РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на 24-то редовно заседание на 25 юли 2013 година
П Р О Т О К О Л № 24
ПЪРВА ТОЧКА:
Информация от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно изпълнение на Бюджета на община
Вълчи дол към 30 юни 2013 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 839
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА; чл.25,ал.1 от ЗОБ и чл.43 от Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ОбС Вълчидол приема
информацията, относно изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол към 30 юни 2013 година,
както следва:
 Отчет за изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол към 30 юни 2013 година по
неговата приходна и разходна част в размер на 3 316 980 лв.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Информация от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно изпълнение на Решенията на ОбС от
Общинска администрация за периода м.януари-м.юни 2013 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 840
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.януари 2013г.-м.юни 2013 година включително.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно отчет за дейността на ОбС Вълчи
дол и на неговите комисии през І-то шестмесечие на 2013 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 841
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 2013 г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно актуализация на Програма за
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2013 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 842
На основание чл.8,ал.9 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3,ал.3 от НРПУРОИ , ОбС
Вълчи дол,
I. Приема ицменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2013 год.:
I.I. В раздел „Б.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде”, се създава
следната точка:
25. Масивна двуетажна обслужваща сграда, със ЗП 185 кв.м., намираща се в УПИ III,кв.27, по
плана на с.Стефан Караджа, АОС № 1465/ 12.06.2013г.
26. Масивна едноетажна сграда, бивше училище със ЗП 95 кв.м., намираща се в УПИ I, кв.1 по
плана на с.Изворник, актувана с АОС № 189/ 30.08.1999г.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно продажба на имот частна
общинска собственост, съставляващ масивна двуетажна обслужваща сграда, със ЗП 185 кв.м.,
намираща се в УПИ ІІІ, кв.27 по плана на с.Стефан Караджа.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 843
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 от НРПУРОИ,
I.Дава съгласие имот, частна общинска собственост- масивна двуетажна обслужваща сграда,
със ЗП 185 кв.м., намираща се в УПИ III, кв.27 по плана на с.Стефан Караджа, АОС №
1465/12.06.2013г., при граници и съседи: от две страни улици, площад и УПИ IV в кв.27, да бъде
продаден на публичен търг с явно наддаване.
II. Не одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка вразмер на 20 580,00лв.
/двадесет хиляди петстотин и осемдесет лева и 00 стотинки/ за първоначална продажна цена при
провеждането на публичния търг за продажба на масивна двуетажна обслужваща сграда, със ЗП 185
кв.м., намираща се в УПИ III, кв.27 по плана на с.Стефан Караджа, АОС № 1465/12.06.2013г.
III. Определя за първоначална цена при провеждането на публичния търг за продажба на
масивна двуетажна обслужваща сграда, със ЗП 185 кв.м., намираща се в УПИ III, кв.27 по плана на
с.Стефан Караджа, АОС № 1465/12.06.2013г. данъчната оценка на имота- 19 591,20лв. / деветнадесет
хиляди петстотин деветдесет и един лева и двадесет стонинки/. Размер на депозита -20 % от
стойността на имота.
IV. 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 ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно продажба на имот частна
общинска собственост, съставляващ едноетажна сграда, бивше училище със ЗП 95 кв.м., намираща се
в УПИ І, кв.1 по плана на с.Изворник.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 844
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 от НРПУРОИ,
I.Дава съгласие имот, частна общинска собственост- едноетажна сграда, бивше училище със ЗП
95 кв.м., намираща се в УПИ I, кв.1 по плана на с.Изворник, актувана с АОС № 189/30.08.1999г., при
граници и съседи: от четири страни улици да бъде продаден на публичен търг с явно наддаване.
II. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка вразмер на 6 200,00лв. /шест
хиляди и двеста лева и 00 стотинки/ за първоначална продажна цена при провеждането на публичния
търг за продажба на едноетажна сграда, бивше училище със ЗП 95 кв.м., намираща се в УПИ I, кв.1
по плана на с.Изворник, актувана с АОС № 189/30.08.1999г., Размер на депозита -20 % от стойността
на имота.
III. 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 СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно промяна на предназначението
на общинско жилище, находящо се в гр.Вълчи дол, ул.”Трети март” бл.1,вх.4,ет.3,ап.29.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 845
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Общински съвет Вълчи дол на основание чл.2 от Наредба за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища и чл.1,ал.1,т.8 от ЗМСМА,
Определя общинско жилище находящо се в гр.Вълчи дол, ул.»Трети март» бл.1, вх.4, ет.3,ап.29,
АОС №195 / 15.09.1999г. за жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно определяне на средищните
училища на територията на Община Вълчи дол за учебната 2013/2014 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 846
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол определя за средищни училища на
територията на Община Вълчидол за учебната 2013/2014 година:
 СОУ”Васил Левски” гр.Вълчидол
 ОУ”Васил Левски” с.Михалич
 ОУ”Климент Охридски” с.Стефан Караджа
 ОУ”Свети Иван Рилски” с.Червенци
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно приемане на декларация за
достъп на младите хора до култура в община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 847
На основание чл.21,ал.2 и чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол приема Декларация за
достъп на младите хора до култура в Община Вълчи дол.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно издаване на Запис на заповед
от община Вълчи дол в полза на ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово
плащане по Договор №171 от 10.04.2013г. по Ос3 „Мерки от общ интерес”, Мярка 3.4.”Развитие на
нови пазари и промоционални кампании” за проект „Промоционална кампания на продукти от
рибарство и аквакултури в общ.Вълчи дол”, сключен между Община Вълчи дол и Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 848
1. Упълномощава кмета на Община Вълчи дол да подпише Запис на заповед без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 186
204,21лв.( сто осемдесет и шест жиляди двеста и четири лева и двадесет и една стотинки) за
обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по Договор за отпускане на
финансова помощ №171 от 10.04.2013г. по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални
кампани” за проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община
Вълчи дол” сключен между Община Вълчи дол и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
2. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по Догоговор №171 от 10.04.2013г. и да ги представи пред ДФ”Земеделие”Разплащателна агенция.
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно издаване на Запис на заповед
от община Вълчи дол в полза на ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на
данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор №171 от 10.04.2013г.
по Ос3 „Мерки от общ интерес”, Мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални кампании” за
проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в общ.Вълчи дол”,
сключен между Община Вълчи дол и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 849
1. Упълномощава кмета на Община Вълчи дол да подпише Запис на заповед без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 37
240,84лв.( тридесет и седем хиляди двеста и четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки) за
обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС за извършено авансово плащане по Договор
за отпускане на финансова помощ №171 от 10.04.2013г. по Ос 3 „Мерки от общ интерес”, мярка 3.4.
„Развитие на нови пазари и промоционални кампани” за проект „Промоционална кампания на
продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол” сключен между Община Вълчи дол и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
2. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по Догоговор №171 от 10.04.2013г. и да ги представи пред ДФ”Земеделие”Разплащателна агенция.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно промени в наименованието на
обект от списъка за капиталови разходи.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 850
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие в поименния списък на
капиталовите разходи /Приложение 3/ да бъде направена следната промяна:
-наименованието на обект „Ремонт на отводнителната система на язовир с.Страхил” да
стане „Ремонт на отводнителната системана язовир с.Звънец”.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно промени в списъка за
капиталови разходи
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 851
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие в поименния списък на
капиталовите разходи /Приложение 3/ да бъде направена следната промяна:
-обект „Основен ремонт и преустройство на сграда за детска градина в с.Генерал Киселово” за
43 400лв. да се промени както следва:
-обекта отпада и да се включат следните обекти:
1. „Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и преустройство на сграда за детска
градина в с.Генерал Киселово” за 2 916лв.;
2. „Основен ремонт и преустройство на сграда за детска градина в с.Генерал Киселово I етап” за
40 484лв.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ
№000228, землище на с.Брестак.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 852
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.124а от ЗУТ, ОбС дава разрешение за изработване
на проект за Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ №
000228 в землището на с.Брестак и смяна на предназначението на имота от „Друга селскостопанска
територия” в имот за „Обществено обслужване”, собственост на Димитър Петров Димитров от
гр.Варна, ж.к.Владислав Варненчик, бл.408, вх.10, ап.23.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ
№000063, землище на с.Щипско.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 853
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.124а от ЗУТ, ОбС дава разрешение за изработване
на проект за Подробен устройствен план- План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот /ПИ/ №
000063 в землището на с.Щипско и смяна на предназначението на имота от „Нива” в имот за
„Жилищни нужди”, собственост на Бойко Цанев Цанев от гр.Варна, м-ст Свети Никола-98.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Антоанета Йорданова- директор дирекция „ФСД”, за одобряване на разходи за командировки на
кмета на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 854
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 01.04.2013г.-30.06.2013г. в размер на 1 133,97лв.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
17.1. Заявление от Станка Георгиева Чернева от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Стамболийски”№44,
относно отпущане на еднократна парична помощ за прехрана.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 855
Не дава съгласие на Станка Георгиева Чернева от гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Стамболийски” №44да
бъде отпусната еднократна парична помощ .
17.2. Заявление от Мелда Алиибрям Бекирова с.Радан войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ .
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 856
Не дава съгласие на Мелда Алиибрям Бекирова от с.Радан войвода да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната

17.3. Заявление от Христо Великов Стоянов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 857
Дава съгласие на Христо Великов Стоянов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 70,00лв.
17.4. Заявление от Севги Исуфова Сюлейманова от с.Страхил, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 858
Не дава съгласие на Севги Исуфова Сюлейманова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
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17.5. Заявление от Радка Добрева Тодорова от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 859
Дава съгласие на Радка Добрева Тодорова от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
17.6. Заявление от Гюлтен Севинчева Велиева от с.Радан войвода относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение .
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 860
Не дава съгласие на Гюлтен Севинчева Велиева от с.Радан Войвода да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната

17.7. Заявление от Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лекарства .
, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 861
Не дава съгласие на Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
17.8. Заявление от Светлин Маринов Стоянов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ за покриване на разходи за погребение
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 862
Дава съгласие на Светлин Маринов Стоянов от с.Стефан Караджа да
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв..

бъде отпусната

17.9. Заявление от Недялка Иванова Ангелова от гр.Вълчи дол,ул.”Добруджа” №51, относно
отпущане на еднократна парична помощ за възстановяване на щети от наводнение
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 863
Дава съгласие на Недялка Иванова Ангелова от гр.Вълчи дол, ул.”Добруджа”№51 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 200,00лв.
17.10. Заявление от Галина Великова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.”Хаджи Димитър” №4а,
относно отпущане на еднократна парична помощ за заплащане на дължими суми към ВиК
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 864
Не дава съгласие на Галина Великова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Хаджи Димитър” №4а да
бъде отпусната еднократна парична помощ.
17.11. Заявление от Емил Маринов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 865
Дава съгласие на Емил Маринов Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 30,00лв.
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17.12. Заявление от Сафиназ Адилова Александрова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 866
Дава съгласие на Сафиназ Адилова Александрова от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощв размер на 50,00лв..
17.13. Заявление от Ангелина Гочева Георгиева от с. Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лекарства
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 867
Не дава съгласие на Ангелина Гочева Георгиева от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната

17.14. Заявление от Атанас Димитров Георгиев от с. Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 868
Дава съгласие на Атанас Димитров Георгиев от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ в размер на 100лв.

бъде отпусната

17.15. Заявление от Красимир Недков Стефанов от с. Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 869
Дава съгласие на Красимир Недков Стефанов от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ в размер на 80лв.

бъде отпусната

17.16. Заявление от Ангелина Стоянова Цветкова от с. Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 870
Дава съгласие на Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ в размер на 50лв.

бъде отпусната

17.17. Заявление от Стефка Димитрова Георгиева от с. Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 871
Не дава съгласие на Стефка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
17.18. Заявление от Недялка Радева Черганова от с. Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 872
Дава съгласие на Недялка Радева Черганова от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.

7

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно промени в планираните
стойности на обекти от списъка за капиталови разходи.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 873
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие в поименния списък на
капиталовите разходи /Приложение 3/ да бъде направена следната промяна:
-„Основен ремонт на тротоари и пътни настилки в имот с планоснимачен №1237 и ОК78-ОК79ОК80 в гр.Вълчи дол” било 15 000лв.-става 14 994,30лв.;
-„Закупуване и доставка на цветен принтер за нуждите на общинската администрация”-било
5 000лв., става 4 510лв.;
-„Закупуване и доставка на компютри за нуждите на общинската администрация”-било
10 000лв., става 7 037,93лв.;
-„Закупуване на фугорез”-било 3 000лв., става 2 119,00лв.;
-„Закупуване на ръчно водим валяк” –било 12 000лв., става 10 868,60лв.;
-„Основен ремонт на покрив на кметство с.Войводино”-било 2 500лв., става 2 493,00лв.;
-„Основен ремонт на мост в с.Войводино”-било 2 000лв., става 1 991,99лв.;
-Обект „Битова канализация на ул.”Асен Златаров” за 15 000лв. да отпадне
-Обект „Подмяна на водопровод по ул.”Никола Вапцаров” било 30 000лв., да стане 50 485лв.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно ПЛАН-СМЕТКА за
меропиятията по повод празника на гр.Вълчи дол от 26.08. до 04.09.2013г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 874
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС приема ПЛАН-СМЕТКАТА за мероприятията по
повод празника на гр.Вълчи дол от 26.08.2013г. до 04.09.2013г.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно избор на съдебни заседатели за
Окръжен съд-Варна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 875
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА,Общински съвет Вълчи дол:
1. Изгражда временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за
Окръжен съд Варна в състав:
-председател- Таня Ангелова Георгиева- секретар на община
-членове:1.Теодора Димитрова- мл.юрист ОбА
2.Снежана Кирилова Стойнева- общински съветник
3. Гюлшен Арунова Акифова- общински съветник
4. Милен Георгиев Бакърджиев- общински съветник
2.Възлага на комисията в срок до 15.09.2013 год. да направи предложения за 5 съдебни
заседатели от община Вълчи дол за Окръжен съд-Варна.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Предложение от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно утвърждаване на паралелките с
ученици под минималния брой за учебната 2013/2014 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 876
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ОбС Вълчи дол на основание чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 2000 година за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, обучението на учениците в училищата по населени места за учебната
2013/2014 година да се води в паралелки под определения минимален брой както следва:
СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол
XI а клас – 16 ученици; XI б клас- 12 ученици
ОУ „Васил Левски”-с.Михалич
II клас – 15 ученици
ОУ”Свети Иван Рилски” с.Червенци
III клас- 15 ученици; IV клас- 13 ученици; V клас- 17 ученици;
VI клас- 14 ученици; VII клас- 12 ученици; VIII клас- 14 ученици
ОУ”Климент Охридски” с.Стефан Караджа
I клас- 15 ученици; II клас- 10 учиниц; III клас-10 ученици; V клас- 10 ученици;
VI клас- 12 ученици; VII клас- 12 ученици; VIII клас- 14 ученици
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно кандидатстване на Община
Вълчи дол с инвестиционен проект „Изграждане на система за улично осветление с диодни
осветители, захранвано със соларни панели и 220 W напрежение в община Вълчи дол”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 877
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и изискванията на Наредба №24 от 29 юли 2008 година
за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013
год., ОбС Вълчи дол:
1.Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по
мярка 322 322 „Обновяване и развитие на населените меса” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 год. С инвестиционен проект „Изграждане на система за улично
осветление с използване на диодни осветители, захранвани със соларни панели и 220 W напрежение в
Община Вълчи дол”.
2.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за подготовка
на проекта и съпътстващата документация за кандидатстване по мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените меса” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.
3.Дейностите по проект „Изграждане на система за улично осветление с използване на диодни
осветители, захранвани със соларни панели и 220 W напрежение в Община Вълчи дол” отговарят на
приоритетите заложени в Общински план за развитие 2007-2013 г. на Община Вълчи дол.
С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО заседание на ОбС Вълчи
дол бе закрито в 17,15 часа.

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