РЕШЕНИЯ
На ОбС взети на 18-то редовно заседание на 24 януари 2013 година
П Р О Т О К О Л № 18
ПЪРВА ТОЧКА:
Доклад на ОИК и полагане на клетва от общински съветници.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно попълване съставите на
постоянните комисии към ОбС
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 553
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
1.Попълва състава на ПК” Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика”, с
общинският съветник Елена Цветанова Недялкова-Бакърджиева .
2. Попълва състава на ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и
евроинтеграция” , с общинският съветник Ивелина Йовчева Йорданова.
3. Попълва състава на ПК”Общинска Собственост, земеделие, гори и туризъм” и определя за
председател на постянната комисия общинският съветник Ивелина Йовчева Йорданова.
4. Попълва състава на ПК”Образование, култура, спорт, работа с децата и младежите и
вероизповедания” с общинският съветник Елена Цветанова Недялкова-Бакърджиева.
5. Заменя Стоян Николов Едров- председател на ПК „Здравеопазване и социална политика” с
общинският съветник Елена Цветанова Недялкова-Бакърджиева.
6. Попълва състава на ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси с общинският съветник Ивелина Йовчева Йорданова.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно върнати за преразглеждане
решения от 17-то заседание /2 бр./
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 554
ОбС Вълчи дол потвърждава свое Решение № 507 от проведено 17-то заседание на
14.12.2012г. „На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
преразпределя сумата от 1 000лв. /остатък от непреведена субсидия местни дейности за 2012г.
Към ФК Вихър-1926-гр.Вълчи дол/ от §§45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел в §§
42-14 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 555
ОбС Вълчи дол потвърждава свое Решение № 514 от проведено 17-то заседание на 14.12.2012г.
«На основание чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.4, ал.2 от НРПУРОИ, обявява за частна общинска собственост:
I.УПИ ІV-190, кв.45 по плана на с.Щипско, с площ от 2 000 кв.м.,в едно с построената в него
двуетажна масивна сграда- читалище със застроена площ 430 кв.м., актуван с АОС №943/
15.04.2009г.
ІІ. УПИ ІІ,кв.27 по плана на с.Стефан Караджа, с площ от 4 550 кв.м., в едно с построената в
него двуетажна масивна сграда-читалище със застроена площ 752 кв.м., изба-130 кв.м., помощна
сграда-90 кв.м., актуван с АОС № 945/15.04.2009г.
ІІІ. Двуетажна масивна сграда – читалище със застроена площ 330 кв.м., находяща се в УПИ
VІІ, кв.22 по плана на с.Добротич, актувана с АОС №939/27.03.2009г.
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ІV. УПИ VІ, кв.81 по плана на с.Червенци, с площ от 1 410 кв.м., в едно спостроената в него
двуетажна масивна сграда- читалище със застроена площ 560 кв.м., актуван с АОС № 948/
16.04.2009г.
V. Двуетажна масивна сграда- читалище със застроена площ 460 кв.м., находяща се в УПИ І,
кв.1 по плана на с.Михалич, актувана с АОС № 886/ 04.06.2008г.
VІ. УПИ І, кв.21 по плана на с.Изворник, с площ от 1 370 кв.м., в едно с построената в него
двуетажна масивна сграда- читалище и кметство със застроена площ 620 кв.м., актуван с АОС № 951/
16.04.2009г.
VІІ. УПИ ІІ, кв.24 по плана на с.Генерал Киселово, с площ от 1 220 кв.м., в едно с построената в
него двуетажна масивна сграда- читалище със застроена площ 610 кв.м., от които 31 кв.м. на два
етажа, актуван с АОС № 91/ 10.09.1998г.
VІІІ. УПИ ІV, кв.34А по плана на гр.Вълчи дол, с площ от 2 270 кв.м., в едно с построената в
него двуетажна масивна сграда с изба- културен дом със застроена площ 1 350 кв.м.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината , относно приемане на Годишен отчет
за изпълнение на „Програма за управление на Община Вълчи дол през мандат 2011-2015г.”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 556
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Годишен отчет за изпълнение
на „Програма за управление на Община Вълчи дол през мандат 2011-2015г.”
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно отчет за изпълнение на
решениията на ОбС от ОбА за периода м.юли 2012-м.декември 2012г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 557
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Отчета за изпълнение на
решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.юли 2012г.-м.декември 2012г.включително.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно работата на ОбС през второ
шестмесечие на 2012год.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 558
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема отчета на председателя на
Общинския съвет за дейността на съвета и неговите комисии за периода м.юли-м.декември 2012 г.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно утвърждаване на общински
транспортни схеми
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 559
На основание чл.8, ал.3 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и са осъществяване обществени превози на пътници с автобуси и чл.21,ал.1,т.23
от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол утвърждава следните общински транспортни схеми:
- обща дължина- 33 км.
- Общо време за движение- 48 минути
средна техническа скорост-41,25км/ч
- Общо време за пътуване- 55 минути
средна съобщителна скорост- 36,00км/ч
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ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно разделяне на имот №031003землище с.Ген.Киселово
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 560
ОбС на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА:
І- Дава съгласие, имот частна общинска собственост, съставляващ имот №031003 в землището
на с.Ген.киселово, начин на трайно ползване: нива, с площ от 22,051 дка, АОС № 379/13.12.2000г.,
при граници и съседи: 031002,нива; №000125,път ІVкл. и №000114, път ІVкл., да бъде раделен на два
отделни имота, съгл.приложените скици-проект, както следва:
1. имот №031004, частна общинска собственост с площ-13,236 дка, начин на трайно ползване:
нива.
2.имот №031005, частна общинска собственост с площ- 8,815дка, начин на трайно
ползване:нива.
ІІ- Имот №031003 в землището на с.Ген.Киселово да де деактува със заповед на Кмета на
община Вълчи дол и за новообразуваните имоти №031004 и №031005 да се съставят актове за частна
общинска собственост.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно продажба на сграда –ЧОСс.Добротич
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 561
ОбС 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 чл.47, ал.2 от НРПРУОИ:
І- Дава съгласие имот, частна общинска собственост, съставляващ сграда- смесен магазин и
склад към него с обща застроена площ 100кв.м., планоснимачен №210, находящ се в УПИ ІV-209 в
кв.20А по плана на с.Добротич, общ.Вълчи дол, актувана с АОС №114/20.01.1999г., при граници и
съседи: УПИ ІV-209 и улица да бъде продаден на публичен търг с явно наддаване.
ІІ- Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за сграда- смесен магазин и
склад към него със застроена площ 100 кв.м., планоснимачен №210, находящ се в УПИ ІV-209 в
кв.20А по плана на с.Добротич, общ.Вълчи дол в размер на 8 500,00лв./ осем хиляди и петстотин лева
и 00 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 публичния търг.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно изменение и допълнение на
НРПУПОИ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 562
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол :
Приема изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество:
§1. В Глава ІІІ от Наредбата- «Управление на имоти публична общинска собственост» се
правят следните изменения и допълнения:
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Чл.14, ал.1 придобива следното съдържание-«Свободни имоти или части от тях- публична
общинска собственост могат да се отдават под наем за срок от 10/десет/ години след решение на
общинския съвет. Части от имоти-публична общинска собственост, предоставени за управление по
реда на чл.12 от ЗОС, могат да се отдават под наем при условие, че не се възпрепятства
осъществяването на дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление.»
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно участието на община Вълчи
дол като партньор при подготовката и изпълнението на проект „Разширение и модернизация на
Пречиствателна станция за отпадни води-гр.Девня”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 563
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие за кандидатстването на община Девня в партньорство с община Вълчи дол и
община Суворово за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 20072013г.” с инвестиционен проект „Разширение и модернизация на пречиствателна станция за
отпадъчни води- гр.Девня”, в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ №
BG161PO005/10/1.11/02.16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в агломерации над 10 000 е.ж.
2. Утвърждава Споразумение за партньорство за участието на община Вълчи дол като партньор
при кандидатстването на община Девня по проект „Разширетие и модернизация на пречиствателна
станция за отпадъчни води-гр.Девня”.
3. Определя финансово участие на община Вълчи дол при изпълнението на инвестиционен
проект „Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води- гр.Девня” да
бъде до 20 000лв. за 2 години. Средствата да се осигурят от собствените приходи от бюджетите на
2013 и 2014г.
4.Упълномощава кмета на община Вълчи дол да подпише споразумението за партньорство на
община Девня с община Вълчи дол и община Суворово.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на годишна
програма за развитие на читалищната дейност за 2013 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 564
Общински съвет Вълчи дол във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и на
основание чл.17, ал.1,т.5 от ЗМСМА Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност
в община Вълчи дол за 2013 година.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на културен
календар на Община Вълчи дол за 2013 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 565
На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС приема Културен календар
на община Вълчи дол за 2013година./ Приложение/.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на спортен
календар на Община Вълчи дол за 2013 година
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 566
На основание чл.17,ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС приема Спортен календар
на община Вълчи дол за 2013година./ Приложение/.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Приемане план за работа на ОбС Вълчи дол през 2013 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 567
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, приема плана за
заседанията на Общински съвет Вълчи дол за 2013 година с направените предложения и допълнения.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно анализ ва работата на ОбА с
молбите и жалбите на граждани за 2012 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 568
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - гр. Вълчи дол приема Анализа за работата на
ОбА Вълчи дол с молбите и жалбите на гражданите на община Вълчи дол за 2012 година.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС , относно одобряване на разходи за
командировки на кмета на общината за 4-то тримесечие на 2012год.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 569
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
ОбС гр.Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на Пенка Йорданова- Кмет на
Община Вълчи дол за периода 01.10.2012г.-31.12.2012г. в размер на 2 141,51 лв.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на „План за
действие на Община Вълчи дол за подкрепа на интеграционните политики 2013-2015г.”
Стоян Едров-общински съветник, председател на ПК”Образование, култура, спорт, работа с децата и
младежите и евроинтеграция”- становището на ПК е „да”- това е една по-специфична материя, но все
пак подкрепяме инициативата
Други изказвания не постъпиха, след което с 15 гласа «за», 0 гласа «против» и 0 гласа
«въздържали се», ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 570
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА , ОбС гр.Вълчи дол приема „План за действие на
Община Вълчи дол за подкрепа на интеграционните политики 2013-2015г.”/Приложение/
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно отдаване под наем на
помещение в сграда общинска собственост/БТК-Вълчи дол/
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 571
На основание чл.8,ал.1 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС:
І- дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 10/десет/ години след провеждане
на публичен търг с явно наддаване: помещение /стая №12/, с площ от 17,5 кв.м., намиращо се на
четвърти ежаж и покривно пространство за монтаж на антени и антенни устройства с площ от
27 кв.м. в административната сграда на Община Вълчи дол, находяща се в УПИ ІІ, кв.34 по
плана на гр.Вълчи дол, актуван сАОС №823/ 02.11.2004г.при стартова първоначална месечна
наемна цена 250евро без ДДС. Размер на депозита- 10% от първоначалната годишна наемна
цена.
ІІ- Вълзага 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 наем с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно отдаване под наем чрез
публичен търг с явно наддаване на 2 бр.билбордове за рекламна цел.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 572
На основание чл.8,ал.1 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС:
І- Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 3 /три/ години след провеждане на
публичен търг с явно наддаване на 1 брой билборд с размери 2500/2000, инв.№ №2303, намиращ се в
поземлен имот №1237 в гр.Вълчи дол, при стартова първоначална годишна наемна цена 1 000
/хиляда/ лева без ДДС. Размер на депозита -50% от първоначалната годишна наемна цена
ІІ- Вълзага 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 наем с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно
право на строеж за срок от 10 години на ФК”Искра”, с.Генерал Киселово върху спортен терен.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 573
ОбС Вълчи дол на основание чл.37, ал.4 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.44,ал.1 от
НРПРОИ:
Дава съгласие да се учреди за срок от 10 /десе/ години на Футболен клуб „Искра”, с.Генерал
Киселово безвъзмездно право на строеж върху незастроен урегулиран поземлен имот- порк, спортен
терен /частна общинска собственост/ с площ от 17 500 кв.м., съставляващ УПИ І, кв.41 по плана на
с.Генерал Киселово, актуван с АОС № 1439/07.01.2013г.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно отпускане на временен
безлихвен заем за финансиране на дейности по проект „Ново начало”, финансиран по ОП „РЧР”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 574
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На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, ОбС гр.Вълчи дол разрешава ползването на
временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол за 2013 год. при
необходимост-до размера на разходите за работна заплата, включително и плащанията на
осигурителните вноски. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към извънбюджетната
сметка на Община Вълчи дол, чрез която се извършват плащанията по проект „Ново начало- от
образование към заетост”, схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-1.1.06
„Създаване на заетост на младажите чрез осигуряване на възможност за стаж”.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Таня Ангелова, относно утвърждаване на график за ползване на платен годишен
платен отпуск за 2013 г. от кмета на общината и от председателя на ОбС.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 575
ОбС утвърждава график за ползване на платен годишен отпуск за 2013 г. от Кмета на
общината и от председателя на Общински съвет Вълчи дол.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 576
ОбС Вълчи дол отлага разглеждането на 19 броя заявления за следващо заседание на ОбС-след
приемане на бюджета на община Вълчи дол за 2013 година.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 577
Дава съгласие на Мария Наскова Стефанова от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Константинов”№ 12 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100лв. за лечение на дете.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 578
Дава съгласие на Анета Сенкова Демирова от с.Михалич да
парична помощ в размер на 100лв. за лечение .

бъде отпусната еднократна

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно промяна на начина на
трайно ползване на имот №014062 в землището на с.Звънец.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 579
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ, ОбС:
Дава съгласие начина на трайно ползване на имот частна общинска собственост №
014062 в землището на с.Звънец, АОС №973/06.07.2009г. да се промени от нива на друга
изоставена орна земя.
С това дневния ред на ОСЕМНАДЕСЕТОТО заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ОСЕМНАДЕСЕТОТО заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 17,30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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