РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 48-мо заседание на 26 март 2015 година
П Р О Т О К О Л № 48
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
изпълнение на Бюджета на община Вълчи дол към 31 декември 2014 година
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1554

На основание чл.140, ал.1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА; чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна
прогноза за местните дейности и за съставяне , обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община Вълчи дол и чл. 9, ал.1 от Закона за общинския дълг,Общински съвет
- гр.Вълчи дол:
1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол за 2014 година, както следва:
1.1.Уточнен план на всички приходи по бюджета в размер на 6 798 691 лева, в т.ч.:
 данъчни приходи в размер на 363 978 лева
 неданъчни приходи в размер на 921 696 лева
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 5 738 115 лева
 трансфери в размер на 396 390 лева
 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /- 9
607 лева
 операции с финансови активи в размер на /- 338 358/лева
 остатък по банкови сметки в началото на периода в размер на 413 142 лева
 остатък по банкови сметки в края на периода - /-686 655/лева
1.2. Уточнен план на всички разходи по бюджета в размер на 6 798 691 лева, в т.ч. по
функции:
1.2.1.Държавни дейности – 4 530 352 лева:
 Общи държавни служби – 615 928 лева
 Отбрана и сигурност – 326 387 лева
 Образование - 2 516 301 лева
 Здравеопазване – 63 860 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 870 039 лева
 Почивно дело,култура и спорт – 137 633 лева
 Разходи за лихви – 204 лева
1.2.2.Местни дейности – 2 160 343 лева :
 Общи държавни служби – 541 405 лева
 Образование – 199 527 лева
 Здравеопазване – 7 214 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 192 659 лева
 БКС и опазване на околната среда – 525 841 лева
 Почивно дело,култура и спорт – 125 910 лева
 Икономически дейности и услуги – 556 253 лева
 Разходи за лихви – 11 534 лева
1.2.3.Дофинансиране на държавните дейности – 107 996 лева:
Общи държавни служби – 74 362 лева
Социално осигуряване подпомагане и грижи - 33 634 лева
1.3.Отчет на всички приходи по бюджета в размер на 6 798 691 лева, в т.ч.:
 данъчни приходи в размер на 363 978 лева
 неданъчни приходи в размер на 921 696 лева
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 5 738 115 лева
 трансфери в размер на 396 390 лева
 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /- 9
607 лева
 операции с финансови активи в размер на /- 338 358/лева
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 остатък по банкови сметки в началото на периода в размер на 413 142 лева
 остатък по банкови сметки в края на периода - /-686 655/лева
1.4.Отчет на всички разходи по бюджета в размер на 6 798 691 лева, в т.ч. по функции:
1.4.1. Държавни дейности – 4 530 352 лева:
 Общи държавни служби – 615 928 лева
 Отбрана и сигурност – 326 387 лева
 Образование - 2 516 301 лева
 Здравеопазване – 63 860 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 870 039 лева
 Почивно дело,култура и спорт – 137 633 лева
 Разходи за лихви – 204 лева
1.4.2. Местни дейности – 2 160 343 лева :
 Общи държавни служби – 541 405 лева
 Образование – 199 527 лева
 Здравеопазване – 7 214 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 192 659 лева
 БКС и опазване на околната среда – 525 841 лева
 Почивно дело,култура и спорт – 125 910 лева
 Икономически дейности и услуги – 556 253 лева
 Разходи за лихви – 11 534 лева

1.4.3. Дофинансиране на държавните дейности – 107 996 лева:
Общи държавни служби – 74 362 лева
Социално осигуряване подпомагане и грижи - 33 634 лева.
2.Утвърждава уточнения план и
изпълнението на собствените приходи на общината,
взаимоотношенията с Централния бюджет, получените и предоставени трансфери, получените и
предоставени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и възстановените заеми по
бюджетната сметка и погашенията по дългосрочни банкови заеми, съгласно Приложение №1.
3.Утвърждава изпълнението на местните приходи и ги счита за актуализиран бюджет по
приходната част на бюджета на общината към 31.12.2014 година, съгласно Приложение №2.
4. Утвърждава уточнения план по функции на разходната част на бюджета на Община Вълчи дол
към 31.12.2014 година, съгласно Приложение №3.
5.Утвърждава окончателния поименен списък на капиталовите разходи за 2014 година по уточнен
план и отчет, съгласно Приложение №4.
6.Утвърждава извънбюджетните сметки и фондове на Община Вълчи дол, съгласно Приложение
№5.
7.Утвърждава отчета за поетия дългосрочен дълг на Община Вълчи дол за 2014 година и
плащанията по дълга, съгласно Приложение№6.
8. Утвърждава размера на разплатените просрочени задължения на общината през 2014 година,
съгласно Приложение № 7
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-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 ІV-то тримесечие на 2014 година.
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1555
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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 01.10.2014г.-31.12.2014 г. в размер на 140,00лв.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно изплащане на пътни
разходи на пътуващите учители
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1556

На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, съгл.Наредба №1 от 23.05.2014г. и
направените промени в нея с ДВ-к бр.13/17.02.2015год., ОбС дава съгласие за изплащане на пътните
разходи на всички пътуващи учители от училищата и детските градини на територията на община Вълчи
дол в размер на 100% от действително извършените разходи, считано от 01.03.2015 година.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно промяна в списъка на
пътуващите учители на Община Вълчи дол за 2015 година.
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1557

На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
1. Коригира списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по
образование, които имат право на заплащане на транспортните разходи по автомобилния и
железопътния транспорт, утвърден с Решение №1501,т.7 от 05.02.2015г., като:
Включва в списъка на СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол:
 Георги Александров Стаматов-ст.учител БЕЛ, по направлението гр.Варна-гр.Вълчи
дол-гр.Варна
 Юлкиер Серветова Османова- ресурсен учител, по направлението гр.Суворовогр.Вълчи дол-гр.Суворово
 Виолета Вълчева Иванова-учител АЕ, по направлението гр.Варна-гр.Вълчи долгр.Варна
Изключва от списъка на СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол:
 Златко Иванов Сидеров-ресурсен учител, по направлението гр.Варна-гр.Вълчи долгр.Варна
Стойността на средствата за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия
персонал за 2015 година остават без промяна.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на Общински
план за младежта.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №1558
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.16,ал.1 от Закона за младежта,
Общински съвет Вълчи дол приема Общински план за младежта за 2015 година.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно участие на община
Вълчи дол във Фонд „Общинска солидарност”-целева дейност към НСОРБ.
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1559

На основание чл.21,ал.1,т.6, т.15 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.3 и ал.5 от ЗМСМА,
чл.31,ал.6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на фонд „Общинска
солидаронст”, приет с Решение №2 от Протокол №35 от 30.01.2015г. на УС на НСОРБ, ОбС Вълчи дол:
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1. Дава съгласие за участие на Община Вълчи дол във Фонд „Общинска долидарност”-целева
дейност към НСОРБ.
2. Определя участието на общината във Фонда със следните вноски:
2.1. встъпителна вноска в размер на 1 000,00лв.(хиляда лева).
2.2. годишна вноска за 2015 г. в размер на 300,00лв.(триста лева).
3. Определя Даниела Банкова Маркова- общински съветник, за представител на община Вълчи
дол в Общото събрание на Фонда.
4. Възлага на кмета на общината да:
4.1. внесе определените с т.2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно Правулника за
устройството и дейността му;
4.2. подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала
необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му
4.3. подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово
подпомагане по т.4.2.
4.4. възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в
Правилника срокове.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на Годишен
отчет за изпълнение на План за действие за 2014г. на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1560
Във връзка с чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА и на основание чл.19,ал.2 от Закона за социалното
подпомагане, чл.36б,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, ОбС
приема Годишен отчет за изпълнение на Плана за действие за 2014г. по изпълнение на Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги в община Вълчи дол.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
възстановяване на земя в с.Стефан Караджа
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1561
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8от ЗМСМА, ОбС:
1. Дава съгласие земята с площ 1,66 дка за която, съгласно Решение по дело №54/07.04.1996г.
на Девненски районен съд е признато правото на собственост на наследниците на Ненко
Коев Бижев да бъде възстановена в общински имот №012289 с площ 2,270 дка в
землището на с.Стефан Караджа, след заплащане на разликата от 0,610дка по пазарна
оценка, която ще бъде одобрена от ОбС.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на експертна оценка за идеална
част он 0,610 дка от имот №012289 с площ 2,270дка в землището на с.Стефан Караджа.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
промяна на предназначението на общински имот.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1562
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС:
1. Дава съгласие за промяна на предназначението на УПИ ІV, кв.84 в гр.Вълчи дол от
„Резервен терен” на „Спорт и атракции”.
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2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите дейстивя за изменение на
Подробния устройствен план и за изграждане на спортна площадка в УПИ ІV, кв.84 в
гр.Вълчи дол.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
провеждане на общо събрание на асоциацията по ВиК
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1562/1
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС:
1. Упълномощава кмета на община Вълчи дол да гласува за приемане на бюджета за 2015
година на отчета за 2014г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия-Варна.
2. Упълномощава кмета на община Вълчи дол да гласува за принципно съгласие за
сключване на договор за срок от 15г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръжеинята, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу
заплащане със съществивящия ВиК оператор- „Водоснабдяване и канализация- Варна”
ООД, на водоснабдителната и канализационната система в обособената територия, по реда
на чл.198п от Закона за водите.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
актуализиране на индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства към
община Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1563
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС гр.Вълчи дол одобрява актуализираните
индивидуални основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства към Община Вълчи дол,
считано от 01.03.2015г., както следва:
№

Длъжностно наименование

1
2

Кмет на кметство с.Брестак
Кмет на кметство-с.Стефан
Караджа
Кмет на кметство с.Генерал
Киселово
Кмет на кметство с.Михалич
Кмет на кметство с.Червенци
Кмет на кметство с.Караманите
Кмет на кметство с.Оборище
Кмет на кметство с.Добротич
Кмет на кметство с.Есеница
Кмет на кметство с.Радан
Войвода

3
4
5
6
7
8
9
10

Индивидуална основна
месечна заплата /в
лева/
630,00
630,00

Трудов стаж и
професионален опит
/%/
1,00
1,00

630,00

1,00

630,00
630,00
580,00
580,00
580,00
580,00
580,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно актуализиране на
програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Вълчи дол през
2015 година
5

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1564
На основание чл.8,ал.9 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА; чл.3,ал.3 от НРПУРОИ и
чл.13,ал.1,т.2 от Закона за концесиите, ОбС Вълчи дол приема изменение на Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Вълчи дол през 2015 година,
както следва:
І- в раздел А.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да предостави под наемсе създават:
- т.10- имот – част от улична регулация, ул.”3-ти март” северно от ПИ 893 в кв.36 по плана
на гр.Вълчи дол
-т.11-помещение, ет.4 (стая 2) в административната сграда на ОбА, находящо се УПИ
ІІ,кв.34 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №823/02.11.2004г.
ІІ- в раздел В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създават:
-т.10-ППИ ХХ в кв.20, с площ 5 264 кв.м., АОС №850/10.03.2006г.
-т.11-имотПИ №000376, АОС №2235/12.11.2014г., с площ 3,599 дка и НТП др.посевна
площ в землището на с.Михалич
-т.12-имот № УПИ ІІІ-55 в кв.9, АОС №1696/20.05.2014г. с площ 2 586 кв.м.в
землището на с.Искър
-т.13-имот в парцел VІ, представляващ апартамент №1 със ЗП 74,41 кв.м., АОС
№1244/17.10.2011г. по плана на с.Генерал Киселово
- в раздел Г.Имоти, които община Вълчи дол има намерение дапредостави на концесия се
създава :
-т.2- имот №000153 в землището на с.Щипско, начин на трайно ползване: язовир, с площ от
68,151 дка, АОС №446/27.12.2000г.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
отдаване под наем на помещение, ет.4(стая2) в административната сграда на ОбА, находяща се в УПИ ІІ,
кв.34 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №823/02.11.2004г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1565
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.15,ал.1 от НРПУРОИ,ОбС Вълчи дол:
І- Дава съгласие за отдаване чрез публичен търг на помещение в административната сграда
на ОбА, находящ се в УПИ ІІ,кв.34 с площ 17,00 кв.м. по плана на гр.Вълчи дол, АОС №823/02.11.2004г.
при първоначална месечна наемна цена 2,33лв. за кв.м. без ДДС.
Размер на депозита е в размер на 20% от стойността на имота.
ІІ- Възлага на кмета на общината:
-да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-даорганизира подготовката и провеждането на публичния търг
-да сключи договор за наем с кандидата спечелил публичния търг
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
отдаване под наем на част от улична регулация по ул.”3-ти март” северно от ПИ №893 в кв.36 –гр.Вълчи
дол
Въпроса е отложен за разглеждане на следващо заседание.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
продажба на апартамент №1 със застроена площ 74,41 кв.м., изба №1-11,40кв.м. и изба №2-10,08 кв.м.,
АОС№ 1244/17.10.2011г., намиращи се в сграда, общежитие, находяща се в УПИ VІ,кв.33 по плана на
с.Генерал Киселово,общ.Вълчи дол.
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1566
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.42,ал.2 от ЗОС, чл.2,ал.1 от НУРУЖННПОЖ, ОбС
Вълчи дол:
І-определя апартамент №1 със застроена площ 74,41 кв.м., изба №1-11,40 кв.м. и изба №2-10,8
кв.м., намиращи се в сграда- общежитие , находяща се в УПИ VІ,кв.33 по плана на с.Генерал Киселово,
общ.Вълчи дол, АОС №1164/19.04.2010г. и АП на АОС №1244/17.10.2011г. от жилище за настаняване
под наем на граждани с установени жилищни нужди, на жилище за продажба.
ІІ-На основание чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие да се продаде
на Мюрвет Хасанова Ибрямова, ЕГН-6212281113 с постоянен адрес с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол,
апартамент №1 със застроена площ 74,41 кв.м., изба №1-11,40 кв.м. и изба №2-10,8 кв.м., намиращи се
в сграда- общежитие , находяща се в УПИ VІ,кв.33 по плана на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол,
АОС №1164/19.04.2010г. и АП на АОС №1244/17.10.2011г.
ІІІ- На основание чл.41,ал.2, чл.47,ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, ОбС НЕ
одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка в размер на 11 459,00 (единадесет хиляди
четиристотин петдесет и девет лева) за апартамент №1 със застроена площ 74,41 кв.м., изба №1-11,40
кв.м. и изба №2-10,8 кв.м., намиращи се в сграда- общежитие , находяща се в УПИ VІ,кв.33 по плана на
с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, АОС №1164/19.04.2010г. и АП на АОС №1244/17.10.2011г. за
продажна цена по смисъла на чл.31,ал.2 от НУРУЖННПОЖ.
ІV. Определя продажна цена в размер на 7 000,00лв без ДДС(седем хиляди лева) за апартамент
№1 със застроена площ 74,41 кв.м., изба №1-11,40 кв.м. и изба №2-10,8 кв.м., намиращи се в сградаобщежитие , находяща се в УПИ VІ,кв.33 по плана на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, АОС
№1164/19.04.2010г. и АП на АОС №1244/17.10.2011г..
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-55 в кв.9 по плана на с.Искър,
АОС№1696/20.05.2014г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1567
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 чл.41,ал.2 от ЗОС и чл.47,ал.2 от
НРПУРОИ, ОбС :
І- Дава съгласие, имот частна общинска собственост, находящ се в УПИ ІІІ-55 в кв.9 по
плана на с.Искър, АОС №1696/20.05.2014г. да бъде продаден на публичен търг с явно наддаване.
ІІ- Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка в размер на 8 276,00(осем
хиляди двеста седемдесет и шест лева и нула стотинки) за първоначална продажна цена при
провеждането на пулбличния търг, за продажба на УПИ ІІІ-55 в кв.9 по плана на с.Искър, АОС№
1696/20.05.2014г.
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;
-даорганизира подготовката и провеждането на публичния търг
-да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
продажба на имот частна общинска собственост, ПИ №000376, АОС №2235/12.11.2014г. в землището на
с.Михалич
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1568
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ОбС:

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.47,ал.2 от НРПУРОИ,

І- Дава съгласие имот, частна общинска собственост, ПИ №000376, АОС №2235/12.11.2014г. с
площ 3,599 дка, в землището на с.Михалич да бъде продаден на публичен търг с явно наддаване.
ІІ- Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка в размер на 2 670,00лв.(две
хиляди шестотин и седемдесет лева и нула стотинки) за първоначална продажна цена при провеждането
на публичния търг, за продажба на ПИ №000376, АОС №2235/12.11.2014г. с площ 3,599 дка в
землището на с.Михалич.
ІІІ- Възлага на кмета на общината:
-да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-даорганизира подготовката и провеждането на публичния търг
-да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХ в кв.20 по плана на гр.Вълчи
дол, АОС №850/10.03.2006г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1569
На основание чл.35,ал.1 и чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА; чл.47,ал.2 от НРПУРОИ,
ОбС:
І- Дава съгласие имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ ХХ в кв.20 по плана на
гр.Вълчи дол, с площ 5 264 кв.м., АОС №850/10.03.2006г. да бъде продаден на публичен търг с явно
наддаване.
ІІ- Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка в размер на 34
216,00лв.(тридесет и четири хиляди двеста и шестнадесет лева и нула стотинки) за първоначална
продажна цена при провеждането на публичния търг за продажба на УПИ ХХ в кв.20 по плана на
гр.Вълчи дол, с площ 5 264 кв.м., АОС №850/10.03.2006г.
Размер на депозита- 20% отстойността на имота.
ІІІ- Възлага на кмета на общината:
-да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
приемане на Отчет за дейността на МКБППМН за 2014 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1570
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Отчет за дейността на МКБППМН
за 2014 година.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
Приемане на План за устойчиво енергийно развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1571
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.10 от ЗЕВИ, Общински съвет Вълчи
дол приема План за устойчиво енергийно развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г.
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнение за 2014г. на ОПР на община Вълчи дол
2014-2020г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1572
На основание чл.24,ал.4 от Закона за регионалното развитие; чл.91,ал.4 от Правилника за прилагане
на Закона за регионалното развитие и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол приема
ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение на изпълнение за 2014г. на Общински план за развитие на община
Вълчи дол 2014-2020г.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно приемане на Отчет за изпълнение
на програмата за опазване на околната среда на община Вълчи дол за 2014 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1573
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.79,ал.5
от ЗООС, ОбС Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на
община Вълчи дол за 2014 година.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно информация за състоянието на
общинско депо гр.Вълчи дол към 31.12.2014г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1574
На основание чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Информация за
състоянието на общинско депо гр.Вълчи дол към 31.12.2014г.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
анализ за работата на Общинска администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол за
2014 г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1575
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС приема Анализа за работата на Общинска
администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол за 2014 година.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
заплащане на членски внос за 2014 година в СНЦ МИГ”Възход”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1576
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол одобрява разход за членски внос за
2014 година в размер на 75,00лв.(седемдесет и пет лева) към СНЦ МИГ «ВЪЗХОД».
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед №339 от 17.03.2015г., относно
безвъзмездно прехвърляне на имот частна общинска собственост, представляващо сграда на бивше
училище, находящо се в парцел ІІ,в кв.42 в с.Генерал Колево
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1577
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.35,ал.5 от ЗОС, ОбС Вълчи дол:
І- Дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно под формата на дарение имот представляващ
едноетажна сграда на бивше училище, частна общинска собственост, находящо се в парц.ІІ в кв.42,
дворно място 5 370 кв.м. със застроена площ 570кв.м., АОС №101/10.12.1998г. с.Генерал Колево, при
граници: от три страни улици и парцел І-348 на Читалищно настоятелство «Наука-1913» с.Генерал
Колево, общ.Вълчи дол.
ІІ- Дава съгласие да бъде променено предназначението на сграда на бивше училище, частна
общинска собственост находящо се в парц.ІІ в кв.42, дворно място 5 370 кв.м. със застроена площ
570кв.м., АОС №101/10.12.1998г. с.Генерал Колево, при граници: от три страни улици и парцел І-348 от
УЧИЛИЩЕ на ЧИТАЛИЩЕ.
ІІІ- Дава съгласие имота дасе използва единствено за обществено ползване, без право на
разпоредителни сделки от страна на надарения.
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
настоятелството на НЧ”Д.Благоев-1907”-гр.Вълчи дол, относно дофинансиране на дейността във връзка
с натрупани стари задължения.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1576/1
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие да се отпусне еднократна парична помощ
в размер на 5 520,42лв на настоятелството при НЧ”Д.Благоев-1907”-гр.вълчи дол за покриване на
задължение на Народно читалище „Д.Благоев-1907” гр.Вълчи дол към ОбА Вълчи дол на обща стойност
5 520,42лв. по фактури както следва:
-фактура № 0100000115/08.05.2012г.- 3 586,44лв.;
-фактура №0100000250/22.10.2012г.- 782,24лв.
-фактура №0100000419/13.06.2013г.- 1 151,74лв.
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на община, относно одобряване на Схема за поставяне
на временни съоръжения за търговия и услуги в гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1578
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол отлага разглеждането на Докладна записка
от инж.Пенка Йорданова-кмет на община, относно одобряване на Схема за поставяне на временни
съоръжения за търговия и услуги в гр.Вълчи дол за следващо заседание на ОбС.
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА:
Заявления за отпущане на еднократна парична помощ:
29.1. Заявление от Марийка Станева Димитрова от с.Брестак,ул.»Васил Левски» №21, относно
отпущане на еднократна парична помощ .
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1579
Не дава съгласие на Марийка Станева Димитрова от с.Брестак,ул.»Васил Левски» №21 да бъде
отпусната еднократна парична помощ.
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29.2. Заявление от Младен Данаилов Атанасов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение .
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1580
Дава съгласие на Младен Данаилов Атанасов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размев на 80,00лв.
29.3. Заявление от Диян Диянов Стоянов от гр.Вълчи дол,ул.»Стара планина»№34, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лечение .
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1581
Дава съгласие на Диян Диянов Стоянов от гр.Вълчи дол,ул.»Стара планина»№34 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размев на 80,00лв.
29.4. Заявление от Юлиян Димитров Асенов 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 № 1581/1
Дава съгласие на Юлиян Димитров Асенов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размев на 60,00лв.
29.5. Заявление от Ахмед Шабан Осман 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 № 1582
Дава съгласие на Ахмед Шабан Осман от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размев на 100,00лв.
29.6. Заявление от Юлиян Минков Стоянов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лекарства .
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1583
Дава съгласие на Юлиян Минков Стоянов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размев на 30,00лв.
29.7. Заявление от Севда Демирова Асенова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение на детето й .
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1584
Дава съгласие на Севда Демирова Асенова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размев на 50,00лв.
29.8. Заявление от Агюл Алиева Хюсеинова от с.Страхил,
парична помощ за лекарства .

относно отпущане на еднократна
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1585
Дава съгласие на Агюл Алиева Хюсеинова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размев на 30,00лв.
29.9. Заявление от Альоша Ченков Вълканов от с.Стефан Караджа,
еднократна парична помощ за лечение .

относно отпущане на

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1586
Дава съгласие на Альоша Ченков Вълканов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00.
29.10. Заявление от Мехмед Асанов Мехмедов от с.Стефан Караджа,
еднократна парична помощ за лекарства .

относно отпущане на

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1587
Дава съгласие на Мехмед Асанов Мехмедов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 60,00лв.
29.11. Заявление от Билгин Исуфов Сюлейманов от с.Страхил, 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 № 1588
Дава съгласие на Билгин Исуфов Сюлейманов от с.Страхил да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв.
29.12. Заявление от Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол,ул.Нишка-12, 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 № 1589
Дава съгласие на Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол,ул.»Нишка» №12 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв..
29.13. Заявление от Ангел Христов Янев 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 № 1590
Не дава съгласие на Ангел Христов Янев от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
29.14. Заявление от Ивелин Росенов Маринов от гр.Вълчи дол,ул.»Аврам Гачев»№1, 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 № 1591
Дава съгласие на Ивелин Росенов Маринов от гр.Вълчи дол,ул.»Аврам Гачев» №1 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
29.15. Заявление от Стоянка Димова Георгиева 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 № 1592
Дава съгласие на Стоянка Димова Георгиева от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 60,00лв.
29.16. Заявление от Янко Тодоров Василев 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 № 1593
Не дава съгласие на Янко Тодоров Василев от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
29.17. Заявление от Сали Юсеин Мехмед от с.Радан Войвода, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение и лекарства
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1594
Дава съгласие Сали Юсеин Мехмед от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 100,00лв.
29.18. Заявление от Ашкън Мустафова Моаремова от с.Михалич,
еднократна парична помощ за лечение .

относно отпущане на

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1595
Дава съгласие на Ашкън Мустафова Моаремова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв.
29.19. Заявление от Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа,
еднократна парична помощ за лечение на децата й .
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

относно отпущане на

Р Е Ш Е Н И Е № 1596
Дава съгласие на Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 300,00лв.
29.20. Заявление от Роза Стефанова Михайлова от с.Звънец, относно отпущане на еднократна
парична помощ за ремонт на жилище .
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1597
Не дава съгласие на Роза Стефанова Михайлова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
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29.21. Заявление от Васил Жеков Василев от гр.Вълчи дол,ул.»Добруджа»№1, относно отпущане
на храна от патронажа
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1598
Не дава съгласие на Васил Жеков Василев от гр.Вълчи дол,ул.»Добруджа» №1 да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
29.22. Заявление от Вярка Атанасова Василева от гр.Вълчи дол,ул.»Струма»№6,
отпущане на еднократна парична помощ за лекарства

относно

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1599
Дава съгласие на Вярка Атанасова Василева от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №6 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
29.23. Заявление от Юлиян Асенов Огнянов 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 № 1600
Дава съгласие на Юлиян Асенов Огнянов от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА:
Предложение от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно участие на Община Вълчи
дол като партньор в проект за енергийна ефективност и възстановяеми енергийни източници.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1601
На основание чл.21,ал.1т.12 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол одобрява сключване на
споразумение с Агенцията за икономическо развитие-Варна за участие на Община Вълчи дол като
партньор в разработвания от Агенцията проект за представяне пред Министерство на енергетиката в
гр.София за финансиране по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Простарнство
2009-2014, Програма BG04 «Енергийна Ефективност и възобновяеми енергийни източници», Схема
BG04-04-05 «Обучение и образователни дейности за повишаване на административния капацитет,
свързани с енергийната ефективност (ЕЕ) и мерки за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред, ЧЕТИДЕСЕТ И ОСМОТО редовно заседание на ОбС Вълчи
дол бе закрито в 17,30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:.............................................
/Георги Тронков/
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