РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 50-то редовно заседание на 04 юни 2015 година
П Р О Т О К О Л № 50
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно промяна на статута на
Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа и преминаване на
финансирането й чрез бюджета на Община Вълчи дол
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ,ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1648
Общински съвет гр.Вълчи дол, Община Вълчи дол изразява становище- ПГЗГС-с.Стефан Караджа
да остане държавно училище с финансиране от бюджета на Министерство на земеделието и храните.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно Отчет за дейността на
Обществен съвет по социално подпомагане – гр.Вълчи дол за 2014г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1649
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Отчета за
дейността на Обществен съвет по социално подпомагане гр.Вълчи дол за 2014 година, съгласно
Приложение№1 към настоящата докладна записка.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно Информация за
дейността на Сдружение на инвалидите и Дружествата на пенсионерите през 2014г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №1650
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Информация за
дейността на Сдружението на инвалидите и Дружествата на пенсионерите учредени на територията на
Община Вълчи дол, съгласно Приложение№1 към настоящата докладна записка.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно Спазване на
изискванията на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол за 2014г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №1651
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Информация
относно спазване изискванията на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи
дол за 2014 година, съгласно Приложение №1 към настоящата докладна записка.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – председател на ОбС, относно постъпила Информация за
дейността на служителите от Участък на МВР – Вълчи дол по спазването на обществения ред и
контрола по изпълнение на Наредба №1 на ОбС.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №1652
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Информация за
дейността на служителите от Участък на МВР-Вълчи дол при РУМВР-Девня по спазването на
обществения ред и контрола по изпълнението на Наредба №1 на ОбС за 2014 година.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:

1

Докладна записка от Георги Тронков – председател на ОбС, относно постъпила Информация за
състоянието и анализ на безработицата в община Вълчи дол към 31.03.2015г. и Обхват и насоченост на
програмите за временна трудова заетост.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №1653
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Информация
за състоянието и анализ на безработицата в община Вълчи дол към 31.03.2015 година и Обхват и
насоченост на програмите за временна трудова заетост.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – председател на ОбС, относно постъпила Информация за
дейността на ДВХУИ – Оборище за 2014г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №1654
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Информация за
дейността на ДВХУИ с.Оборище за 2014 година.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Заявления за отпущане на еднократна парична помощ:
8.1. Заявление от Еленка Георгиева Борисова от с.Калоян, 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 № 1655
Дава съгласие на Еленка Георгиева Борисова от с.Калоян да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
8.2. Заявление от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, 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 № 1656
Не дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
8.3. Заявление от Альоша Митков Александров 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 № 1657
Дава съгласие на Альоша Митков Александров от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
8.4. 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 № 1658
Дава съгласие на Незиха Шаибова Шаибова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.
8.5. Заявление от Иван Радев Николов от с. Бояна, относно отпущане на еднократна парична
помощ .
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1659
Дава съгласие на Иван Радев Николов от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ в
размер на 50,00лв.
8.6. Заявление от Тодор Атанасов Железов 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 № 1660
Дава съгласие на Тодор Атанасов Железов от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.
8.7. Заявление от Василка Проданова Колева от гр.Вълчи дол,ул.»Александър
Стамболийски»№34, относно отпущане на еднократна парична помощ за погребение .
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1661
Дава съгласие на Василка Проданова Колева от гр.Вълчи дол,ул.»Ал.Стамболийски»№34 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 72,00лв., която да бъде отразена за погребението на
Киро Петров Колев- директно в параграф за погребения на социално-слаби и самотно живеещи, без
близки лица.
8.8. Заявление от Ана Христова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.Люлин-7, 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 № 1662
Дава съгласие на Ана Христова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.Люлин-7 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
8.9. Заявление от Атанас Димитров Георгиев 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 № 1663
Дава съгласие на Атанас Димитров Георгиев от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.
8.10. Заявление от Еленка Андреева Иванова 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 № 1664
Дава съгласие на Еленка Андреева Иванова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
8.11. Заявление от Велико Иванов Стефанов от гр.Вълчи дол,ул.Янко Сакъзов-14, 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 № 1665
Не дава съгласие на Велико Иванов Стефанов от гр.Вълчи дол,ул.»Янко Сакъзов-14 да бъде
отпусната еднократна парична помощ.
8.12. Заявление от Васил Иванов Стефанов от гр.Вълчи дол,ул.Струма-14, относно отпущане на
еднократна парична помощ .
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1666
Дава съгласие на Васил Иванов Стефанов от гр.Вълчи дол,ул.Струма-14 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – За Кмет на община Вълчи дол съгласно заповед №646/25.05.2015г.,
относно предложение за кандидатстване на община Вълчи дол по процедура BG05М90Р001-2.002
„Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1667
Във връзка с чл.17,ал.1,т.7 и на основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
1.Дава съгласие Кмета на община Вълчи дол да кандидатства с проектно предложение по
настоящата процедура BG05М90Р001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020г.
2. Дава съгласие за създаване на звено към структурата на общинска администрация, за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за целите на проекта.
3. Потвърждава - Община Вълчи дол ще поддържа услугите за социално включване в общността
или в домашна среда за срок не по-малко то 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния
доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно Актуализация на
Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Вълчи дол през
2015г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1668
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 2015г.:
В раздел В.Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде се създава :
Т.17-Имот №023019 с площ от 1,036дка, АОС №1442/11.02.2013г., представляващ нива в
землището на с.Искър
В раздел ІV.Имоти, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти
на граждани или юридически лица се създава
Т.1. Имот № 000072-частна общинска собственост, АОС №639/26.02.2012г., пасище и мера
в землището на с.Михалич.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно Продажба на имот
№023019, АОС№1442/11.02.2013г. частна общинска собственост в землището на с.Искър.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1669
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и
чл.36,ал.1 и ал.3 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ,
1. Дава съгласие имот,частна общинска собственост № 023019 с площ от 1,036дка, АОС
№1442/11.02.2013г., представляващ нива в землището на с.Искър да да бъде продаден чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за имот № 023019 с площ от
1,036 дка, АОС№1442/11.02.2013г., представляващ нива в землището на с.Искър в размер на
984,00лв.(деветстотин осемдесет и четири лева). Размер на депозита-20% от стойността на имота.
3.Възлага на кмета на общината:
-да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
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- да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
- да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно Допълнение в
решение №1610/28.04.2015г. за имот УПИ III-285 в кв.32, АОС№1049/27.08.2009г. по плана на
с.Брестак, община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1670
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.6,ал.1 от ЗОС ичл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, дава
съгласие да се допълни Решение №1610/28.04.2015год., както следва:
-създава се т.ІV- Дава съгласие да бъде променено предназначението на имот , находящ се в
УПИ ІІІ-285 в кв.32 с площ 9 205 кв.м. по плана на с.Брестак, общ.Вълчи дол ведно с построените в
него: двуетажна, масивна сграда, детско заведение със застроена площ 360 кв.м. и едноетажна масивна
сграда на бивша детска кухня със застроена площ 133 кв.м. от публична общинска собственост в частна
общинска собственост.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно изменение на
границите на имот №000072, пасище и мера, частна общинска собственост, АОС№639/26.02.2012г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1671
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.6,ал.2 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,
чл.35,ал.1,т.2 от НРПУРОИ,
1. Дава съгласие за замяна на 0,113дка от имот №000297, с 0,113дка с имот №000072, пасище и
мера, АОС №639/26.02.2012г., частна общинска собственост в землището на с.Михалич, съгласно
предложената скица-проект за замяна
2. Дава съгласие да бъде променено предназначението на имот №000072, пасище и мера, АОС
№639/26.02.2012г. от частна общинска собственост на публична общинска собственост.
3. Одобрява направената оценка от Бисерка Влахова в размер на 1,20лв. за кв.м. идеална част/един
лв и двадесет ст. за кв.м. идеална част/, за имот № 000297 в землището на с.Михалич собственост на
Петър Йорданов Николов и Колю Йорданов Колев, нот.акт №161, том І, дело 331
4. Одобрява направената оценка от Бисерка Влахова в размер на 1,20лв. за кв.м. идеална част /един
лв. и двадесет ст. за кв.м. идеална част/, за имот № 000072 в землището на с.Михалич, частна общинска
собственост, АОС №639/26.02.2012г.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане Отчет за
изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Вълчи дол за 2014г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1672
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА и на основание чл.40,ал.1 от Закон за защита на животните, Общински съвет Вълчи дол приема
Отчет за изпълнение на програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Вълчи дол за 2014 година.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно Промени в списъка за
капиталови разходи.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1673
Общински съвет Вълчи дол, на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА дава съгласие в поименния
списък на капиталовите разходи /Приложение 3/ да бъдат направени следните промени:
Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет:
№
1.
2.
8.
12.
13.

Наименование на обекта
Моторни коси /храсторези/-2бр.
Кастрачка за клони
Закупуване на специализиран
автомобил
Закупуване на JPS

Било лв.
2 400
1 200
50 851
1 500

14.

15.

16.

Става лв.
2 440
1 388
отпада

Моторни коси

5 500
Закупуване и монтаж 26 013
на пътни знаци и
маркировка
Доставка и въвеждане 13 000
в експлоатация на
рентгенографичен
апарат и оборудване
към него
Доставка и монтаж на 4 600
2 бр. Автоспирки в
с.Метличина
и
с.Есеница
Проучвателни
и
проектни работи за
обект
3 050
«Многофункционално
спортно игрище в
гр.Вълчидол,
находящ се в УПИ
ІV,кв.84,
гр.Вълчи
дол,община
Вълчи
дол, изменение на
ПУП-ПРЗ
и
технически проект

Обекти, финансирани чрез банков кредит:
било
става
Закупуване на беседки до ски Закупуване и монтаж на
пистата-3бр.
барбекюта,маси и пейки-3 к-та

лева
7 500

Обекти, финансирани чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи:
Нов обект
Изготвяне на проект за основен ремонт на
уличната настилка и водопровод в с.Есеница

лева
11 569

Остатък от §40-00 от 2014 година:
било
Основен ремонт на
отоплителна,ел.
И
ВиК инсталация в

лева
6 010

става
Отпада /сключен е
договор на по-ниска
цена/

Лева
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ОДЗ»Здравец»гр.Вълчи дол

Благоустрояване на
двора на ОУ»Иван
Рилски»-с.Червенци

6 010

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно Промяна
предназначението на имоти публична общинска собственост.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1674
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.25,ал.3,т.4 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава предварителното си съгласие да бъде променено предназначението на следните
имоти:№000031 с аОС №1256/06.02.2012г.; №000033 с АОС №1257/06.02.2012г., №000036 с АОС
№1258/06.02.2012г., находящи се в землището на с.Генерал Колево и имот № 000239 с АОС
№2525/22.04.2015г., находящ се в землището на гр.Вълчи дол от пасище и мера на земеделска земя. за
срок до 6 /шест/ месеца.
2. Дава съгласието за извършване на строително-монтажни работи в имоти №000031 с АОС
№1256/06.02.2012г.,
№000033
с
АОС
№
1257/06.02.2012г.;
№000036
с
АОС
№1258/06.02.2012г.,находящи се в землището на с.Генерал Колево и имот №000239 с АОС
№2525/22.04.2015г., находящ се вземлището на гр.Вълчи дол, свързани с инвестиционните намерения на
концесионерите.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на Община Вълчи дол, относно Изменение на
Решение №1612 на ОбС от 28.04.2015г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1675
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол променя Решение №1612
на ОбС от 28.04.2015г. както следва:
Било:
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС
Вълчи дол дава съгласие земята с площ от 1660 кв.м. в землището на с.Стефан Караджа на наследниците
на Ненко Коев Бижев, съгласно решение по дело №54/1996г. На районен съд Девня да бъде
възстановена в общински имот №012092 с площ от 1658 кв.м. в землището на с.Стефан Караджа.
Става:
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС
Вълчи дол дава съгласие земята с площ от 1660 кв.м. в землището на с.Стефан Караджа на наследниците
на Ненко Коев Бижев, съгласно решение по дело №54/1996г. на районен съд Девня да бъде възстановена
в общински имот №01292 с площ от 1658 кв.м. в землището на с.Стефан Караджа.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно Допълнение на решение
№3/20.11.2011г.
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1676
На основание чл.34,ал.4 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.8 и ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА,ОбС променя Решение №3 от второ
заседание на ОбС от 21.11.2011год., както следва: от състава на пътуващите съветници отпада Исмет
Ибрямов Мехмедов и се добавя общинският съветник Бахтиар Исметов Насъфов, считано от
28.04.2015година, по маршрут Стефан Караджа- Вълчи дол –Стефан Караджа.
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С това дневния ред на ПЕТДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред, ПЕТДЕСЕТОТО
закрито в 18,00 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе

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