РЕШЕНИЯна ОбС
взети на 52-ро редовно заседание на 30 юли 2015 година
П Р О Т О К О Л № 52
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Информация, относно изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол към 30 юни 2015 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1701
На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА; чл.137,ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси, както и
чл.33,ал.2 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, Общински съвет гр.Вълчи дол одобрява информацията, относно изпълнението на
бюджета на Община Вълчи дол към 30 юни 2015 година, както следва:

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 юни 2015 година на Община Вълчи дол по неговата
приходна и разходна част в размер на 3 269 157 лева.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, 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 № 1702
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Приема информацията за средната 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
4,35
6,80
7,05
8,10
9,47
10,18
Първа група
2,75
5,40
5,86
6,00
4,47
3,95
Втора група
7,40
9,47
14,00
7,85
7,26
8,32
Трета група
15,20
16,73
14,05
13,25
21,58
13,05
Четвърта «А» група
10,70
11,47
11,81
11,23
11,94
1,06
Четвърта «Б» група
10,40
10,13
11,71
9,38
9,65
Общо:
50,80
60,00
64,48
55,81
64,37
35,56
ЦДГ»Звездица»с.Стеф
ан Караджа
Първа група с.Стефан
4,10
3,26
4,00
5,64
5,73
7,31
джа
Втора група с.Стефан
10,79
10,33
7,89
11,00
5,00
джа
Трета група филиал
5,07
4,27
5,44
7,07
7,07
7,08
рвенци
Общо:
19,96
17,53
19,77
20,60
23,80
19,39
ЦДГ»Слънце»
с.Михалич
Първа група с.Михалич
4,47
4,42
5,55
7,43
7,46
5,27
Втора група филиал
11,74
9,60
11,52
10,14
11,53
11,27
ица
Общо:
16,21
14,02
17,07
17,57
18,99
16,54
ЦДГ»Н.Крупская»
с.Г.Киселово
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Първа група
Киселово
Общо:

10,74

12,09

13,81

15,29

15,81

9,50

10,74

12,09

13,81

15,29

15,81

9,50

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно определяне на средна
месечна посещаемост за групите в детските градини на територията на Община Вълчи дол за учебната
2015/2016 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №1703
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, 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, Общински съвет Вълчи дол:
1.Определя средна месечна посещаемост за групите в детските градини:
-група в обединено детско заведение в града- 12 деца;
-група в целодневна детска гразина по селата – 12 деца;
-яслена група към обединено детско заведение- 10 деца.
2. Задължава директорите на детските 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 Вълчи дол, относно утвърждаване на
паралелките с ученици под минималния брой за учебната 2015/2016 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1704
ОбС Вълчи дол на основание чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 2000 година за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, обучението на учениците в училищата по
населени места за учебната 2015/2016 година да се води в паралелки под определения
минимален брой както следва:
СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол
VIІ а клас – 17 ученици; X б клас- 16 ученици
ХІ б клас-16 ученици; ХІІ б клас-15 ученици
ОУ „Васил Левски”-с.Михалич
І клас-15 ученици; ІІІ клас-10 ученици;
ІV клас-15 ученици; V клас -14 ученици
ОУ”Свети Иван Рилски” с.Червенци
I клас- 15 ученици; ІІ клас-15 ученици; ІІІ клас- 15 ученици;
V клас- 14 ученици; VI клас- 13 ученици; VII клас- 16 ученици;
VІІІ клас-15 ученици
ОУ”Климент Охридски” с.Стефан Караджа
I клас- 10 ученици; II клас-10 ученици; ІV клас-10 ученици;
V клас- 12 ученици; VII клас- 12 ученици; VIII клас- 11 ученици
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно докладна записка от
Ан.Йорданова за одобряване на разходи за командировки на кмета на Община Вълчи дол за 2-ро
тримесечие.
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1705
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 01.04.2015г.-30.06.2015 г. в размер на 239,00 (двеста тридесет и
девет) лева.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно предоставяне на
актив-общинска собственост, безвъзмездно за управление на РС”ПБЗН”-гр.Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1706
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,чл.12,ал.3 от ЗОС и чл.33 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
1. Общински съвет гр.Вълчи дол отменя Решение №1605 от проведеното на 28.04.2015г.
заседание и Заповед №632/20.05.2015г. на Кмета на Община Вълчи дол.
2.Предоставя на РС»ПБЗН»-гр.Вълчи дол безвъзмездно за управление за срок от десет
години мотоциклет-бщинска собственост-ХОНДА 600 В ТРАНСАЛП, с рег.№ В13 28 К.
3. Възлага та Кмета на Община Вълчи дол да подпише договор за заем за послужване с
Регионална дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението».
4. Разходите за поддръжка, ремонт и гориво са за сметка на общинския бюджет, до размера
на определения лимит съгласно Решение №31 от проведеното на 20.12.2011г. заседание на
Общински съвет гр.Вълчи дол.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно актуализация на
Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2015 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1707
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Вълчи дол дава съгласие
Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2015 година да бъде актуализирана, както
следва:

В частта Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет:
№
1
2

3
4
5
6
7



Наименование на обекта:
Било
Става
Основен ремонт на тоалетните на IV етаж на сграда
7 000
0
Общинска администрация гр.Вълчи дол
Изпълнение на дейности по подновяване и
22 901
25 375
изграждане на елементи, по план за организация на
движението
Закупуване на JPS
5 500
9 000
Доставка и въвеждане в експлоатация на
13 000
14 000
рентгенографичен апарат и оборудване към него
Благоустрояване на терен в кв.25 в гр.Вълчи дол
22 000
22 026
Ремонт на асфалтова настилка на улици в
60 570
62 744
с.Щипско: ОК124-ОК286-вход на стопански двор
Ремонт на асфалтова настилка на улици в
43 285
41 111
с.Метличина: ОК34-ОК113
ОБЩО:
174 256
174 256

В частта Основен ремонт на общински пътища:
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№
1
2
3
4



В частта Обекти за финансиране чрез § 40-00 Постъпления от продажби на нефинансови
активи:
№
1
2
3



Наименование на обекта:
Било
Става
Ремонт на
общински път WAR3110 в
147 000
134 656
с.Есеница:ОК12-ОК119
Ремонт 915 на Общински път WAR 3115:разкол
36 255
38
с.Червенци-с.Генерал Колево
Ремонт на път VAR1112/от II 2072-Брестак14 775
28 617
Червенци/
Ремонт на асфалтова настилка в с.Метличина: път
14 115
9 957
IV 21072
ОБЩО:
212 145
212 145

Наименование на обекта:
Основен ремонт на тоалетните на IV етаж на сграда
Общинска администрация гр.Вълчи дол
Основен ремонт на сграда автогара-гр.Вълчи дол
Разлика за разпределение
ОБЩО:

Било
0
0
0
0

Става
4 803
7 268
369
12 440

В частта Обекти, финансирани от собствени средства:
№
1

Наименование на обекта:
Било
Закупуване на лек автомобил ОПЕЛ ВЕКТРА 1,6 с 0
рег.№ В 4573 РВ
ОБЩО:
0

Става
2 400
2 400

ПО ОСМА 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 2015 г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1708
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:
I-Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2015 г.:
В раздел А. Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да предостави под наем
се създава
Т.50- УПИ ХХII-60,кв.63, АОС №2534/10.07.2015г. частна общинска собственост по
плана на гр.Вълчи дол.
В раздел В. Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде се създава:
Т.18 Апартамент №4 със застроена площ 71,95 кв.м., изба №7-10,08 кв.м. и изба №811,40 кв.м., АОС №1167/ 19.04.2010г., АП №1247/17.10.2011г., намиращо се в сграда, общежитие,
находящо се в УПИ VI, кв.33 по плана на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, АОС
№1164/19.04.2010г. и АП на АОС №1247/17.10.2011г.
Т.19 УПИ XXII-960 в кв.63, АОС №2534/10.07.2015г., частна общинска собственост,
представляващ дворно място с площ 600 кв.м. по плана на гр.Вълчи дол.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно продажба на
апартамент №4 със застроена площ 71,95 кв.м., изба №7-10,08кв.м. и изба №8-11,40 кв.м., АОС
№1247/17.10.2011г., намиращи се в сграда общежитие, находяща се в УПИ VІ, кв.33 по плана на
с.Ген.Киселово
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1709
I-На основание чл.42, ал.2 от ЗОС, чл.2,ал.1 от НУРУЖННПОЖ, ОбС гр.Вълчи дол определя
апартамент №4 със застроена площ 71,95 кв.м., изба №7-10,08 кв.м. и изба №8-11,40 кв.м., АОС
№1167/ 19.04.2010г., АП №1247/17.10.2011г., намиращи се в сграда, общежитие, находящо се в
УПИ VI, кв.33 по плана на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, АОС №1164/19.04.2010г. и АП на
АОС №1247/17.10.2011г. от жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди, на жилище за продажба.
II-На основание чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС гр.Вълчи дол дава
съгласие да се продаде на Божнка Маринова Божкова, ЕГН-5403200979 с адрес с.Генерал
Киселово, общ.Вълчи дол, апартамент №4 със застроена площ 71,95 кв.м., изба №7-10,08 кв.м. и
изба №8-11,40 кв.м., АОС №1167/ 19.04.2010г., АП №1247/17.10.2011г., намиращи се в сграда,
общежитие, находящо се в УПИ VI, кв.33 по плана на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, АОС
№1164/19.04.2010г. и АП на АОС №1247/17.10.2011г.
III-На основание чл.41,ал.2; чл.47,ал.2 от ЗОС и чл.47,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Вълчи
дол одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка в размер на 7007,00лв./седем
хиляди и седем лева и нула стотинки/ за апартамент №4 със застроена площ 71,95 кв.м., изба №710,08 кв.м. и изба №8-11,40 кв.м., АОС №1167/ 19.04.2010г., АП №1247/17.10.2011г., намиращи се
в сграда, общежитие, находящо се в УПИ VI, кв.33 по плана на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи
дол, АОС №1164/19.04.2010г. и АП на АОС №1247/17.10.2011г. за продажна цена по смисъла на
чл.31,ал.2 от НУРУЖННПОЖ.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно продажба на
имот УПИ ХХІІ-960 в кв.63, АОС №2534/10.07.2015г., частна общинска собственост по плана на
гр.Вълчи дол
ОбС взе следното

1.

2.

3.

4.

Р Е Ш Е Н И Е № 1710
На основание чл.1,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.38,ал.1 и ал.2 и чл.47,ал.2 и 3 от НРПУРОИ,ОбС
гр.Вълчи дол:
Дава съгласие имот представляващ УПИ XXII-960 в кв.63, АОС №2534/10.07.2015г., частна
общинска собственост, представляващ дворно място с площ 600 кв.м. по плана на гр.Вълчи дол да
бъде продаден на Красимир Младенов Благоев с адрес гр.Вълчи дол, ул.”Нишка”№9.
Не одобрява направената експертна оценка в размер на 2 880,00лв./две хиляди осемстотин и
осемдесет лева/ без ДДС направена от оценител Бисерка Влахова за продажба на УПИ XXII-960 в
кв.63, АОС №2534/10.07.2015г., частна общинска собственост, представляващ дворно място с
площ 600 кв.м. по плана на гр.Вълчи дол.
Определя цена в размер на 2 600,00лв./две хиляди и шестотин лева/ без ДДС за продажна цена
на УПИ XXII-960 в кв.63, АОС №2534/10.07.2015г., частна общинска собственост, представляващ
дворно място с площ 600 кв.м. по плана на гр.Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38,ал.8 и ал.10 от НРПУРОИ възлага на Кмета на
Община Вълчи дол да издаде заповед за продажба и след залащане на продажната цена да сключи
договор за покупко-продажба с г-н Красимир Младенов Благоев с адрес гр.Вълчи дол,
ул.”Нишка”№9 за имот УПИ XXII-960 в кв.63, АОС №2534/10.07.2015г., частна общинска
собственост, представляващ дворно място с площ 600 кв.м. по плана на гр.Вълчи дол.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно отдаване под
наем на помещение-лекарски кабинет, находящосе в УПИ VІІІ-154 в кв.18, АОС №16/16.01.1997г.,
публична общинска собственост
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1711
На основание чл.1,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8,ал.1 и ал.4, чл.17 от ЗОС и чл.12 от
НРПУРОИ, ОбС:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на помещение- лекарски кабинет, ет.2 в сградата
на Поликлиника гр.Вълчи дол, находяща се в УПИ VIII-154, кв.18 по плана на гр.Вълчи дол, АС
№16/16.01.1997г. публична общинска собственост на медицински специалисти, чрез провеждане
на публичен търг с явно наддаване. Наддаването да се извърши за кв.м. площ при стартова
базисна наемна цена, определена в Тарифата за определяне на базисни цени за отдаване под
наем на общински имоти.
2. Упълномощава Кмета на общината:
-да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на търга;
-да организира подготовката и провеждането на търга;
-да сключи договор за наем с кандидата спечелил търга.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно удостояване със
званието „Почетен гражданин на Община Вълчи дол”.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1712
На основание чл.21,ал.1,т.22 от ЗМСМА и чл.29,ал.1 от Наредба за символиката на
Община Вълчи дол,ОбС приема предложението на ЦН при храм „Св.Св.Кирил и Методий”
с.Караманите и удостоява със званието „Почетен гражданин на Община Вълчи дол” проф. Димо
Минков Заимов.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно отдаване под
наем на имоти-полски пътища в Община Вълчи дол за стопанската 2015/2015г.
ОбС взе следното

1.

2.

3.

Р Е Ш Е Н И Е № 1713
На основание чл.1,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на чл.37в, ал.16 и 17 от ЗИД на
ЗСПЗЗ, ОбС Вълчи дол:
Дава съгласието си в заповедта по чл.37в, ал.4 на директора на областна дирекция
„Земеделие” да бъдат включени и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища,
както и напоителните канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на
съответния ползвател.
Ползвателят, на който са предоставени полските пътища да осигури транспортен достъп до
имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници, в случай че това е
необходимо.
Определя годишна наемна цена в размер на 50,00лв./петдесет лева/ за декар за землищата на
територията на Община Вълчи дол.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно план-сметка за
провеждане на мероприятия по повод на град Вълчи дол, които ще се проведат на 04.09.2015г. и
05.09.2015г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1714
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На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС приема ПЛАН-СМЕТКА за провеждането
на мероприятията по повод празника на град Вълчи дол, които ще се проведът на 04.09.2015г. и
05.09.2015г. на стойност определенеа в Културния календар на Общината-в размер до 15 000лв.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно отчет за
изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода
01.01.2015г.-30.06.2015г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1715
ОбС Вълчи дол на основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА приема
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи
дол за периода 01.01.2015г-30.06.2015г., съгласно Приложение№1 към настоящата
Докладна записка.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно отчет за
изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода
01.01.2015г.-30.06.2015г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1716
ОбС Вълчи дол на основание чл.17,ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА приема Отчет за
изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода
01.01.2015г-30.06.2015г., съгласно Приложение№1 към настоящата Докладна записка.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно предоставяне на
дърва за огрев на поделения на религиозните институции на територията на Община Вълчи дол за
отоплителен сезон 2015-2016г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1717

ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА дава съгласие да бъдат
предоставени на поделения на религиозните институции на територията на Община Вълчи дол
общо 34 куб.м. дърва за огред за отоплителен сезон на 2015-2016г.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно одобряване на
ПУП-ПП Кабелна линия 20 кV за елзахранване на ПИ №000228 в землището на с.Брестак за обект
„Складова база с прилежащи административно-битова част и столова”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1718
На основание чл21,ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на правомощията по чл.21,ал.1,т.11
от ЗМСМА и на основание чл.129,ал.1 от ЗУТ, ОбС одобрява Подробен устройствен планПарцеларен план за проектиране на „Кабелна линия 20 кЭ за ел.захранване на ПИ № 000228,
землище на с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна” за обект „Складова база с прилежащи
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административно-битова част и столова”, с възложител Димитър Петров Димитров от гр.Варна,
ж.к.Владислав Варненчик, бл.408,вх.10, ап.23.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно предоставяне на
държавата на имот за строеж на спешен медицински център.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1719
На основание чл21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.35,ал.5 от ЗОС, ОбС:
1. УПИ ХІІІ 154 в кв.18 по плана на гр.Вълчи дол се обявява за частна общинска
собственост.
2. Дава съгласие УПИ ХІІІ 154 в кв.18 , гр.Вълчи дол да бъде включен в Програмата за
управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година.
3. Дава съгласие УПИ ХІІІ 154 в кв.18, гр.Вълчи дол да бъде предоставено в полза на
държавата (частна държавна собственост) с цел изграждане на филиал за спешна
медицинска помощ с финансиране от „Региони в растеж” 2014-2020г.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно поправка на явна техническа
грешка в решение №1682/30.06.2015г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1720
На основание чл21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС променя Решение №1682/30.06.2015г.
както следва:
В Т.І е било: Поземлен имот №000047 по КВС на с.Оборище, община Вълчи дол, с
начин на тпайно ползване „Язовир”, с площ 51,989 дка, актуван с Акт за публична общинска
собственост №443/27.12.2000г. при граници:
-№000151-пасище,мера;
-№000150-изостав.тр.нас.;
-№000149-пасище,мера;
-№027051-полски път
Става:
Поземлен имот №000047 по КВС на с.Оборище, община Вълчи дол, с начин на тпайно ползване
„Язовир”, с площ 51,989 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №443/27.12.2000г.
при граници:
-000031-полски път на Община Вълчи дол;
-000055-полски път на Община Вълчи дол;
-019002-нива на Кирил Димов Киров;
-020118-пасище, мера на „Полет-2000” ЕООД;
-000046-водно течение на Държавата-МОСВ;
-020118-пасище, мера на „Полет-2000” ЕООД;
-000045-водно течение на Държавата-МОСВ;
-020118-пасище,мера на „Полет-2000” ЕООД
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Заявления за отпущане на еднократна парична помощ:
21.1. Заявление от Злата Иванова Димова 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 № 1721
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Дава съгласие на Злата Иванова Димова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
21.2. Заявление от Ибрям Исмаил Реджеб 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 № 1722
Дава съгласие на Ибрям Исмаил Реджеб от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
21.3. Заявление от Вярка Атанасова Василева от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №16, 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 № 1723
Не дава съгласие на Вярка Атанасова Василева от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №16 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .
21.4. Заявление от Деспа Христова Чернева от гр.Вълчи дол,ул.»Камчия»№4, 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 № 1724
Дава съгласие на Деспа Христова Чернева от гр.Вълчи дол,ул.Камчия № 4 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
21.5. Заявление от Зоя Стоянова Василева от гр.Вълчи дол,ул.»Бузлуджа» №4, 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 № 1725
Дава съгласие на Зоя Стоянова Василева от гр.Вълчи дол, ул.»Бузлуджа»№4 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
21.6. 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 № 1726
Дава съгласие на Абибе Ахмедова Мустафова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв.
21.7. Заявление от Велика Станева Нейкова от гр.Вълчи дол,ул.»Янтра»№3, 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 № 1727
Дава съгласие на Велика Станева Нейкова от гр.Вълчи дол,ул.Янтра №3 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
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21.8. Заявление от Донка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.»Струма»№2, 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 № 1728
Дава съгласие на Донка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.»Струма»№2 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
21.9. Заявление от Мердин Ридванов Белилов от гр.Вълчи дол,ул.Г.Мамарчев-бл.4,вх.2,ет.1,ап.20,
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 № 1729
Дава съгласие на Мердин Ридванов Белилов от гр.Вълчи дол,ул.Г.Мамарчев-бл.4,вх.2,ет.1,ап.20
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 200,00лв.
21.10. Заявление от Асен Минков Ангелов 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 № 1730
Дава съгласие на Асен Минков Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 60,00лв.
21.11. Заявление от Любчо Петров Младенов от гр.Вълчи дол,ул.Ген.Скобелев №6, 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 № 1731
Дава съгласие на Любчо Петров Младенов от гр.Вълчи дол,ул.Ген.Скобелев №6 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 20,00лв.
21.12. Заявление от Тефиде Ахмедова Фазлъева 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 № 1732
Не дава съгласие на Тефиде Ахмедова Фазлъева от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.13. 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 № 1733
Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно закупуване/замяна/ на
имот-І-343 в кв.124, частна собственост по плана на с.Щипско
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1720
На основание чл21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
1.Дава съгласие имот дворно място с площ 3 090 кв.м., находящо се в УПИ І-343,кв.124, заедно с
построената в имота жилищна сграда с площ 50 кв.м. по плана на с.Щипско, собственост на Сребра
Николова Давидова с адрес гр.София, жк Хиподрума бл.30,вх.Б,ет.2,ап.25, данъчна оценка 7 854,90лв.
да бъде заменен за имот-дворно място- частна общинска собственост, находящ се в УПИ 145,парцел 1 и
6, кв.75 в регулацията на с.Щипско.
2. Имот частна общинска собственост-представляващ дворно място в регулацията на
с.Щипско,-УПИ 145,парцел 1 и 6, кв.75 да бъде включен в Програмата за управление и разпореждане с
общинско имущество за 2015 година.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно поправка на явна техническа грешка
в решение №1683/30.06.2015г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1735
На основание чл21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС променя Решение №1683/30.06.2015г.
както следва:
В т.І Е БИЛО:
„Язовир „ЩИПСКО”-Іпоземлен имот № 000153 по КВС на с.Щипско, ЕКАТТЕ 84022, актуван
с АПОС №446/27.12.2000г., вписан в СП под №93 на 21.09.2009г., Акт №41, том1 с площ 68,151
дка и начин на трайно ползване „Язовир”-публична общинска собственост, скица №К06404/
18.06.2015г. при съседи:
-№000151-пасище, мера – на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
-№000150-изостав.тр.нас.-на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
-№000149-пасище,мера-на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
-№027051-полски път на Община Вълчи дол
Става:
„Язовир „ЩИПСКО”-Іпоземлен имот № 000153 по КВС на с.Щипско, ЕКАТТЕ 84022, актуван
с АПОС №446/27.12.2000г., вписан в СП под №93 на 21.09.2009г., Акт №41, том1 с площ 68,151
дка и начин на трайно ползване „Язовир”-публична общинска собственост, скица №К06404/
18.06.2015г. при съседи:
-№000151-пасище, мера – на Община Вълчи дол;
-№000150-изостав.тр.нас.-на Община Вълчи дол;
-№000149-пасище,мера-на Община Вълчи дол;
-№027051-полски път на Община Вълчи дол
С това дневния ред на ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред, ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Вълчи
дол бе закрито в 18,00 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

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