ул.»Янко Сакъзов»№8 да бъде
отпусната еднократна парична помощ.
30.13. Заявление от Геновева Демирева Стоянова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 404
Дава съгласие на Геновева Демирева Стоянова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50лв.
30.14. Заявление от Лейля Алиибрямова Ахмедова от с.Генерал Киселово, относно отпущане на
еднократна парична помощ за погребение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 405
Дава съгласие на Лейля Алиибрямова Ахмедова с.Генерал Киселово
еднократна парична помощ в размер на 80лв.

да

бъде отпусната

30.15. Заявление от Иликнур Мехмед Сенаиф от с.Генерал Киселово, относно отпущане на
еднократна парична помощ за погребение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 406
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Дава съгласие на Иликнур Мехмед Сенаиф от с.Генерал Киселово
еднократна парична помощ в размер на 80лв.

да

бъде отпусната

30.16. Заявление от Слави Христов Якимов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 407
Не дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
30.17. Заявление от Станислава Стефанова Радева от гр.Вълчи дол, ул.”Антон Иванов”№2,
относно отпущане на еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 408
Дава съгласие на Санислава Стефанова Радева от гр.Вълчи дол, ул.»Антон Иванов» №2 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30лв.
30.18. Заявление от Румяна Георгиева Чанева от с.Червенци, относно отпущане на еднократна
парична помощ за погребение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 409
Дава съгласие на Румяна Георгиева Чанева от с.Червенци да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80лв.
30.19. Заявление от Кирчо Желев Колев от гр.Вълчи дол, ул.”Урожай” № 18, относно отпущане
на еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 410
Дава съгласие на Кирчо Желев Колев от гр.Вълчи дол, ул.»Урожай»№18 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50лв.
30.20. Заявление от Назмие Лятифова Хасанова 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 № 411
Дава съгласие на Назмие Лятифова Хасанова от с.Стефан Караджа
еднократна парична помощ в размер на 50лв.

да

бъде отпусната

30.21. Заявление от Зюмбюл Хюсеинова Сюлейманова от с.Страхил, относно отпущане на
еднократна парична помощ за погребение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 412
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Дава съгласие на Зюмбюл Хюсеинова Сюлейманова от с.Страхил
еднократна парична помощ в размер на 80 лева .

да

бъде отпусната

30.22. Заявление от Марийка Великова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.”Черно море”№9, 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 № 413
Дава съгласие на Марийка Великова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.»Черно море» №9 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв.
30.23. Заявление от Атанас Димитров Георгиев от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 414
Дава съгласие на Атанас Димитров Георгиев от с.Генерал Колево
еднократна парична помощ в размер на 80лв.

да

бъде отпусната

30.24. Заявление от Живко Димитров Димитров от гр.Вълчи дол, ул.”Оборище”№35, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 415
Дава съгласие на Живко Димитров Димитров от гр.Вълчи дол, ул.»Оборище»№35 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100лв.
30.25. Заявление от Илия Симеонов Илиев от с.Брестак, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 416
Не дава съгласие на Илия Симеонов Илиев от с.Брестак да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
30.26. Заявление от Бехчет Сали Шабан от с.Радан войвода, относно отпущане на еднократна
парична помощ за Иса Еленов Димитров.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 417
Дава съгласие на Бехчет Сали Шабан от с.Радан войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100лв. за детето Иса Еленов Димитров.
С това дневния ред на ТРИНАДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ТРИНАДЕСЕТОТО извънредно заседание на ОбС Вълчи
дол бе закрито в 17,50 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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