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ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно актуализация на
Бюджет на Община Вълчи дол за 2015 година
ОбС взе следното













Р Е Ш Е Н И Е № 1736
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.94 и чл.39
от Закона за публичните финанси,във връзка са разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС
№8/16.01.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015 година и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет , ОбС Вълчи дол
РЕШИ:
1.Приема актуализирания бюджет на Община Вълчи дол за 2015 година, както
следва:
1.1.По приходите в размер на 7 887 649 лева, съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 948 242 лева, както
следва:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 801 452 лева.
1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 82 413 лева.
1.1.1.3.Преходен остатък от 2014 година в размер на 686 655 лева, както следва:
Образование – 263 460 лева:
в т.ч.:
СОУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол – 93 266 лева
ОУ„Васил Левски”-с.Михалич – 59 139 лева
ОУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци – 28 999 лева
ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа – 36 431лева
ЦДГ„Слънце”-с. Михалич, филиал с. Есеница – 44 507 лева
ЦДГ” Надежда Крупская”- с. Ген.Киселово - 6 938 лева
ЦДГ”Звездица”-с.Стефан Караджа - 8 800 лева
ОДЗ„Здравец”-гр.Вълчи дол - 18 457 лева
ДВХУИ - с. Оборище - 35 688 лева
Общинска администрация - 387 506 лева.
1.1.1.4.Временно съхранявани средства - / - 78 491 лева/
1.1.1.5.Временни безлихвени заеми
- 205 404 лева.
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 2 939 407 лева, в т.ч.:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 414 900 лева.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 120 524 лева.
1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности,
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 421 900 лева, в т.ч. за основен ремонт
на общински пътища – 202 500 лева
1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 779 600 лева
1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 67 200 лева
1.1.2.6.Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на / - 60 605 лева/,
от които 59 271 лева от приходи от продажба на земя и сгради § 40.
1.1.2.7.Друго финансиране в размер на - / -112 000 лева/
1.1.2.8. Предоставени трансфери в размер на - / -20 000 лева./
1.1.2.9.Временни безлихвени заеми - /- 87 060 лева/
1.1.2.10.Получен банков кредит – 400 000 лева.
1.2.По разходите в размер на 7 887 649 лева, разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение №2.1;2.2, в т.ч.:
1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на 4 948 242 лева
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1.2.2.За местни дейности в размер на 2 939 407 лева.
1.2.3.За дофинансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи и от
изравнителна субсидия в размер на 187 224 лева.
2.Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2015 година в размер на 921 334 лева,
съгласно Приложение №3.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, включително и
за изграждане и основен ремонт на общински пътища в общ размер на 421 900 лева.
2.2.Приема разчета за капиталови разходи, финансирани с приходи от продажби на
нефинансови активи в размер на 64 009 лева.
2.3.Приема разчета за обекти от преходен остатък от 2014 година за капиталови разходи,
финансирани с приходи от продажби на нефинансови активи, в размер на 10 010 лева.
2.4.Приема разчета за обекти от преходен остатък от 2014 година от целеви средства за
капиталови разходи в размер на 19 775 лева.
3.Утвърждава разходите за заплати през 2015 година, без звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно
Приложение №4.
3.1.Приема дофинансирането за сметка на собствени приходи на осигурителни вноски от
работодател в държавно делегираната дейност „Общинска администрация” в размер на
35 700 лева.
3.2.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите
„Здравеопазване” и ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се определя от Кмета на
общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос - 4 000 лева
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 12 500 лева
4.3. Субсидии за:
4.3.1.читалища - 145 740 лева
4.3.2.спортни клубове - 61 000 лева, както следва:
ССНЦ ”Вихър-2002” - гр.Вълчи дол - 20 000 лева
С”СК Петко Сираков – 2012” – гр. Вълчи дол – 13 000 лева
Футболен клуб-гр.Вълчи дол - 8 000 лева
Футболен клуб-с.Брестак - 4 000 лева
Футболен клуб-с.Караманите - 4 000 лева
Футболен клуб-с.Ген.Киселово - 4 000 лева
Футболен клуб- с. Михалич - 8 000 лева.
4.4. Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на Община Вълчи дол в размер на 12 000 лева.
5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на Общински Съвет в размер на 4 000
лева.
5.4.Разходи за представително и работно облекло на персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения в Общинска администрация и дейностите към нея, както следва :
5.4.1.В размер на минималната работна заплата за страната за педагогическия и
непедагогически персонал в детските градини.
5.4.2.В размер на 300 лева за лицата, заемащи изборни длъжности, ръководния персонал,
нает по трудови правоотношения в Общинска администрация и Председателя на
Общинския съвет.
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5.4.3.В размер на 250 лева за служителите, наети по трудови правоотношения в Общинска
администрация и дофинансираните към нея длъжности.
5.4.4.В размер на 200 лева за служителите, наети по трудови правоотношения във всички
останали държавни и местни дейности , финансирани от бюджета на общината.
5.4.5.В размер на 400 лева за служителите, назначени по служебни правоотношения в
Общинска администрация .
5.4.6.Помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в
заведения за социални услуги лица в размер на 100 лева без ДДС, в т.ч. за ковчег 35 лева без
ДДС, изкопаване на гроб 50 лева без ДДС и превоз 15 лева без ДДС.
6.Актуализира размера на определените за разплащане просрочени задължения през
2015 година, в размер на 250 648 лева, съгласно Приложение №5.
7.Определя максимален размер и погашенията на дълга за 2015 година, съгласно
Приложение №6.
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 3 130 017 лева, съгласно Приложение №7.
9.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2015
година - 2017 година, съгласно Приложение №8.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно отпускане на временен
безлихвен заем за изпълнение на дейности по ОП”За храни и/или основно материално подпомагане от
фонда за европейско подпомагане на най-неждаещите се лица”, договор №2014BG05FMOP001-03.01-6C01”Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1737
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, дава съгласие за
ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол. Средствата да
бъдат прехвърлени от бюджетната към извънбюджетна сметка Получени средства от НФ на Община
Вълчи дол, чрез която да се извършват плащанията по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община
Вълчи дол”финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 08-1872/11.05.2015г. по ОП „За
храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица” бюджетна линия 2014BG05FMOP01-03.01.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно предоставяне на услуги
на Община Вълчи дол по предварително третиране на смесени битови отпадъци и „зелени” отпадъци,
генерирани на територията на Община Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1738
І- На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.8 и т.13 от ЗМСМА,
ОбС Вълчи дол реши:
1. Да се проведе процедура за избор на регламентирано и притежаващо необходимото за целта
комплексно разрешително регионално депо или инсталация за за предварително третиране на смесени
битови отпадъци и «зелени» отпадъци, генерирани на територията на община Вълчи дол;
2. Възлага на Кмета на община Вълчи дол, след провеждане на процедурата да сключи договор
за изпълнение на услугата, като преди това се въведат системи за разделно събиране, съхраняване и
предаване за компостиране или анаеробно разграждане на битовите биоотпадъци и система за събиране,
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оползотворяване и обезвреждане на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от
домакинствата на територията на община Вълчи дол.
ІІ- 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 да се проведе процедура по закриване и рекулнивация на общинско депо Вълчи
дол и възлага на Кмета на община Вълчи дол да проведе процедури по избор на проектант и избор на
изпълнител за закриване и рекултивация на общинско депо Вълчи дол
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно
допълнение на Наредба за символиката на Община Вълчи дол

изменение и

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1739
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема изменение и допълнение на Наредба
за символиката на община Вълчи дол както следва:
1. Нова т.3 към Глава първа, чл.4 със следното съдържание «Почетни граждани на /населено
място в Община Вълчи дол/».
2. Изм. в Глава втора, Раздел ІІІ, чл.21 към текста...»Почетен гражданин на Община Вълчи
дол» се прави допълнение « и Почетен гражданин на /населено място в Община Вълчи
дол/».
3. Изм. Глава четвърта, Раздел І - ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ се
изменя на «ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН».
4. Изм. към чл.29, ал.1 на Глава четвърта, Раздел І към текста «Почетен гражданин на Община
Вълчи дол» се прави следното допълнение «... и Почетен гражданин на /населено място в
Община Вълчи дол/».
5. Нова т.1 към чл.29, ал.1 на Глава четвърта, Раздел І- Със званието «Почетен гражданин»
могат да бъдат удостоявани и общественици, представители на държавни, общински и
неправителствени организации, структури и съюзи, както и дарители с изключителни
заслуги за общината и нейните населените места.
6. Нова т.2 към чл.29, ал.1 на Глава четвърта, Раздел І- Със званието «Почетен гражданин»
могат да бъдат удостоявани и лица за проявена смелост, себеотрицание и гражданска
доблест за благото на общината или Република България.
7. Нова т.3 към чл.29, ал.1 на Глава четвърта, Раздел І – Със званието «Почетен гражданин»
могат да бъдат удостоявани лица, завоювали титлите олимпийски и световен шампион.
8. Нова ал.4 към чл.29 на Глава четвърта, Раздел І- Лицата, предлагани за удостояване със
званието «Почетен гражданин», трябва да отговарят на някои от следните критерии:
(1) Да са личности, пряко или косвено свързани с общината и региона;
(2) Да са работили за популяризирането и просперитета на общината и Република
България;
(3) Да имат високи и значими постижения на общинско, регионално и национално ниво,
и в международен мащаб;
(4) Чуждите граждани да имат особени заслуги за развитието на общината или
Република България в сферите по чл.29,ал.1 от тази Наредба;
(5) Да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или за престъпления
против националната сигурност и суверенитета на Република България.
9. Нов чл.29/а/ към Глава четвърта, Раздел І- Удостоените със звание «Почетен гражданин»
имат право:
(1) Да бъдат приемани в извън приемното време от председателя на Общинския съвет,
кмета на Общината и неговите заместници;
(2) Да изискват и получават информация за дейността на Общинския съвет и
Общинската администрация и от другите общински органи, непредставляващи
държавна тайна;
(3) Да бъдат в състава на официалните гости при мероприятия организирани на
общинско и национално ниво и поздравявани от председателя и кмета на Общината.
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10. Нов чл.40- Званието «Почетен гражданин» се отнема с решение на Общинския съвет,
когато:
(1) Уостоеното лице е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер
или за престъпление против националната сигурност и суверинетат на Република
България;
(2) Уостоеното лице има системни прояви, грубо нарушаващи нормите на обществения
живот.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно отчет за дейността на Общински
съвет Вълчи дол и на неговите комисии през І-то шестмесечие на 2015 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1740
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема
отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите комисии за периода
м.януари-м.юни 2015 г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно Отчет за изпълнение на
Решенията на Общински съвет Вълчи дол от Общинска администрация за периода м.януари 2015г.м.Юни 2015г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1741
Във връзка с чл.44,ал.1,т.7 и на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС приема Отчета за
изпълнение на Решенията на Общински съвет Вълчи дол от Общинска администрация за периода
м.януари 2015г. –м.Юни 2015г. включително, съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна
записка.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно Кандидатстване на
Община Вълчи дол с проект по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.002”АКТИВНИ” по
ОП „РЧР 2014-2020”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1742
На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.59 и сл. От ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Одобрява и подкрепя проектното предложение на общинската администрация Вълчи дол за
кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.002”АКТИВНИ” по ОП
„РЧР 2014-2020”.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчидол да предприеме необходимите действия за подписване
на споразумение за партньорство и подготовка на съпътстващата документация за кандидастване
за безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG05M9OP0011.002”АКТИВНИ” по ОП „РЧР 2014-2020”
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
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Р Е Ш Е Н И Е № 1743
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.9,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 2015 година:
В раздел А.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да предоставипод наем се създава
Т.51 –рентгеново помещение с площ 24,200кв.м.; помещение за проявяване на снимки-8,700
кв.м.; командно помещение- 6,300 кв.м., общи части и съблекални- 15,00 кв.м., находящи се в УПИ ХІІ154 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №2536/28.07.2015г..
Т.52-помещение от 6 кв.м. в сграда на читалище с.Генерал Киселово, находяща се в УПИ ІІ,
кв.24, АОС №91/10.09.1998г.
В раздел Б. Имоти, върху които община Вълчи дол има намерение да учреди ограничени вещни
права се създава
Т.5 –УПИ ІХ, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1067/ 02.10.2009г., с площ
от 667,55 кв.м., представляващ дворно място в гр.Вълчи дол
В раздел В. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава:
Т.20. Имот №№№№10, АОС №1503/ 19.08.2012г., представляващ скали и пясъци в
землището на с.Звънец
Т.21- ПИ ХVІІІ в кв.22, АОС №1414/10.08.2012г., 3 800 кв.м. и УПИ ХVІІІ в кв.22,
представляващ сграда училище, АОС №1170/ 01.02.1999г.
Т.22- УПИ І-942 в кв.62, АОС №2567/18.08.2015г., частна общинска собственост по плана
на гр.Вълчи дол.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно учредяване на
безсрочно, възмездно право на строеж върху имот УПИ ІХ, кв.87, АОС №2557/12.08.2015г., ПА
№1067/02.10.2009г., частна общинска собственост в гр.Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1744
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.37,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и
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 80 кв.м. идеални части върху УПИ ІХ, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с
АОС №2557/12.08.2015г., АП №1067/02.10.2009г., частна общинска собственост.
ІІ- Одобрява направената оценка в размер на 736,00лв.(седемстотин тридесет и шест лева) за
първоначална цена при учредяване право на строеж върху 80 кв.м. в УПИ ІХ, кв.87 по плана на гр.Вълчи
дол, актуван с АОС №2557/12.08.2015г.
Размер на депозита-20% от първоначалната стойност на учреденото право на строеж.
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 ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно продажба на имотУПИ І-942 в кв.62, АОС №2567/18.08.2015г., частна общинска собственост по плана на гр.Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1745
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и чл.35,ал.3 от ЗОС; чл.47,ал.2 и
3 от НРПУРОИ:
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І. Дава съгласието си имот представляващ УПИ І-942 в кв.62, АОС № 2567/18.08.2015г., частна
общинска собственост с площ 440 кв.м. да бъде продаден на Никола Атанасов Николов с адрес гр.Вълчи
дол, ул.”Нишка”№2.
ІІ- Одобрява направената експертна оценка в размер на 2 728,00лв.(две хиляди седемстотин
двадесет и осем лева) без ДДС направена от оценител Бисерка Влахова за продажба на имот -УПИ І-942
в кв.62 по плана на гр.Вълчи дол, АОС № 2567/18.08.2015г., частна общинска собственост с площ 440
кв.м. на Никола Атанасов Николов с адрес гр.Вълчи дол,ул.”Нишка”№2
ІІІ- На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38,ал.8 и ал.10 от НРПУРОИ, възлага на кмета на
общината да издаде заповед за продажба и след заплащане на продажната цена да сключи договор за
покупко-продажба с г-н Никола Атанасов Николов с адрес-гр.Вълчи дол,ул.”Нишка”№2 за имот УПИ І942 в кв.62 по плана на гр.Вълчи дол, АОС № 2567/18.08.2015г., частна общинска собственост с площ
440 кв.м.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно отдаване под наем на
помещение, находящо се в УПИ ХХХІІІ в кв.29 по плана на гр.Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1746
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.6,ал.1 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА:
І. Дава съгласието си за обявяване на имот УПИ ХХХІІІ в кв.29, АОС №1459/02.04.2013г. от
публична в частна общинска собственост.
ІІ- Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия за деактуване на АОС
№1459/02.04.2013г. и съставяне на акт за частна общинска собственост.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно отдаване под наем на
помещение за рентген в сграда на Поликлиника, находяща се в УПИ ХХІІ-154, кв.18 по плана на
гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1747
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.14,ал.7 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14,ал.1 и
ал.2 от НРПУРОИ:
І. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години на рентгеново помещение с площ
24,000кв.м.; помещение за проявяване на снимки- 8,700кв.м.; командно помещение- 6,300 кв.м., общи
части и съблекални- 15,00 кв.м. находящи се в УПИ ХІІ-154, кв.18 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с
АОС №2536/ 28.07.2015г. след провеждане на публично оповестен търг при стартова базисна месечна
наемна цена 38,92лв. без ДДС.
ІІ- Дава съгласие за отдаване под наем на рентгенова апаратура за срок от 5 години, след
провеждане на публично оповестен търг, при стартова базисна месечна наемна цена 33,33лв. без ДДС.
ІІІ- 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 ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно отдаване под наем на
помещение с площ 6 кв.м. в сграда на читалище с.Генерал Киселово, находящо се в УПИ ІІ, кв.24, АОС
№91/10.09.1998г., публична общинска собственост
Гюлшен Акифова-общински съветник, председател на ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика и евроинтеграция”-становището на ПК е «да»
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1748
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.14 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14,ал.1 и ал.2
от НРПУРОИ:
І. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години след провеждане на публичен търг с
явно наддаване на 6 кв.м. от покрив на читалище, находящо се в УПИ ІІ,кв.24 по плана на с.Генерал
Киселово, АОС №91/ 10.09.1998г. при стартова първоначална месечна наемна цена 250,00лв. без ДДС.
ІІ- 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 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно изменение и
допълнение в Решение №1674/04.06.2015г. и №1699/30.06.2015г. на ОбС Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1749
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.4,ал.1 и 2 от
ЗСПЗЗ, чл.45и от ППЗСПЗЗ, чл.35, ал.1 , чл.48,ал.1 и чл.47,ал.1 и 2 от НРПУРОИ:
1.Дава съгласие да бъде променено Решение №1674/ 04.06.2015г., т.1 в частта от „промяна
предназначението” в „начина на трайно ползване” от пасище и мера на „изоставена и ерозирана
орна земя”.
2. Дава съгласие да бъде променено Решение №1699/ 30.06.2015г., т.1 частта от „промяна
предназначениено” в „начина на трайно ползване” от пасище и мера на „изоставена и ерозирана орна
земя”.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно продажба на имот
№000010, АОС №1503/19.08.2013г., частна общинска собственост в землището на с.Звънец
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1750
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.35,ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС
и чл.36,ал.1 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ:
1. ОбС дава съгласието си имот № 000010, АОС №1503/19.08.2013г. с площ 76,217 дка, частна
общинска собственост, представляващ скали и пясъци, при граници на имота ПИ №000012, №000047,
000100, 011006, 011003, 011002, 011001, 000008 и 000011 да бъде продаден чрез публичен търг с явно
наддаване.
2. Не одобрява направената пазарна оценка от Бисерка Влахова за имот № 000010, АОС
№1503/19.08.2013г. с площ 76,217 дка, в размер на 28 962лв(двадесет и осем хиляди деветстотин
шестдесет и два лева) за първоначална цена при провеждането на публичния търг за продажба на имот
№ 000010, АОС №1503/19.08.2013г. с площ 76,217 дка,частна общинска собственост.
Размер на депозита-20% от стойността на имота.
3. Определя първоначална цена при провеждане на публичен търг за продажба в размер на 15
000,00лв(петнадесет хиляди лева) за имот № 000010, АОС №1503/19.08.2013г. с площ 76,217
дка,частна общинска собственост.
Размер на депозита-20% от определената цена на имота.
4. 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 ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно продажба на имот
частна общинска собственост, съставляващ ПИ ХVІІ в кв. 22, АОС №1414/10.08.2012г. и УПИ ХVІІІ в
кв.22, сграда училище с площ 245 кв.м., АОС №117/01.02.1999г. по плана на с.Добротич
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1751
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:
І. Дава съгласие имот, частна общинска собственост съставляващ ПИ ХVІІІ в кв.22, АОС №1414/
10.08.2012г. с площ 3 800кв.м. и имот УПИ ХVІІІ в кв.22, сграда училище с площ 245 кв.м., АОС
№117/01.02.1999г. по плана на с.Добротич да бъде продаден на публичен търг явно наддаване.
ІІ- Не одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за ПИ ХVІІІ в кв.22, АОС
№1414/ 10.08.2012г. с площ 3 800кв.м. в размер на 14 440,00лв.(четиринадесет хиляди четиристотин и
четиридесет лева) и имот УПИ ХVІІІ в кв.22, сграда училище с площ 245кв.м., АОС №117/01.02.1999г. в
размер на 8 585,00лв(осем хиляди петстотин осемдесет и пет лева) без ДДС за първоначална продажна
цена при провеждането на публичния търг.
Размер на депозита- 20% от стойността на имота.
ІІІ- Определя пазарна оценка за ПИ ХVІІІ в кв.22, АОС №1414/ 10.08.2012г. с площ 3 800кв.м. в
размер на 11 600,00лв.(единадесет хиляди и шестотин лева лева) и имот УПИ ХVІІІ в кв.22, сграда
училище с площ 245кв.м., АОС №117/01.02.1999г. в размер на 6 500,00лв(шест хиляди и петстотин лева)
без ДДС за първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг.
Размер на депозита- 20% от определената стойност на имота.
ІV- Упълномощава Кмета на общината:
-да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
- да организира подготовката и провеждането на търга
-да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно кандидатстване в
партньорство с проекп по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020г., Приоритетна
ос 3 «Образователна среда за активно социално приобщаване».Инвестиционен приоритет №9ii
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към
ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователна система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми, Процедура „Подкрепа за предучилищното
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1752
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.61; чл.21,ал.1,т.8 и т.23от ЗМСМА:
1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства в партньорство с проект по ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. (ОП НОИР),
Приоритетна
ос
3
«Образователна
среда
за
активно
социално
приобщаване».Инвестиционен приоритет №9ii Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване
броя на успешно интегрираните чрез образователна система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми, Процедура „Подкрепа за
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”.
2. Одобрява подписване на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по
проекта: НПО-„Национална асоциация за защита на потребителите”-гр.София, ОДЗ
„Здравец” гр.Вълчи дол, ЦДГ „Звездица” с.Ст.Караджа, филиал с.Червенци, ЦДГ
„Слънце” с.Михалич, филиал с.Есеница, ЦДГ „Н.Крупская” с.Генерал Киселово.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно кандидатстване в
партньорство с проекп по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020г., Приоритетна
ос 3 «Образователна среда за активно социално приобщаване».Инвестиционен приоритет №9ii
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към
ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователна система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми, Процедура „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1753
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.61; чл.21,ал.1,т.8 и т.23от ЗМСМА:
1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства в партньорство с проект по
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. (ОП НОИР),
Приоритетна
ос
3
«Образователна
среда
за
активно
социално
приобщаване».Инвестиционен приоритет №9ii Социално-икономическа интеграция
на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii:
„Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователна система деца и
ученици от маргинализираните общности, включително роми, Процедура
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или
търсещи или получили международна закрила”.
2. Одобрява подписване на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите
по проекта: НПО-„Национална асоциация за защита на потребителите”-гр.София,
ОУ”Васил Левски” с.Михалич, ОУ”Св.Иван Рилски” с.Червенци, ОУ”Климент
Охридски” с.Ст.Караджа.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно определяне на
временно изпълняващ длъжността „Кмет на община” и на лица, временно изпълняващи длъжността
„Кмет на кметство”и „Кметски наместници” на територията на община Вълчи дол, по време на
кампнията „Избори-2015г.”
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с предстоящите избори, ОбС взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 1754
ОбС Вълчи дол избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на община” Костадинка
Куманова Петкова считано от регистрирането в ОбИК на настоящият кмет на общината
инж.Пенка Димитрова Йорданова, до полагане на клетва от новоизбраният кмет на община
Вълчи дол, като определя размер на месечното възнаграждение в размер на месечното
възнаграждение на настоящия кмет на община Вълчи дол.
Р Е Ш Е Н И Е № 1755
ОбС Вълчи дол избира за временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство”, както следва:
• За кметско наместничество Бояна- Славчо Николов Минчев
• За кметство Брестак- Пенка Михалева Панайотова
• За кметство Генерал Киселово- Зейнеп Адилова Аптулова
• За кметство Добротич- Валентина НиколоваПетрова
• За кметство Есеница- Миланка Костадинова Петкова
• За кметско наместничество Изворник- Валентина Йорданова Стоянова
• За кметско наместничество Калоян-Костадинка Славова Иванова
• За кметство Михалич – Снежана Вескова Стойчева
• За кметско наместничество Метличина- Румяна Симеонова Калоферова
• За кметство Оборище- Севдия Хасанова Салимова
• За кметство Радан войвода- Калинка Иванова Бъчварова
• За кметство Стефан Караджа- Стайка Иванова Костадинова
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• За кметско наместничество Щипско- Димитричка Вълчева Петрова
с трудово възнаграждение минималното за длъжността, съгласно Приложение № 5 към чл.2,т.4 от
Наредба за заплатите(публ. ДВ-к бр.8/2014г.), считано от регистрирането в ОбИК на настоящите
кметове на кметства и кметски наместици , до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства,
като за кметския наместник на с.Щипско се определя работно време – 4 часа и възнаграждение в размер
на ½ от полагащото се минимално трудово възнаграждение за длъжността.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Заявления за отпущане на еднократна парична помощ:
20.1. Заявление от Йордан Желязков Стоянов 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 № 1756
Дава съгласие на Йордан Желязков Стоянов от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
20.2. Заявление от Желязко Стоянов Желязков 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 № 1757
Дава съгласие на Желязко Стоянов Желязков от с.Генерал Киселово да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
20.3. Заявление от Денка Димитрова Михалева 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 № 1758
Дава съгласие на Денка Димитрова Михалева от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв..
20.4. Заявление от Емилия Илиева Йорданова от с.Есеница, 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 № 1759
Не дава съгласие на Емилия Илиева Йорданова от с.Есеница да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
20.5. Заявление от Слави Христов Якимов 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 № 1760
Дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 60,00лв.
20.6. Заявление от Анифе Мемишева Алиева от с. Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ .
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1761
Дава съгласие на Анифе Мемишева Алиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
20.7. Заявление от Валентина Димова Иванова от с.Брестак,ул.»Бряст»№18, 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 № 1762
Дава съгласие на Валентина Димова Иванова от с.Брестак,ул.Бряст №18 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
20.8. Заявление от Марина Тодорова Бонева от гр.Вълчи дол,ул.»Никола Вапцаров»№11, 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 № 1763
Дава съгласие на Марина Тодорова Бонева от гр.Вълчи дол,ул.»Никола Вапцаров»№11 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
20.9. Заявление от Реджеб Мехмедов Ахмедов 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 № 1764
Дава съгласие на Реджеб Мехмедов Ахмедов от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.
20.10. Заявление от Стефан Минчев Минчев от с.Брестак,ул.Лудогорие №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 № 1765
Дава съгласие на Стефан Минчев Минчев от с.Брестак,ул.Лудогорие №6 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
20.11. Докладна записка от Атанас Гочев- кмет на с.Караманите, относно покриване на разходи за
социално погребение.
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1766
Дава съгласие да бъде отразено задължението в размер на 42,00лв. за използван ковчег за
погребението на Васил Ананиев Игнатов от с.Караманите в съответния параграф за погребение на
самотни и социално слаби граждани.
20.12. Заявление от Йовка Йотова Костадинова от с.Искър, 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 № 1767
Дава съгласие на Йовка Йотова Костадинова от с.Искър да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 100,00лв.
20.13. Заявление от Ясен Стоянов Ганчев 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 № 1768
Дава съгласие на Ясен Стоянов Ганчев от с.Стефан Караджа да бъдат осребрени
разходооправдателни документи, издадени на децата му и необходими за изготвянето на документи за
персонални пенсии.
20.14. Заявление от Георги Ангелов Славов 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 № 1769
Дава съгласие на Георги Ангелов Славов от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 60,00лв.
20.15. Заявление от Мюстебер Неджатинова Бекирова 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 № 1770
Не дава съгласие на Мюстебер Неджатинова Бекирова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
20.16. Заявление от Кадир Кадир Аптарман 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 № 1771
Дава съгласие на Кадир Кадир Аптарман от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 60,00лв.
20.17. Заявление от Ангелина Гочева Георгиева 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 № 1772
Дава съгласие на Ангелина Гочева Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 60,00лв.
20.18. Заявление от Едие Ашимова Шабанова 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 № 1773
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Дава съгласие на Едие Ашимова Шабанова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв.
20.19. Заявление от Мехмед Рамаданов Ахмедов 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 № 1774
Дава съгласие на Мехмед Рамаданов Ахмедов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.
20.20. Заявление от Елена Стойчева Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.Л.Димитрова №9, 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 № 1775
Дава съгласие на Елена Стойчева Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.Л.Димитрова №9 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
20.21. Заявление от Фанка Юлиянова Михайлова 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 № 1776
Дава съгласие на Фанка Юлиянова Михайлова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.
20.22. Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно покриване на разходи за
социално погребение.
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1777
1. Отменя свое Решение № 1724/30.07.2015г. ,Протокол №52.
2. Дава съгласие на наследници на Деспа Христова Чернева от гр.Вълчи дол,ул.»Камчия»№4 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 144,00лв., която да бъде отразена за
погребението на Деспа Христова Чернева- директно в параграф за погребения на социално-слаби и
самотно живеещи, без близки лица.
20.23.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 № 1778
Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
С това дневния ред на ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред, ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно заседание на ОбС
Вълчи дол бе закрито в 19,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

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