РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 22-ро редовно заседание на 22 май 2013 година
П Р О Т О К О Л № 22
ПЪРВА ТОЧКА:
Доклад на Общинска избирателна комисия /ОИК/
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно актуализиране състава на
постоянните комисии към ОбС.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 769
На основание чл.21, ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол попълва състава на ПК”Устройство на
територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване, комунални дейности”, с
общинският съветник Петя Иванова Тодорова.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно постъпило възражение срещу
изграждането на ветроенергиен парк в землищата на с.Червенци, с.Ген.Колево, с.Радан войвода и
с.Караманите, община Вълчи дол
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ № 770
На основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.5,ал.1 от ЗУТ , ОбС не дава съгласие за
изграждане на ветрогенераторен парк в землищата на с.Червенци, с.Ген.Колево, с.Радан войвода и
с.Караманите, община Вълчи дол
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно изработване на общ
устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ № 771
На основание чл.21, ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с §123, ал.1 от Преходните и
Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, ОбС Вълчи дол приема
Задание за изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол, придружено от
Опорен план.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно приемане на актуализация на
Наредба за интегрирано управление на отпадъците и опазване на околната среда
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 772
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.22,ал.1 от ЗУО, ОбС Вълчи дол
приема актуализирана Наредба за интегрирано управление на отпадъците и опазване на околната
среда, с направените допълнения и изменения.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно промяна на Решение на
№517/14.12.2012г.
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 773
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол
Променя т.V от Решение № 517 от 14.12.2012г. от:
V.” При неправомерно ползване на имоти с начина на трайно ползване- пасища и мери,
полски път, язовири, дерета и др. Кмета на общината да изисква от неправомерните ползватели
обезщетение в размер на 70лв. на декар или да налага административни наказания по реда на Закона
за задълженията и договорите, Закон за опазване на земеделските земи и Закон за опазване на
земеделското имущество.”
На:
V.” При неправомерно ползване на имоти с начина на трайно ползване – пасища и мери, полски
път, язовири, дерета и др. Кмета на общината да изисква от неправомерните ползватели обезщетение
в размер на 35 лв. на декар или да налага административни наказания по реда на Закона за
задълженията и договорите, Закон за опазване на земеделските земи и Закон за опазване на
земеделското имущество.”

ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно актуализация на поименния
списък на капиталовите разходи на Община Вълчи дол за 2013 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 774
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА , ОбС дава съгласие поименният списък на
капиталовите разходи на Община Вълчи дол за 2013 година да бъде допълнен в частта Обекти с
местен характер, финансирани от собствени приходи,както следва:
№
1

Наименование на обекта:
Стойност (лева)
Проект по част „Строителни конструкции за обект
„Допълнителни СМР към общностен център за деца от 0 до
144,00
7 години в парцел ІХ от кв.23 по плана на гр.Вълчи дол,
проект „Подкрепи ме, за да успея”
ОБЩО:
144,00

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно актуализация на плана на
бюджета за 2013 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 775
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол актуализира плана на приходната част
на бюджета за 2013 година на Община Вълчи дол в размер на 382 лева по §§70-10 Постъпления от
ликвидационни дялове /+/.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно пътни разходи на служители от
ОбА.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 776
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА :
1. ОбС Вълчи дол отменя Решение №222 от проведеното на 11.04.2012г. заседание на ОбС за
изплащането на транспортни разходи на Теодора Стефанова Димитрова- старши юрисконсулт в
Дирекция „Инвестиционна политика и проекти”.
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2. ОбС Вълчи дол отменя Решение №506 от проведеното на 14.12.2012г.заседание на ОбС за
изплащането на транспортни разходи на Ивайло Живков Ангелов- главен експерт в Дирекция
„Инвестиционна политика и проекти”.
3. ОбС Вълчи дол одобрява разходите за транспорт на служителите Теодора Стефанова
Димитрова- старши юрисконсулт в Дирекция „Инвестиционна политика и проекти”; Ивайло Живков
Ангелов- главен експерт в Дирекция „Инвестиционна политика и проекти” и Марин Пейчев
Маринов- главен специалист в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”, по
маршрута Варна-Вълчи дол- Варна с лек автомобил- собственост на Марин Пейчев Маринов,
изчислени по разходна норма на автомобила. В дните на отсъствие на Марин Пейчев Маринов на
останалите пътуващи служители да се изплащат пътни разходи в размер на 85% от действително
извършените разходи за транспорт.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно промяна в списъка на
пътуващите учители на Община Вълчи дол за 2013 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 777
ОбС Вълчи дол, на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, коригира списъка на педагогическия
персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на заплащане 85%
от транспортните разходи по автомобилния и железопътния транспорт, утвърден с Решение № 586,
т.4.4 от 20.02.2013 год., като включва към СОУ „В.Левски” гр.Вълчи дол:
• Даниела Димитрова Маринова по направлението гр.Варна-гр.Вълчи дол-гр.Варна

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно „Рехабилитация и
реконструкция на път ІІ-27 от Шумен-Девня/Нови пазар-Владимирово- от Добрич-БалчикПристанище Балчик” от км.25+000 до км.32+700 и път ІІІ-2702/Владимирово- от Добрич/ОдринциВедрина- гара Оборище-Генерал Киселово-Вълчи дол-Щипско-Суворово от км.17+840 до км.24+300
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 778
На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС удостоверява:
-Не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуваща подземна
инфраструктура под обектите за период от 5 години след приключване на дейностите по проектите
„Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-27 от Шумен-Девня/Нови пазар-Владимирово- от ДобричБалчик-Пристанище Балчик” от км.25+000 до км.32+700 и път ІІІ-2702/Владимирово- от
Добрич/Одринци-Ведрина- гара Оборище-Генерал Киселово-Вълчи дол-Щипско-Суворово от
км.17+840 до км.24+300.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Атанас Гочев- кмет на с.Караманите, за отпущане храна от ДСП.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 779
Дава съгласие Алиосман Ибрямов Велиев и Илми Алиев Хасанов да получават храна от
Домашен социален патронаж за срок от 1 месец, считано от 03.06.2013 година, като дължимата такса
се прехвърли от ОбА директно по съответните параграфи.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладан записка от
Марияна Митева- директор на СОУ”Васил Левски” гр.Вълчи дол, с искане за делегиране на права за
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на оборудване , собственост на училището
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 780
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
1.Предоставя права на директор на СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол за организиране и
провеждане на публичен търг за продажба на вещи- собственост на СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи
дол, при начална тръжна цена, определена от оценител както следва:
№
Наименование на актива
Инв.№
Година на
Извършена
въвеждане в
оценка към
експлоатация
25.04.2013г.
1. Струг универсален С5 М
231
1968
450,00
2. Струг винтонарезен 1161
231
1968
375,00
3. Струг тип 196 „Стомана”
231
1968
375,00
Силистра
4. Дървен струг
231
1968
180,00
5. Банцинг модел БУ-350 1300
227
1968
180,00
оборота
6. Бормашина настолна модел
226
1968
100,00
ПН 12 М
7. Абрихт размери на плота
224
1968
100,00
140/30см.
2. Дава съгласие при непроявен интерес от потенциални купувачи и непровеждане на търг
гореупоменатите вещи да бъдат бракувани и предадени на вторични суровини, срещу съответните
документи.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
14.1. Заявление от Валентин Радомиров Стефанов 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 № 781
Дава съгласие на Валентин Радомиров Стефанов от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

бъде отпусната

14.2. Заявление от Зюмбюлка Рашкова Савова 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 № 782
Не дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
14.3. Заявление от Нурджихан Азизова Велиева от с.Стефан Караджа, 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 № 783
Не дава съгласие на Нурджихан Азизова Велиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
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14.4. Заявление от Нурсевел Февзиева Юсменова от с.Стефан Караджа 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 № 784
Не дава съгласие на Нурсевел Февзиева Юсменова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
14.5. Заявление от Айше Хюсниева Фейзулова 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 № 785
Не дава съгласие на Айше Хюсниева Фейзулова от с.Радан войвода да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната

14.6. Заявление от Анифе Салимова Мехмедали 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 № 786
Не дава съгласие на Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
14.7. Заявление от Надежда Тодорова Иванова от с.Михалич, 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 № 787
Не дава съгласие на Надежда Тодорова Иванова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
14.8. Заявление от Марин Георгиев Иванов от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски”№14, 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 № 788
Дава съгласие на Марин Георгиев Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Раковски»№14 да
отпусната еднократна парична помощ в размер на 40лв.

бъде

14.9. Заявление от Сафие Ибрямова Арифова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка”№11, 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 № 789
Не дава съгласие на Сафие Ибрямова Арифова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №11 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .
14.10. Заявление от Таньо Добрев Добрев от с.Бояна, относно отпущане на еднократна парична
помощ за лечение.
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 790
Дава съгласие на Таньо Добрев Добрев от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50 лева.
14.11. Заявление от Албена Демирова Демирова от с.Добротич, 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 № 791
Не дава съгласие на Албена Демирова Демирова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
14.12. Заявление от Жека Панайотова Недева от с.Червенци, 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 № 792
Не дава съгласие на Жека Панайотова Недева от с.Червенци да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
14.13. Заявление от Демир Маринов Демиров от с.Червенци, 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 № 793
Дава съгласие на Демир Маринов Демиров от с.Червенци да
парична помощ в размер на 50лв.

бъде отпусната еднократна

14.14. Заявление от Севда Демирова Симеонова от с.Михалич 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 № 794
Дава съгласие на Севда Демирова Симеонова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. .
14.15. Заявление от Муса Алиев Мусов от с.Радан Войвода, 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 № 795
Дава съгласие на Муса Алиев Мусов от с.Радан войвода
парична помощ в размер на 40лева.

да

бъде отпусната еднократна

14.16. Заявление от Айлядин Исмаил Мехмед 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
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Р Е Ш Е Н И Е № 796
Дава съгласие на Айлядин Исмаил Мехмед от с.Радан войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50 лева.
14.17. Заявление от Бирсен Юсменова Бектешева 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 № 797
Не дава съгласие на Бирсен Юсменова Бектешева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
14.18. Заявление от Диян Стоянов Николов от гр.Вълчи дол, ул.”Стара планина” №34, 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 № 798
Не дава съгласие на Диян Стоянов Николов от гр.Вълчи дол, ул.»Стара планина»№34 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .
14.19. Заявление от Алекси Демиров Алексиев от гр.Вълчи дол, ул.”Н.Вапцаров”№ 23, 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 № 799
Дава съгласие на Алекси Демиров Алексиев от гр.Вълчи дол, ул.»Н.Вапцаров»№23 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв.
14.20. Заявление от Георги Данков Асенов от с.Михалич, 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 № 800
Дава съгласие на Георги Данков Асенов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв.
14.21. Заявление от Ексание Риза Юсеин от с.Михалич, 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 № 801
Не дава съгласие на Ексание Риза Юсеин от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
14.22. Заявление от Султана Демирова Симеонова от с.Михалич, 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 № 802
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Дава съгласие на Султана Демирова Симеонова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.
14.23. Заявление от Ахмед Шабан Осман от с.Михалич, 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 № 803
Дава съгласие на Ахмед Шабан Осман от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 80 лв.
С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на ОбС Вълчи дол
бе закрито в 16,15 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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