РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 42-ро редовно заседание на 30 октомври 2014 година
П Р О Т О К О Л № 42
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Информация от инж.Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно изпълнение на Бюджета на
Община Вълчи дол към 30 септември 2014 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1392
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.137,ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси, както и
чл.34,ал., и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните
дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Вълчи дол, ОбС гр.Вълчи дол одобрява информацията относно изпълнението на бюджета на
Община Вълчи дол към 30 септември 2014 година, както следва:
 Отчет за изпълнение на бюджета към 30 септември 2014 година на Община Вълчи дол по
неговата приходна и разходна част в размер на 4 921 782 лева
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно поемане на
дългосрочен общински дълг от Община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1393
На основание чл.21, ал.1,т.10 от ЗМСМА; чл.4,т.1, чл.13 и чл.17 от Закона за общинския дълг,
както и чл.8 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за
поемане на общински дълг от Община Вълчи дол:
1. Общински съвет гр.Вълчи дол дава съгласие да бъде започната процедура за поемане на
дългосрочен общински дълг от Община Вълчи дол със следните параметри:
 Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност: 400
000,00(четиристотин хиляди) лева
 Предназначение на дълга: финансиране на проекти „Разширение на канализационната и
реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, област Варна”; „Изготвяне на
Общ устройствен план на Община Вълчи дол”; „Благоустрояване на населените места в
Община Вълчи дол”
 Валута на дълга: BGN(български лева)
 Вид на дълга: дългосрочен банков кредит, поет с договор за общински заем по чл.3,т.2 от
Закона за общинския дълг
 Начин на обезпечаване: залог на бъдещи вземания на Община Вълчи дол и бъдещи собствени
приходи през 2015г.,2016г. и 2017г., съгласно определението в чл.6 от Закона за общинския
дълг
 Условия за погасяване: на траншове, със собствени приходи на общината
 Гратисен период за погасяване на главницата: 3 (три) месеца
 Максимален срок за ползване и издължаване: 36 (тридесет и шест) месеца от датата на
сключване на договора за банков кредит
 Максимален лихвен процент: фиксирана месечна лихва в размер не по-голям от 6,5% годишно
 Такса за обработка и управление на кредита: до 0,5% от размера на дълга, без други такси и
разноски
 Наказателна добавка при просрочие: до 2% годишно върху сумата в просрочие за времето в
просрочие, без капитализиране на просрочените лихви
 Възможност за предсрочно погасяване: изцяло или на части, без наказателни санкции и без
предизвестие от страна на кредитополучателя
2. Общински съвет-гр.Вълчи дол възлага на Кмета на Община Вълчи дол да проведе
процедура за избор на финансова институция по реда на Закона за обществените поръчки
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съгласно чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг, която да осигури необходимото
финансиране, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Ан.Йорданова-директор дирекция ФСД за одобряване на разходи за командировки на кмета на община
Вълчи дол за ІІІ-то тримесечие.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1394
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 инж.Пенка Йорданова-кмет на
Община Вълчи дол за периода 01.07.2014г.-30.09.2014 г. в размер на 252,00лв.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно отчет за разходваните
средства за празника на гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1395
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Вълчи дол одобрява разходите,
направени по повод празника на гр.Вълчи дол в размер на 24 175,90 лв., съгласно Приложение №1.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно промени в списъка за
капиталови разходи
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1396
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие в поименния списък на капиталовите
разходи (Приложение №3) да бъдат направени следните промени:
Обекти финансирани с целевата субсидия от Републиканския бюджет:
Става(включват се и нови обекти)
Било:
Проект за Генерален план за организацията на Проект за Генерален план за организацията на
движението за 8 000лв.
движението за 7 980лв.
Ремонт на покрив на пенсионерски клуб в Ремонт на покрив на пенсионерски клуб в
с.Метличина за 8 000лв.
с.Метличина до 7 751лв.
Изработка, доставка и монтаж на автоспирка в Изработка, доставка и монтаж на автоспирка в
гр.Вълчи дол за 2 000лв.
гр.Вълчи дол за 1 992лв.
Закупуване на ръчно водим снегорин за 5 Закупуване на ръчно водим снегорин за 3
500лв.
864лв.
Ремонт на зала в читалището в с.Караманите за Ремонт на зала в читалището в с.Караманите за
4 000лв.
3 871лв.
Ремонт на зала в с.Червенци за 3 000лв.
Ремонт на зала в с.Червенци за 2 978лв.
Ремонт на сградата на кметството в с.Генерал Ремонт на сградата на кметството в с.Генерал
Колево за 3 300лв.
Колево за 3 272лв.
Ремонт на сградата на читалището в с.Генерал Ремонт на сградата на читалището в с.Генерал
Колево за 2 500лв.
Колево за 2 477лв.
Ремонт на здравна служба в с.Брестак за 4 Ремонт на здравна служба в с.Брестак за 3
000лв.
115лв.
Закупуване на турбина за джип „Хюндай” за 3
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Общо: 40 300лв.

000лв.
Общо: 40 300лв.

Обекти за финансиране чрез параграф 40-00:
Става(включват се и нови обекти)
Било:
Ремонт на здравна служба в с.Брестак за 11 Ремонт на здравна служба в с.Брестак за 12
900лв.
236лв.
Ремонт на здравна служба в с.Стефан Караджа Ремонт на здравна служба в с.Стефан Караджа
за 10 600лв.
за 10 597лв.
Закупуване на специализиран автомобил за 2 Закупуване на специализиран автомобил за 2
680лв.
490лв.
Закупуване на система за видео наблюдение в Закупуване на система за видеонаблюдение в
парка в кв.25 в гр.Вълчи дол за 2 500лв.
парка в кв.25 в гр.Вълчи дол за 2 161лв.
Закупуване на система за видеонаблюдение в Закупуване на система за видеонаблюдение в
парка в кв.68 в гр.Вълчи дол за 1 800лв.
парка в кв.68 в гр.Вълчи дол за 2 133лв.
Ремонт на част от покрив на СОУ „В.Левски” Ремонт на част от покрив на СОУ „В.Левски”
вълчи дол за 6 205лв.
Вълчи дол за 6 195лв.
Закупуване и доставка на копирна машина за Закупуване и доставка на копирна машина за
информационен център за 4 000лв.
информационния център за 2 497лв.
Ремонт на ЦДГ Есеница за 4 000лв.
Ремонт на ЦДГ Есеница за 3 960лв.
Общо: 43 685лв.
Общо: 42 269 лв.
Остатък: 1 416лв.
През третото тримесечие има преизпълнение на
пар.40 с 2 124лв.
За разпределение остават 3 540лв.
Нов обект
Авторски надзор „Рехабилитация на зелени
площи” кв.25 за 1 000лв.
Остатък: 2 540лв.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №992/10.10.2014г.,
относно информация за зимната подготовка на Община Вълчи дол за зимния период 2014/2015 година
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА ,ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 1397
ОбС Вълчи дол приема информацията за зимната подготовка на община Вълчи дол за зимния
сезон 2014/2015 година.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №992/10.10.2014г.,
относно организация на столовото хранене в средищните училища на територията на Община Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1398
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от
ПМС №88 от 23 май 2000г. утвърждава за финансовата 2015 година себестойност на един обяд за
ученическото столово хранене както следва:
1. СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол – в размер на 1,40лв.:
-субсидия от бюджета на училището – 0,40лв.;
-заплащане купон от ученик – 1,00лв.
2. ОУ „Климент Охридски” с.Стефан Караджа – в размер на 1,20лв.:
-субсидия от бюджета на училището – 0,70лв.;
-заплащане купон от ученик – 0,50лв.
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3. ОУ”Свети Иван Рилски”-с.Червенци – в размер на 1,20лв.:
-субсидия от бюджета на училището – 1,00лв.;
-заплащане купон от ученик – 0,20лв.
4. ОУ”Васил Левски” с.Михалич- в размер на 2,50лв.:
-субсидия от бюджета на училището по проект „Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
процес”– 2,00лв.;
-заплащане купон от ученик – 0,50лв.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №992/10.10.2014г.,
относно определяне на училища-преимуществени ползватели на училищен автобус
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1399
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26,ал.3 от
ЗНП и в изпълнение на сключени договори между община Вълчи дол и МОМН, ОбС Вълчи дол
определя за учебната 2014/2015г. като преимуществени ползватели на МПС училищни автобуси,
следните общински училища:
1. СОУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол


Автобус марка ISUZU, модел „Класик27”, 27+1 места, с рег.№ В 07-74 НК да превозва ученици
по маршрут:
с.Войводино-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Щипско - празен
с.Щипско-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Червенци-с.Ст.Караджа- учители
с.Стефан Караджа-с.Есеница-с.Калоян-с.Добротич-с.Михалич-с.Искър-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Добротич-с.Калоян.с.Есеница
с.Есеница-с.Калоян-с.Добротич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Войводино
с.Войводино-гр.Вълчи дол- празен
Гр.Вълчи дол-с.Щипско
С.Щипско-гр.Вълчи дол - празен
Гр.Вълчи дол-с.Войводино



Автобус „Ивеко”, 31+1 места, с рег.№ В 4860 НХ да превозва ученици по маршрут:
с.Генерал Киселово-с.Ботево- празен
с.Ботево-с.Бояна-с.Оборище-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Бояна- празен
с.Бояна-с.Оборище- гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Ген.Киселово-с.Оборище-с.Бояна-с.Ботево
с.Ботево-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол- празен
Гр.Вълчи дол-с.Оборище-с.Бояна
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с.Бояна-с.Генерал Киселово- празен


Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ В 07-80 НК да превозва ученици
по маршрут:
с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил- празен
с.Страхил-с.Звънец-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово
с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил
с.Страхил-с.Звънец-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил
с.Страхил-с.Звънец- с.Генерал Киселово- празен
2. ОУ»Васил Левски»-с.Михалич



Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ В 07-76 НК да превозва ученици
по маршрут:
Гр.Вълчи дол-с.Михалич- празен
С.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Михалич- учители
с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница-с.Изворник
С.Изворник-с.Есеница-с.Добротич-с.Михалич
с.Михалич-с.Добротич- празен
с.Добротич-с.Михалич
С.Михалич-с.Добротич-с.Есеница
С.Есеница-с.Добротич-с.Михалич
С.Михалич-гр.Вълчи дол- учители
Гр.Вълчи дол-с.Михалич
с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница-с.Изворник
с.Изворник-с.Михалич-празен
с.Михалич-гр.Вълчи дол- учители
3. ОУ»Климент ОхридскиВасил Левски»-с.Стефан Караджа



Автобус марка ISUZU, модел „Класик27”, 27+1 места, с рег.№ В 07-75 НК да превозва ученици
по маршрут:
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник
С.Изворник-с.Есеница-с.Калоян-с.Ст.Караджа
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с.Стефан Караджа-сЧервенци-учители
С.Червенци- с.Генерал Колево
С.Генерал Колево-с.Стефан Карадга
с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево
с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник
С.Изворник-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево
С.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник
С.Изворник-с.Есеница-с.Калоян-с.Стефан Караджа
4. ОУ»Св.Иван Рилски»-с.Червенци


Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ В 53-28 НК да превозва ученици
по маршрут:
с.Червенци-с.Радан войвода-празен
с.Радан войвода-с.Червенци
с.Червенци-с.Караманите-с.Метличина-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци
с.Червенци-с.Стефан Караджа-с.Червенци-с.Караманите-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Метличина-с.Караманите-с.Червенци
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Червенци-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци



Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ В 07-78 НК да превозва ученици
по маршрут:
с.Червенци-с.Владимирово-с.Бдинци-с.Вратарите
с.Вратарите-с.Бдинци-с.Червенци
С.Червенци-с.Радан войвода- празен
С.Радан войвода-с.Червенци
с.Червенци-с.Генерал Колево- празен
с.Генерал Колево-с.Червенци
С.Червенци-с.Радан Войвода-с.Генерал Колево-с.Червенци
с.Червенци-с.Владимирово-с.Бдинци-с.Вратарите
с.Вратарите-с.Бдинци-с.Червенци-празен
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Червенци
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно промяна в списъка на
пътуващите учители на Община Вълчи дол за 2014 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1400
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 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 №1103, т.7 от 12.02.2014г., като:
1. Включва в списъка на СОУ «Васил Левски» гр.Вълчи дол:
 Иванка Димитрова Харакчиева- психолог, по направлението гр.Варна-гр.Вълчи дол-гр.Варна
 Калин Цветанов Кънев- мл.учител, по направлението гр.Варна-гр.Вълчи дол-гр.Варна
 Зафир Иванов Ангелов- възпитател, по направлението гр.Варна-гр.Вълчи дол-гр.Варна



2. Изключва от списъка на СОУ”Васил Левски” гр.Вълчи дол:
Параскева Николова Иванова-ст.учител, по направлението с.Брестак-гр.Вълчи дол-с.Брестак
Николинка Димова Сярова- психолог, по направлението с.Брестак-гр.Вълчи дол-с.Брестак

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно Актуализиране
числеността на персонала в дейност «Администрация на кметства» и дейност «Други дейности по
икономиката» към Община Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1401
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА утвърждава актуализирана
численост на персонала, зает по трудови правоотношения към Община Вълчи дол в дейности
„Администрация на кметства” и „Други дейности по икономиката”, считано от 01.12.2014 година, както
следва:
Местни дейности
Щатни бройки
Администрация на кметства
6,5
Други дейности по икономиката
17,5
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно Допълване на
Приложение 1 към чл.47 на Раздел ІV.Такси за технически услуги на НОАМТЦУ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1402
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС Вълчи
дол допълва ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към чл.47 на Раздел ІV.Такси за технически услуги на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи
дол, както следва:
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
№ по
ред

услуга

...

....

27.

За издаване на разрешение за отсичане на
дървета и/или кастрене на клони в частни

мярка
...
Лв.

такса
...
15,00
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имоти и в общински имоти
 По чл.19 от Наредба №1 от
10.03.1993г- на МТРС за опазване на
озеленените площи и декоративната
растителност;
 По
чл.35,ал.2
от
Наредба
за
изграждане, стопанисване и опазване
на зелената система на територията на
община Вълчи дол
28.

За издаване на разрешение за отсичане на
дървета и/или кастрене наклони по чл.32 от
Закона за опазване на селскостопанското
имущество в частни имоти и в общински
имоти

Лв.

10,00

28.А.

Такса за издаване на превозен билет на добита
дървесина

Лв.

5,00

28.Б.

Такса за маркиране на дървесина за кубичен
метър

Лв.

2,00

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №992/10.10.2014г.,
относно издаване на Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ-с.Оборище
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1403
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА и на
основание чл.124а, ал.1,т.1 и чл.134, ал.2,т.6 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол разрешава на „Еклипс Асет Груп”
ЕООД, гр.София, ЕИК: 202607111 да изработи проект на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен планРегулация и застрояване) за обединяване на УПИ V-19, ІV-34, ІІІ-34 в кв.7, УПИ І-35, ІІ,ІІІ-36, V-37, ІV37,VІІІ-35 и ІХ-35 в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, общ.Вълчи дол в един урегулиран
поземлен имот за „Производствено стопанска дейност(ПСД)”.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно замяна на имоти
частна общинска собственост 031005, находящ се в землището на с.Генерал Киселово
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1404
На основание чл.40,ал.3 и ал.8 от ЗОС; чл.6,ал.2,т.2 от НРПУРОИ и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,
ОбС Вълчи дол:
1. Дава съгласие имот № 095017 с площ 9,000 дка, собственост на Фитнат Мехмедова
Шерифова в землището на с.Войводино, общ.Вълчи дол да бъде заменен с имот №031005-8,815дка,
АОС №1457/05.03.2013г. нива, в землището на с.Генерал Киселово; частна общинска собственост, при
граници на имота ПИ №031004, 000114, 000125.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за замяна с Фитнат Мехмедова Шерифова,
ЕГН-4008170952, адрес-с.Войводино.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно делба на имот
№049001, АОС №1281/16.03.2012г.,частна общинска собственост в землището на с.Ст.Караджа
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1405
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ; чл.45и от ППЗСПЗЗ и
чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие имот №049001, в землището на с.Стефан Караджа, целият с площ 48,446дка,
актуван с АОС №1281/16.03.2012г. да бъде разделен на четири отделни имота, съгласно приложената
скица-проект.
2. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на новообразуваните имоти както
следва:
-имот №049007 от „изоставена орна земя” да се промени на „нива”;
-имот №049008 от „изоставена орна земя” да се промени на „нива”;
-имот №049010 от „изоставена орна земя” да се промени на „полски път”;
-имот №049009 се запази на „изоставена нива”
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно учредяване на
безсрочно възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост в с.Радан войвода
(кв.83)
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1406
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.37,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1т.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 55 кв.м. идеални части върху УПИ І в кв.83 по плана на с.Радан войвода, актуван
с АОС № 1899/03.09.2014г., с площ от 1 930 кв.м., при граници за имота: от двете страни улица; УПИ VІ,
УПИ ІІІ и УПИ ІІ в кв.83.
ІІ- Одобрява направената оценка в размер на 374,00лв.(триста седемдесет и четири лева) за
първоначална цена при учредяване идеална част на право на строеж върху 55 кв.м., УПИ І в кв.83 по
плана на с.Радан войвода, актуван с АОС №1899/03.09.2014г., с площ от 1 930 кв.м.Размер на депозита20% от първоначалната стойност на правото на строеж, определена на база посочената 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 ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно учредяване на
безсрочно възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост в гр.Вълчи дол(кв.88)
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1407
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.37,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1т.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 100 кв.м. идеални части върху УПИ V в кв.88 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с
АОС № 1460/02.04.2014г., с площ от 675 кв.м., при граници за имота: улица; УПИ ІV, VІІ кв.88, край на
регулацията..
ІІ- Одобрява направената оценка от Бисерка Влахова в размер на 900,00лв.(деветстотин лева) за
първоначална цена при учредяване идеална част на право на строеж върху 100 кв.м., УПИ V в кв.88 по
плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1899/03.09.2014г., с площ от 1 930 кв.м.Размер на депозита-20%
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от първоначалната стойност на правото на строеж, определена на база посочената 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 СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно учредяване на
безсрочно възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост в гр.Вълчи дол(кв.75)
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1408
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.37,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1т.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 100 кв.м. идеални части върху УПИ V в кв.75 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с
АОС № 346/12.12.2000г., с площ от 945 кв.м., при граници за имота: улица; парц.4-общ., парц.6-общ и
земеделски земи.
ІІ-Дава съгласие след публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно, безсрочно
право на строеж върху 100 кв.м. идеални части върху УПИ VІ в кв.75 по плана на гр.Вълчи дол, актуван
с АОС № 347/12.12.2000г., с площ от 1 030 кв.м., при граници за имота: парц.5-общ., парц.7-общ и
земеделски земи.
ІІІ- Одобрява направената оценка от Бисерка Влахова в размер на 950,00лв.(деветстотин и
петдесет лева) за първоначална цена при учредяване идеална част на право на строеж върху 100 кв.м.,
УПИ V в кв.75 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №346/12.12.2000г., с площ от 945 кв.м.Размер
на депозита-20% от първоначалната стойност на правото на строеж, определена на база посочената в
заявленията площ за застрояване.
ІV- Одобрява направената оценка от Бисерка Влахова в размер на 950,00лв.(деветстотин и
петдесет лева) за първоначална цена при учредяване идеална част на право на строеж върху 100 кв.м.,
УПИ VІ в кв.75 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №347/12.12.2000г., с площ от 1 030
кв.м.Размер на депозита-20% от първоначалната стойност на правото на строеж, определена на база
посочената в заявленията площ за застрояване.
V- 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 ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот
УПИ І, кв.28, АОС №1168/21.05.1998г., частна общинска собственост(с.Метличина)
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1409
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА;
чл.36,ал.1 и ал.3 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ,
І-Дава съгласие имот УПИ І, кв.28, АОС №1168/21.05.1998г., с.Метличина, частна общинска
собственост представляващо детско заведение със застроена площ 403 кв.м., едноетажна масивна
конструкция построена през 1953г. и дворно място 11 000кв.м. да бъде продадено чрез публичен търг с
явно наддаване.
ІІ- Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ І,кв.28 по плана на
с.Метличина със застроена площ 403кв.м. в едно с построената в него едноетажна, масивна училищна
сграда, АОС №1168/21.05.2014г. в размер на 38 140 лв.(тридесет и осем хиляди сто и четиридесет лева)
без ДДС. Размер на депозита-20% от стойността на имота.
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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 ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на годишен
план-паша за 2015 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1410
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.37о, ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Вълчи
дол приема Годишен план-паша за 2015 година, съгласно направеното предложение.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно оказване на подкрепа
на Община Тутракан в нейната високо патриотична инициатива за изграждане на постоянна експозиция
„Тутраканска епопея”-символ на войните за национално обединение и освобождение 1912-1918г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1411
На основание чл.21,ал.1,т.15 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи
дол да подкрепи Община Тутракан в нейната високо патриотична инициатива за изграждане на
постоянна експозиция „Тутраканска епопея”- символ на войните за национално обединение и
освобождение като стане член на Националния инициативен комитет за изграждане в Мемориалния
комплекс „Военна гробница-1916г.” край град Тутракан.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Избор на съдебни заседатели:
на основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 1412
ОбС Вълчи дол утвърждава следните лица за съдебни заседатели за Районен съд Девня:
 Росица Жекова Маркова
 Исмаил Бейтулов Исмаилов
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
22.1. Заявление от Иванка Николова Кънчева от с.Бояна, 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 № 1413
Дава съгласие на Иванка Николова Кънчева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
22.2. Заявление от Алиме Сюлейманова Сюлейманова от с.Страхил, 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 № 1414
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Не дава съгласие на Алиме Сюлейманова Сюлейманова от с.Страхил да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
22.3. Заявление от Николинка Милкова Маджарова от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №5,
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 № 1415
Дава съгласие на Николинка Милкова Маджарова от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски»№5 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв .
22.4. Заявление от Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево, 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 № 1416
Не дава съгласие на Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
22.5. Заявление от Али Мурадов Алиев 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 № 1417
Не дава съгласие на Али Мурадов Алиев от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
22.6. Заявление от
парична помощ

Мехмед Караниев Сарачев от с.Бояна, относно отпущане на еднократна

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1418
Не дава съгласие на Мехмед Караниев Сарачев от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ .
22.7. Заявление от Геновева Демирева Стоянова 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 № 1419
Дава съгласие на Геновева Демирева Стоянова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
22.8. Заявление от Тодорка Митева Минкова 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 № 1420
Дава съгласие на Тодорка Митева Минкова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
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22.9. Заявление от Абибе Ахмедова Мустафова 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 № 1421
Не дава съгласие на Абибе Ахмедова Мустафова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
22.10. Заявление от Мехмед Асанов Мехмедов 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 № 1422
Дава съгласие на Мехмед Асанов Мехмедов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
22.11. Заявление от Гюла Христова Стоянова от гр.Вълчи дол,ул.”Ген.Скобелев”№45, 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 № 1423
Дава съгласие на Гюла Христова Стоянова от гр.Вълчи дол,ул.»Ген.Скобелев»№45 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
22.12. Заявление от Хюсеин Хюсеин Иса от с.Генерал Колево, 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 № 1424
Дава съгласие на Хюсеин Хюсеин Иса от с.Генерал Колево да бъде предоставена храна от ДСП за
срок от два месеца, като стойността й бъде прехвърляна директно по сметка на ДСП и купони за храна
на две деца за два месеца в стола на ОУ с.Червенци,като стойността на купоните също бъде превеждана
директно по сметка на ОУ-с.Червенци.
22.13. Заявление от Зюмбюлка Рашкова Савова 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 № 1425
Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде предоставена храна на децата
й за три месеца на стойност до 60,00лв. в стола на ОУ с.Михалич,като стойността на купоните също
бъде превеждана директно по сметка на ОУ-с.Михалич.
22.14. Заявление от Али Гюсюмов Кадиров 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 № 1426

13

Дава съгласие на Али Гюсюмов Кадиров от с.Радан войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.
22.15. Заявление от Зеля Юсуф Ахмед 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 № 1427
Не дава съгласие на Зеля Юсуф Ахмед от с.Радан войвода да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
22.16. Заявление от Съба Стойкова Ботева от с.Генерал Киселово, 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 № 1428
Дава съгласие на Съба Стойкова Ботева от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.
22.17. Заявление от Незиха Шаибова Шаибова 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 № 1429
Дава съгласие на Незиха Шаибова Шаибова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.
22.18. Заявление от Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол, ул.”Оборище” №29, 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 № 1430
Дава съгласие на Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол,ул.»Оборище» №29 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
22.19. 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 № 1431
Дава съгласие на Ахмед Шабан Осман от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 80,00лв.
22.20. Заявление от Агюл Алиева Хюсеинова от с.Страхил, 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 № 1432
Не дава съгласие на Агюл Алиева Хюсеинова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
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22.21. Заявление от
парична помощ

Веска Иванова Желязкова от с.Бояна, относно отпущане на еднократна

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1433
Дава съгласие на Веска Иванова Желязкова от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
22.22. Заявление от
парична помощ

Васвие Хюсеинова Хамди от с.Звънец, относно отпущане на еднократна

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1434
Дава съгласие на Васвие Хюсеинова Хамди от с.Звънец да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 80,00лв.
22.23. Заявление от Юсреф Османов Бейтулов от с.Генерал Киселово, 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 № 1435
Дава съгласие на Юсреф Османов Бейтулов от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно придобиване на
спортен терен, съставляваш ПИ №085001 в землището на гр.Вълчи дол, в едно с построените в него
сгради и съоръжения.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1436
На основание чл..21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,ОбС :
І- Дава съгласие Община Вълчи дол да придобие собственост върху: спортен терен с площ от
42,00 дка, съставляващ имот №085001 в землището на гр.Вълчи дол, в едно с построените в него
масивна,едноетажна сграда(съблекалня) и басейн.
ІІ- Възлага на Кмета на община Вълчи дол да предприеме всички необходими действия и
задейства съответните процедури за придобиване от Община Вълчи дол на спортен терен с площ от
42,00 дка, съставляващ имот №085001 в землището на гр.Вълчи дол, в едно с построените в него
масивна,едноетажна сграда(съблекалня) и басейн.
С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред ,ЧЕТИДЕСЕТ И ВТОРОТО заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 17 ,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Васил Василев/
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