РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на 25-то редовно заседание на 22.08.2013 год.
П Р О Т О К О Л № 25
ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно готовността на училищата и
детските градини на територията на община Вълчи дол за учебната 2013/2014 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 878
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчидол приема информацията за готовността
на училищага и детските градини в община Вълчи дол за учебната 2013/2014 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на община , 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 № 879
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол, 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
М.01
М.02
М.03
М.04
М.05
М.06
ОДЗ»Здравец»
Гр.Вълчи дол
Яслена група
5.8
8.1
5.4
8.7
9.3
9.2
Първа група
6,9
10,3
8,1
10,9
11,8
9,1
Втора група
13,2
16,8
13,1
16,2
18,7
9,1
Трета група
16,5
17,8
11,3
15,4
17,4
11,5
Четвърта «А» група
12,7
13,3
13,1
10,1
13,8
Четвърта «Б» група
10,1
11,8
9,3
8,6
11,3
Общо:
59,4
70
54,9
61,2
73
29,7
ЦДГ»Звездица»с.Стефан
Караджа
Първа група с.Стефан
Караджа
7,6
9,1
8,7
12,4
12,5
11,8
Втора група с.Стефан
Караджа
7,7
9,1
9,4
11,2
10,2
Трета група филиал
с.Червенци
5,9
7,5
9,1
10,4
12,7
7,8
Общо:
21,20
25,7
27,2
34,0
35,4
19,6
ЦДГ»Слънце»
с.Михалич
Първа група с.Михалич
10,2
8,3
10,3
13,2
11,4
12,0
Втора група филиал
Есеница
17,1
18,0
17,1
17,3
17,6
10,7
Общо:
27,3
26,3
27,4
30,5
29,0
22,7
ЦДГ»Н.Крупская»
с.Г.Киселово
Първа група с.Г.Киселово
18,4
16,3
17,9
17,9
18,5
12,3
Общо:
18,4
16,3
17,9
17,9
18,5
12,3
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на община, относно определяне на средна месечна
посещаемост за групите в детските градини на територията на Община Вълчи дол за учебната
2013/2014 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 880
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2,ал.6 от Наредба №7 за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата , детските градини и обслужващи звена, ОбС Вълчи дол:
1. Определя средна месечна посещаемост за групите в детските градини:
-група в целодневна детска градина в града – 12 деца;
-група в целодневна детска градина по селата- 12 деца;
-яслена група към целодневна детска градина – 10 деца
2. Задължава директорите на детски градини ежемесечно до трето число на следващия месец
да предават в общинска администрация докладна записка със средната месечна
посещаемост на децата.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно актуализиране състава на
МКОРС
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 881
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол променя свое Решение №270 както
следва:
Било:
ОбС утвърждава Местна комисия по обществен ред и сигурност от 17 души, в състав
както следва:
Председател- Пепа Пенчева- зам. кмет
Секретар
- Теодора Стефанова- мл.юрист
Членове: 1.Живка Митева- кмет на с.Брестак
2. Бисер Димитров- директор дирекция „УТ”
3. Нежмедин Исинов- кмет на с.Михалич
4. Димитър Тодоров- кмет на с.Генерал Киселово
5. Сали Мехмедов- кмет на с.Есеница
6. Кирил Георгиев- началник на УП Вълчи дол
7. Димитър Димитров- началник на РС”ПБЗН”-Вълчи дол
8.Милен Бакърджиев- общ.съветник, собственик на фирма
9. Камен Петров- общ.съветник, земеделски производител
10.Йорданка Колева- общ.съветник
11. Халил Алиев- общински съветник
12. Валентина Георгиева- PR и секретар на МКБППМН
13. Мариана Митева- директор на СОУ”В.Левски”-Вълчи дол
14. Васил Василев- директор ДСП-Вълчи дол
15. Желязко Желязков- директор ДБТ-Вълчи дол
Става:
ОбС утвърждава Местна комисия по обществен ред и сигурност от 17 души, в състав
както следва:
Председател- Пепа Пенчева- зам. кмет
Секретар
- Теодора Стефанова- мл.юрист
Членове: 1.Живка Митева- кмет на с.Брестак
2. Бисер Димитров- директор дирекция „УТ”
3. Нежмедин Исинов- кмет на с.Михалич
4. Димитър Тодоров- кмет на с.Генерал Киселово
5. Сали Мехмедов- кмет на с.Есеница
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6. Кирил Георгиев- началник на УП Вълчи дол
7. Димитър Димитров- началник на РС”ПБЗН”-Вълчи дол
8.Милен Бакърджиев- общ.съветник, собственик на фирма
9. Елена Георгиева- специалист интеграция на ромите
10.Петя Тодорова- общ.съветник
11. Сабри Яшаров- общински съветник
12. Валентина Георгиева- PR и секретар на МКБППМН
13. Мариана Митева- директор на СОУ”В.Левски”-Вълчи дол
14. Васил Василев- директор ДСП-Вълчи дол
15. Желязко Желязков- директор ДБТ-Вълчи дол
ПО ПЕТА 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 2013г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 882
Общински съвет Вълчи дол 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:
І. Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
в Община Вълчи дол през 2013 г.:
І.І. В раздел „А. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да предостави под наем”,
се създават следните точки:
21. Едноетажна полумасивна сграда на автоспирка, със застроена площ 40 кв.м., находяща се в
УПИ ІV, кв.54 по плана на с.Радан Войвода, АОС №1477/31.07.2013г.
22. Част от УПИ ХІХ, в кв.44, по плана на гр.Вълчи дол, с площ до 20,00 кв.м., АОС №821/
24.08.2004г., за поставяне на преместваем обект съобразно схема по чл.56, ал.1 от ЗУТ.
І.ІІ. В раздел „Б. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде”, се създават
следните точки:
25. Имот № 077024 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: нива, с площ от 3.003
дка, АОС №1427/ 27.08.2012г.
26. Имот № 075028 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: нива, с площ от 4.354
дка, АОС №1001/ 20.0.72009г.
27. Имот № 000199 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: нива с площ от 2.149
дка, АОС №1038/ 17.08.2009г.
28. Имот №000013 в землището на с.Караманите, начин на трайно ползване: нива, с площ от
1.719 дка, АОС №1471/ 16.07.2013г.
29. Имот №042002 в землището на с.Стефан Караджа, начин на трайно ползване: нива, с площ
от 5,431 дка, АОС №1472/ 16.07.2013г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно делба на имот общинска
собственост и промяна на начина на трайно ползване на новообразувания имот.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 883
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.45и от ППЗСПЗЗ; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и
чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ,
I.Дава съгласие имот №077001 в землището на с.Стефан Караджа, с площ от 55,674 дка,
актуван с АОС №1324/ 29.03.2012г. да бъде разделен на два отделни имота съгласно приложените
скици-проект, както следва:
1. Имот №077005, с площ -54.674 дка, начин на трайно ползване: пасище, мера.
2. Имот №077003 с площ- 1.000дка, начин на трайно ползване: пасище, мера.
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II. Дава съгласие начина на трайно ползване на новообразувания имот №077003 в землището на
с.Стефан Караджа да се промени от пасище, мера на други селскостопански територии.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно учредяване на безсрочно,
възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост в гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 884
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.37, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от
ЗМСМА; чл.35,ал.1,т.4 и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І. Дава съгласие след публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно, безсрочно
право на строеж върху до 80 кв.м. идеални части върху УПИ ІІ м кв.87 по плана на гр.Вълчи дол,
актуван с АОС №1064/ 02.10.2009г., с площ от 677,39 кв.м., при граници за имота: УПИ І, УПИ ІІІ в
кв.87, улица и край на регулацията.
ІІ. Одобрява направената оценка в размер на 6,30лв.( шест лева и тридесет стотинки) за
първоначална цена при учредяване на 1 кв.м. идеална част на право на строеж върху УПИ ІІ в кв.87
по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1064/ 02.10.2009г., с площ от 677,39 кв.м.. Размер на
депозита – 20% от първоначалната стойност на правото на строеж, определена на база посочена в
заявленията площ за застрояване.
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 отстъпено право на строеж с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно прекратяване на
съсобствеността между Община Вълчи дол и Георги Александров Петров в УПИ Х-37 по плана на
с.Генерал Киселово чрез продажба на частта на общината и одобрение на експертната оценка.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 885
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.36, ал.1,т.2 и чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от
ЗМСМА; чл.42,ал.3 и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Вълчи дол и Георги
Александров Петров, ЕГН-5504270969 чрез продажба на частта на общината, представляваща 440
кв.м. идеална част в УПИ Х-37 в кв.14 по плана на с.Генерал Киселово, АОС №1478/31.07.2013г.
ІІ. Одобрява експертната оценка в размер на 1 548,00лв(хиляда петстотин четиридесет и осем
лева и нула стотинки) без ДДС, направена от оценител инж.Бисерка Влахова на 08.08.2013г. за
придаваемите по регулация 440 кв.м. идеална част-общинска земя към УПИ Х-37 в кв.14 по плана на
с.Генерал Киселово.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно отдаване под наем на лекарски
кабинети, клинична лаборатория и медицинско оборудване в сграда на поликлиника на медицински
или диагностично консултативни центрове.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 886
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.14 от НРПУРОИ и чл.21,ал.1,т.8
от ЗМСМА,
І. Дава съгласие лекарски кабинети №203, №204, №205, №207, №208, №209, №224 и №226,
регистратура № 101, физиотерапия №225, клинична лаборатория №108 и №109 с площ от общо 221,80
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кв.м. и 69,30 кв.м. общи части, и медицинско оборудване в сграда на поликлиника, находяща се в УПИ
VІІІ-154, кв.18 по плана на гр.Вълчи дол, актувана с АОС №16/16.01.1997г. да бъдат отдадени под
наем за срок от 5(пет) години след провеждане на публично оповестен конкурс, при стартова базисна
месечна наемна цена 247,04лв. без ДДС, определена съгласно разпоредбите на Тарифа за определянето
на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти.








ІІ. Възлага на кмета на Общината да организира и проведе конкурса при следните условия:
Да се осигури посещение от екипа от специалисти минимум два пъти седмично;
Клиничната лаборатория да работи минимум 4(четири) дни в седмицата;
Да осигури медицинска техника за хематологично и биохимично изследване;
Да осигури издаване на ЛКК протоколи в поликлиника гр.Вълчи дол;
Да осигури минимум 2(две) работни места за жители на гр.Вълчи дол;
Да вложи инвестиции за закупуване на съвременно медицинско оборудване и текущи ремонти;
Да осигури извършването на процедури в кабинета по физиотерапия.
ІІІ. Упълномощава кмета на общината:
 Да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на конкурса и
критериите за оценка на предложенията;
 Да организира подготовката и провеждането на конкурса;
 Да сключи договор за наем с кандидата спечелил конкурса.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно продажба на имоти частна
общинска собственост, съставляващи №077024, №075028 и №000199 в с.Брестак; № 042002 в
с.Стефан Караджа и № 000013 в с.Караманите.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 887
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,
І. Дава съгласие следните имоти, частна общинска собственост да бъдат продадени на публичен
търг с явно наддаване:
1. Имот № 077024 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: нива, с площ от 3.003
дка, АОС №1427/ 27.08.2012г., при граници и съседи: №077023, нива; №077004,нива;
№000080,полски път и №077018,полски път.
2. Имот № 075028 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: нива, с площ от 4.354
дка, АОС №1001/ 20.0.72009г.,при граници и съседи: №075027,нива; №075023,нива и
№000133,полски път.
3. Имот № 000199 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: нива с площ от 2.149
дка, АОС №1038/ 17.08.2009г.,при граници и съседи: №000139,полски път; №000189,полски път;
№085032,нива и №000001,жил.територия.
4. Имот №000013 в землището на с.Караманите, начин на трайно ползване: нива, с площ от
1.719 дка, АОС №1471/ 16.07.2013г.,при граници и съседи: №000012,жил.територия; №000014,полски
път и №064030,полски път.
5. Имот №042002 в землището на с.Стефан Караджа, начин на трайно ползване: нива, с площ от
5,431 дка, АОС №1472/ 16.07.2013г.,при граници и съседи: №042003,изоставена нива; №011033,лозе
и №084043,полски път.
ІІ. Одобрява направените от инж.Бисерка Влахова пазарни оценки за първоначални продажни
цени при провеждането на публичния търг, както следва:
1. Имот № 077024 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: нива, с площ от 3.003
дка, АОС №1427/ 27.08.2012г., първоначална цена в размер на 2 462,00лв.(две хиляди четиристотин
шестдесет и два лева и нула сотитнки).Размер на депозита- 20 % от стойността на имота.
2. Имот № 075028 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: нива, с площ от 4.354
дка, АОС №1001/ 20.0.72009г., първоначална цена в размер на 3 701,00лв(три хиляди седемстотин и
един лева и нула стотинки). Размер на депозита-20% от стойността на имота.
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3. Имот № 000199 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: нива с площ от 2.149
дка, АОС №1038/ 17.08.2009г.,първоначална цена в размер на 1 891,00лв( хиляда осемстотин
деветдесет и един лева и нула стотинки). Размер на депозита-20% от стойността на имота.
4. Имот №000013 в землището на с.Караманите, начин на трайно ползване: нива, с площ от
1.719 дка, АОС №1471/ 16.07.2013г., първоначална цена 1 444,00лв(хиляда четиристотин четиридесет
и четири лева и нула стотинки). Размер на депозита- 20% от стойността на имота.
5. Имот №042002 в землището на с.Стефан Караджа, начин на трайно ползване: нива, с площ от
5,431 дка, АОС №1472/ 16.07.2013г.,първоначална цена в размер на 4 508,00лв.( четири хиляди
петстотин и осем лева и нула стотинки). 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.
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно решение за кандидатстване с
проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие
на селските райони 2007-2013г.-Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 888
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и Наредба №25 от 29юли 2008г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013
година, Общински съвет- Вълчи дол :
1.

Дава съгласие община Вълчи дол да кандидатства с проектно предложение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 20072013г.- Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по
проект ”Единно решение за цифровизиране на архивния фонд и Комбинирана система за
управление на хартиен и дигитален архив 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 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по ПРСР 2007-2013г.
по проект ”Единно решение за цифровизиране на архивния фонд и Комбинирана система
за управление на хартиен и дигитален архив в община Вълчи дол”.

3.

Дейностите по проект ”Единно решение за цифровизиране на архивния фонд и
Комбинирана система за управление на хартиен и дигитален архив в община Вълчи дол”
отговарят на приоритетите заложени в Общинския план за развитие 2007-2013г. на Община
Вълчи дол.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно придобиване на имот в
с.Войводино чрез съдебна спогодба с Виктор Тодоров Якимов.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 889
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.34,ал.2 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,
І- Дава съгласие да се сключи съдебна спогодба между Община Вълчи дол и Виктор Тодоров
Якимов, ЕГН-7409061302,с адрес: гр.Варна, жк”Владислав Варненчик”,бл.214,вх.1,ет.7,ап.28, с която
Община Вълчи дол да придобие в собственост УПИ ІІІ, ІV,V,VІ,VІІ,VІІІ,ІХ в кв.39 по плана на
с.Войводино срещу дължимата от същия сума в размер на 12 840,29лв. с ДДС, в едно със съдебноделоводните разноски.
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ІІ- Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да сключи съдебна спогодба с Виктор Тодоров
Якимов, ЕГН-7409061302,с адрес: гр.Варна, жк”Владислав Варненчик”,бл.214,вх.1,ет.7,ап.28, в която
има включени клаузи уреждащи прехвърлянето на издадените разрешителни за строеж, извършените
до момента строителни работи и визират всички видове тежести върху имота.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно кандидатстване на Община
Вълчи дол с инвестиционен проект „Основен ремонт и реконструкция на площадно пространствоцентрална градска част в гр.Вълчи дол”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 890
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по
мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013г. с инвестиционен проект «Основен ремонт и
реконструкция на площадно пространство-централна градска част в гр.Вълчи дол».
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за
подготовка на проекта «Основен ремонт и реконструкция на площадно пространствоцентрална градска част в гр.Вълчи дол» и съпътстващата документация за кандидатстване
по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013г.
3. Дейностите по проект «Основен ремонт и реконструкция на площадно пространствоцентрална градска част в гр.Вълчи дол» отговарят на приоритетите заложени в Общински
план за развитие 2007-2013г. на Община Вълчи дол.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно кандидатстване на Община
Вълчи дол с инвестиционен проект „Рехабилитация на общински пътища ІV 70152 (VАR 1101)Калоян-Доброплодно от км.0+000 до км.2+100; общински път ІV 70145 (VАR 2116)-ВойводиноНиколаевка от км.5+000 до км.9+563 и Подмяна водопровод от ПС Искър до РШ за с.Щипско и от
РШ за с.Щипско до съществеваща шахта отток, община Вълчи дол”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 891
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по
мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. с инвестиционен проект
„Рехабилитация на общински пътища ІV 70152 (VАR 1101)- Калоян-Доброплодно от
км.0+000 до км.2+100; общински път ІV 70145 (VАR 2116)-Войводино-Николаевка от
км.5+000 до км.9+563 и Подмяна водопровод от ПС Искър до РШ за с.Щипско и от РШ за
с.Щипско до съществеваща шахта отток, община Вълчи дол”
2. Възллага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите дейсствия за
подготовка на проекта „Рехабилитация на общински пътища ІV 70152 (VАR 1101)- КалоянДоброплодно от км.0+000 до км.2+100; общински път ІV 70145 (VАR 2116)-ВойводиноНиколаевка от км.5+000 до км.9+563 и Подмяна водопровод от ПС Искър до РШ за
с.Щипско и от РШ за с.Щипско до съществеваща шахта отток, община Вълчи дол” и
съпътстващата документация за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013г.
3. Дейностите по проект „Рехабилитация на общински пътища ІV 70152 (VАR 1101)- КалоянДоброплодно от км.0+000 до км.2+100; общински път ІV 70145 (VАR 2116)-ВойводиноНиколаевка от км.5+000 до км.9+563 и Подмяна водопровод от ПС Искър до РШ за
с.Щипско и от РШ за с.Щипско до съществеваща шахта отток, община Вълчи дол”
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отговарят на приоритетите заложени в Общински план за развитие 2007-2013г. на Община
Вълчи дол.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно кандидатстване с проектно
предложение по Програма BG06 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014, „Деца и младежи в риск” Компонент 2- Грижа за деца в риск.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 892
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА Общински съвет- Вълчи дол дава съгласие:
1. Община Вълчи дол да подготви и да кандидатства с проектно предложение по Програма
BG06 на ФП на ЕИП 2009-2014, „Деца и младежи в риск” Компонент 2- „Грижа за деца в риск” с
максимално допустима стойност на безвъзмездната помощ €250 000.
2. Кмета на община Вълчи дол да води преговори и да подпише споразумение за партньорство
по проекта с община Суворово и с една от страните донори на програмата: Кралство Норвегия,
Исландия или Лихтенщайн.
Предназначението на сградите на детските градини, обекти на извършване на строителноремонтни дейности, финансирани по проекта, да не се променя за период от 10 години след
приключване дейностите по проекта.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно кандидатстване на Община
Вълчи дол с инвестиционен проект „Рехабилитация на път ІV 27015 (VАR 1112)- КараманитеЧервенци от км. 29+940 до км. 35+928”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 893
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА Общински съвет- Вълчи дол дава съгласие:
1. Дава съгласие Община Вълчид ол да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по
мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013г. с инвестиционен проект „Рехабилитация на път
ІV 27015 (VАR 1112)- Караманите-Червенци от км. 29+940 до км. 35+928”
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за
подготовка на проекта „Рехабилитация на път ІV 27015 (VАR 1112)- Караманите-Червенци от км.
29+940 до км. 35+928” и съпътстващата документация за кандидатстване по мярка 321 «Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони» от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013г.
3. Дейностите по проект „Рехабилитация на път ІV 27015 (VАR 1112)- Караманите-Червенци от
км. 29+940 до км. 35+928” отговарят на приоритетите заложени в Общински план за развитие 20072013г. на Община Вълчи дол.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно признаване на собствеността
върху имот-земеделска земя в землището на с.Изворник.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 894
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във
връзка с §27 , ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ3,ал.3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се предостави на Ангел
Ангелов Ангелов, ЕГН-5411161021 от с.Изворник и на Марийка Ангелова Николова,ЕГН-5012291030
от гр.Варна,жк»Младост»№138,вх.1,ет.7,ап.21, имот № 019011, площ :0,988дка, начин на трайно
ползване: нива, находящ се в местност «Край село», землище на с.Изворник, при граници и съседи:
имоти №№ 019012, 019008,000022-жилищна територия и полски път №019037.
8

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно предоставяне на дърва за огрев
на местните поделения на религиозните институции на територията на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 895
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА дава съгласие да бъдат предоставени
на местните поделения на религиозните институции на територията на община Вълчи дол- храмове и
джамии общо 44 куб.м. дърва за огрев за отоплителния зимен сезон на 2013-2014 година.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно изпълнение на дейностите,
заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода 01.01.2013г.- 30.06.2013г.
ОбС взе следните:
Р Е Ш Е Н И Е № 896
На основание чл.17,ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема отчетите на
ССНЦ»Вихър-2002» и на «Спортен клуб»Петко Сираков 2012», както и информация за разходваните
средства (Приложение1) за изпълнението на дейностите, заложени в Спортния календар на Община
Вълчи дол за периода 01.01.2013г.-30.06.2013г.
Р Е Ш Е Н И Е № 897
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА дава съгласие неизразходваните
средства от проведените спортни прояви по т.1,т.4 и т.10, съгласно Приложение1, в размер на
602,50лв. да бъдат прехвърлени за спортни прояви по случай 39 годишнината на гр.Вълчи дол (т.12
от Спортния календар на Община Вълчи дол, приет с Решение №566/ 24.01.2013г.).
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно информация от Таня Ангелова за
изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода
01.01.2013г.-30.06.2013г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 898
На основание чл.17,ал.5,т.5 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема
информацията за изпълнението на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол
за периода 01.01.2013г.-30.06.2013г.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
21.1. Заявление от Параскева Маринова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Стара планина”№34,
относно отпущане на еднократна парична помощ за предстоящо оперативно лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 899
Дава съгласие на Параскева Маринова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.”Стара планина” №34да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. за оперативно лечение.
21.2. Заявление от Халил Шерифов Халилов с.Войводино, относно отпущане на еднократна
парична помощ за покриване на разходи от лечение .
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 900
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Дава съгласие на Халил Шерифов Халилов от с.Войводино да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 2 167,00 лв., покриваща направените разходи за лечение.
21.3. 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 № 901
Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40,00лв.
21.4. Заявление от Стойка Атанасова Стойчева 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 № 902
Дава съгласие на Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв..
21.5. Заявление от Диян Трифонов Дочев от гр.Вълчи дол, ул.”Тодор Каблешков”№36, 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 № 903
Дава съгласие на Диян Трифонов Дочев от гр.Вълчи дол да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 60,00лв., която дасе изплати директно на фирмата изпълнител.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Марияна Радева- директор ЦДГ „Здравец”, относно увеличаване капацитета на яслена група.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 904
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и изискванията на Наредба №7 от 2000год. За
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на
уччилищата и детските градини и обслужващите звена , ОбС Вълчи дол определя капацитет на
яслена група за ОДЗ”Здравец”-гр.Вълчи дол- 18 места.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Марин Стоянов Маринов- треньор на детско-юношески отбор с.Михалич, относно участието на
отбора в регионалното футболно първенство.
По въпроса не бе взето конкретно решение.
С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 16,50 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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