РЕШЕНИЯ НА ОбС
ВЗЕТИ НА 09 НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА
П Р О Т О К О Л № 32
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно информация за готовността на общинските учебни
заведения за новата 2017/2018 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 831
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Вълчи дол приема
информациите на Директорите на СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол, ОбУ «Васил Левски»с.Михалич, ОбУ»Св.Иван Рилски»-с.Червенци, ОУ «Климент Охридски»-с.Стефан Караджа,
ПГЗГС-с.Стефан Караджа, ДГ»Здравец»-гр.Вълчидол, ДГ «Н.Крупская»-с.Генерал Киселово,
ДГ»Слънце»-с.Михалич с филиал в с.Есеница и ДГ»Звездица»-с.Стефан Караджа с филиал в
с.Червенци за готовността им за учебната 2017/2018 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Михалева-председател на ОбС, относно попълване съставите на
постоянните комисии към Общински съвет

ОбС на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №832
1.Попълва състава на ПК”Бюджет, финанси и инвестиционна политика” ”, с общинският
съветник Даниела Банкова Маркова.
2.Попълва състава на ПК” Земеделие, опазване на околната среда и водите” ”, с
общинският съветник Даниела Банкова Маркова.

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Михалева-председател на ОбС, относно определяне на
индивидуалното месечно възнаграждение на кмета на общината
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 833
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет-Вълчи дол определя
индивидуално основно месечно възнаграждение на Кмета на Община Вълчи дол в размер на
2 000,00(две хиляди) лева и 1,00(един) % за трудов стаж и професионален опит, считано от
18.10.2017г.( датата на полагане на клетва).
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Михалева-председател на ОбС, относно постъпила докладна
записка от директор дирекция АПИО
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 834
На основание чл.31,ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските,
чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА,Общинският съвет :
1. Определя основен платен годишен отпуск на кмета на общината в размер на 30
(тридесет) дни.
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2. Съгластно чл.156, ал.1, т.2 от КТ ОбС определя допълнителен платен годишен отпуск
на кмета на общината – Георги Минчев Тронков , в размер на 15 работни дни.
3. Определя основен платен годишен отпуск на председателя на ОбС в размер на 25
(двадесет и пет) дни.
4. Съгластно чл.156, ал.1, т.2 от КТ ОбС определя допълнителен платен годишен отпуск
на председателя на ОбС – Яна Радева Михалева , в размер на 15 работни дни.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет
възнаграждението на Председателя на ОбС

на

община,

относно

определяне

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №835
На основание чл.26,ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол определя
индивидуално основно месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Вълчи
дол Яна Радева Михалева в размер на 900,00/деветстотин/ лева и 1,00/един/ % за трудов
стаж и професионален опит, с продължителност на работното време- 4/четири/ часа на ден,
считано от 18.10.2017 година.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно одобряване на обща
численост и структура на Общинска администрация Вълчи дол
ОбС взе следното
дол :

Р Е Ш Е Н И Е № 836
На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА,Общински съвет Вълчи

І- Отменя съществуващата обща численост и структура на Общинска администрация
–Вълчи дол, считано от 01.12.2017 година.
ІІ-Одобрява общата численост и структура на Общинска администрация-Вълчи дол,
считано от 01.12.2017 г., съгл. Приложение №1 към настоящата докладна записка.
ІІІ- Дава съгласие Кмета на община Вълчи дол да прави вътрешни промени в
утвърдената обща численост и структура на Общинска администрация-Вълчи дол, без да
надвишава нейната численост.

ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно актуализация на
инвестиционната програма на община Вълчи дол за 2017 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 837
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната
програма на Община Вълчи дол за 2017 година да бъде актуализирана и допълнена, както
следва:
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет:
№
Наименование на обекта:
БИЛО:
СТАВА:
1
Изграждане на пожароизвестителна система в
сградата на Общинска администрация
25 000
23 910
2
Основен ремонт на покрив и водопродна мрежа
на младежки дом в с.Есеница
10 000
0
3
Основен ремонт и изграждане на санитарен
възел в кчетство в с.Калоян
10 000
0
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24


Основен ремонт на ограда на стадион «Петко
Сираков»-гр.Вълчи дол
Основен ремонт на ул.»Витоша» в гр.Вълчи дол
Основен ремонт на площад в с.Изворник
Проектиране и изграждане на вентилационна
система
и
присъединяване
към
газоразпределителната система на кухня ДСП и
кухня СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол
Подмяна на подова настилка на физкултурен
салон СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол
Закупуване на два броя генератори за СУ»Васил
Левски»-гр.Вълчи дол и ОУ»Свети Иван
Рилски»-с.Червенци
Основен ремонт на общежитие в гр.Вълчи дол
Изготвяне на технически проект за основен
ремонт на площад «Христо Ботев»-гр.Вълчи дол
Изготвяне на технически проект за основен
ремонт на СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол
Доставка и монтиране на система за
видеонаблюдение
Закупуване на програмен продукт АКСТЪР
КОМУНИКАТОР
Упражняване на строителен надзор и
извършване на оценка на съответствие за
обект «Газификация на кухня ДСП»
Изготвяне на технически проект за основен
ремонт на Поликлиника –гр.Вълчи дол
Проектиране на вентилационна система в
кухня Домашен Социален Патронаж-гр.Вълчи
дол
Закупуване на генератор за нуждите на
ОУ»Свети Иван Рилски»-с.Червенци
Изготвяне на оценка на съответствие в
проектирането за обект «Газификация на кухня
ДСП»
Закупуване, доставка и монтаж на съоръжения
за детска площадка в с.Генерал Колево
Изпълнение на авторски надзор на обект
«Основен ремонт на Поликлиника-гр.Вълчи
дол»
Упражняване на строителен надзор и
извършване на оценка на съответствие в
проектирането на обект «Основен ремонт на
Поликлиника-гр.Вълчи дол»
Основен ремонт на улици в ромски квартал в
с.Есеница
Основен ремонт на улици в с.Метличина
ОБЩО:

20 000
25 000
10 000

19 871
24 941
0

10 230

0

10 000
16 000

0
0

5 000

0

11 880

11 280

24 945

24 860

23 880
2 400
2 340

22 680
1 920
0

1 600

1 250

0

720

0

4 992

0

300

0

10 000

0

350

0

2 340

0
0
208 275

38 607
20 254
208 275

Обекти, финансирани чрез §40-00 Постъпления от продажби на общински
нефинансови активи:
№
Наименование на обекта:
БИЛО:
СТАВА:
1
Закупуване, доставка и монтаж на съоръжения
за детска площадка в с.Генерал Колево
10 000
0
3

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Разширение на зала за мероприятия в с.Радан
Войвода
Ремонт на мостово съоръжение в с.Стефан
Караджа
Изграждане на неравности (легнали порицаи) в
с.Добротич
Основен
ремонт
на
сграда
кметство
с.Михалич(покрив и смяна на дограма)
Ремонт на площад в с.Изворник
Смяна на дограма в сграда кметство с.Михалич
Смяна на дограма в общежитие в гр.Вълчи дол
Смяна на дограма в сграда кметство
с.Караманите
Смяна на дограма м сграда кметство с.Генерал
Колево
Смяна на дограма в сграда ОУ»Васил Левски»с.Михалич
Упражняване на строителен надзор за обект
«Основен ремонт на част от площадно
пространство и изграждане на достъпна средасъоръжение»
Упражняване на строител надзор за обект
«Основен ремонт на улична настилка и
дъждовна канализация на ул.»Родопи» в
гр.Вълчи дол
Изготвяне на технически проект за обект
«Реновация на открит басейн за обществено
ползване и пространство около него-гр.Вълчи
дол»
Ремонт на път VAR 1112 от разклона за
с.Генерал Киселово до с.Брестак
Ремонт на улици в ромски квартал в с.Есеница
ОБЩО:

10 000

0

2 000

0

7 000

0

5 000
0
0
0

0
10 000
911
1 388

0

1 031

0
0

2 604
2 793

0

1 410

0

750

0

22 548

0
0
34 000

7 000
9 845
60 280

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно преразпределяне на субсидия
за 2017 г. в местни дейности в полза на сдружения с нестопанска цел на територията на
Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 838
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.62,т.7 от Закона за физическото
възпитание и спорта :
1. Общински съвет – Вълчи дол утвърждава годишна субсидия за Футболен клуб
«Вихър 2016»-гр.Вълчи дол в размер на 6 750,00(шест хиляди седемстотин и петдесет) лева.
2. Общински съвет-Вълчи дол преразпределя сума в размер на 2 250,00 (две хиляди
двеста и петдесет) лева, както следва:
 Футболен клуб-с.Брестак: 450,00 лева;
 Футболен клуб-с.Караманите: 450,00 лева;
 Футболен клуб-с.Генерал Киселово: 450,00 лева;
 Футболен клуб-с.Михалич: 900,00 лева.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно организация на столовото
хранене в училищата на територията на Община Вълчидол за учебната 2017/2018 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 839
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 от Постановление №88 на
Министерски съвет от 23.05.2000г., Общински съвет Вълчи дол определя себестойността на
един купон за ученическо столово хранене и субсидията за поевтиняване на храната за
учебната 2017/2018 година, както следва:
 СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол
⇒ Себестойност на един купон – 1,40лв.
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 0,40 лв.
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -1,00лв.
 ОбУ»Свети Иван Рилски»-с.Червеци
⇒ Себестойност на един купон – 1,20лв.
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 1,00 лв.
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -0,20лв.
 ОбУ»Васил Левски»-с.Михалич
⇒ Себестойност на един купон – 2,15лв.
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 1,45 лв.
⇒ Цена на купона, който ще заплащат пътуващите ученици, съгласно
чл.53,ал.3,т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование -0,70лв.
⇒ Учениците от ПГ и І-ви клас ще се хранят безплатно за сметка на училището
 ОУ»Климент Охридски»-с.Стефан Караджа
⇒ Себестойност на един купон – 1,20лв.
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 0,70 лв.
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -0,50лв.
 ПГ по ЗГС- с.Стефан Караджа
⇒ Себестойност на един купон – 2,80лв.
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на гимназията – 2,30 лв.
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -0,50лв.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно заплащане на членски внос за
2017 година в полза на СНЦ”МИГ”Възход”.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 840
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Вълчи дол одобрява
разход за членски внос в полза на СНЦ МИГ «Възход» от Община Вълчи дол за 2017 година в
размер на 2 000,00 (две хиляди) лева.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно актуализация на Програма за
управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Вълчи дол през 2017
година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 841
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
НРПУПОИ, ОбС Вълчи дол:
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І- Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2017 г.:
В раздел Б.Имоти, върху които Община Вълчи дол има намерение да учреди ограничени
вещни права се създава:
Точка 9 . УПИ І, кв.88, АОС №2913/26.01.2016г., частна общинска собственост по плана на
гр.Вълчи дол, представляващ празно дворно място с площ от 660 кв.м.
В раздел В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава:
Точка 28.-20 кв.м. идеална част от УПИ ІІ-52, кв.13, АОС №3580/16.08.2017г., частна
общинска собственост по плана на с.Генерал Киселово.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно учредяване право на строеж в
поземлен имот УПИ І,кв.88 по плана на гр.Вълчи дол, АОС № 2913/26.01.2016г., частна
общинска собственост
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 842
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37,ал.1,чл41,ал.2
от ЗОС, чл.35,ал.1,т.4 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ:
1. Дава съгласие след публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно
право на строеж върху 60 кв.м. върху УПИ І в кв.88 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС
№2913/26.01.2016г., целият с площ от 660,00 кв.м. при граници за имота: от две страни
улица, край на регулацияна, УПИ ІІ кв.88.
2. Одобрява направената пазарна оценка в размер 495,00лв. за 60 кв.м.(четиристотин
деветдесет и пет лева) за първоначална цена при учредяване право на строеж върху УПИ І в
кв.88 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №2913/26.01.2016г., целият с площ от
600,00кв.м.
Размер на депозита- 20% от първоначалната стойност на правото на строеж,
определена на база посочена в заявлението площ за застрояване.
3. 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 ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно продажба на идеална част от
имот-УПИ І—52,кв.13, АОС №3580/16.08.2017г., частна общинска собственост по плана на
с.Генерал Киселово
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 843
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, чл42,ал.1,т.2 и ал.3,
чл.47,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ:
1. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласието си имот, представляващ 20 кв.м.
идеална част от УПИ ІІ-52, кв.13, по АОС №3580/ 16.08.2017г., частна общинска собственост
по плана с.Генерал Киселово, да бъде продаден на Ерол Ридванов Караниев, ЕГН..........с адрес
с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол.
2. Одобрява направената експертна оценка в размер на 76,00лв.(седемдесет и
шестлева) без ДДС, направена от инж.Бисерка Влахова за продажба на 20 кв.м. идеална част
от УПИ ІІ-52,кв.13, АОС №3580/16.08.2017г., частна общинска собственост по плата на
с.Генерал Киелово.
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3. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.43 от НРПУРОИ възлага на Кмета на
Община Вълчи дол да издаде заповед за прекратяване на съсобственост и след заплащане на
продажната цена, дължимите данъци, такси и режийни разноски да сключи договор за
покупко-продажба с Ерол Ридванов Караниев, ЕГН..........с адрес с.Генерал Киселово, общ.Вълчи
дол за имот УПИ ІІ-52, кв.13, по АОС №3580/ 16.08.2017г., по плана на с.Генерал Киселово, с
площ 20 кв.м.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно вземане решение за
предоставяне безвъзмездно за управление от ЦСМП-Варна на част от недвижим имот, на І-ви
етаж в сграда на Поликлиника Вълчи дол, находяща се в УПИ ХІІ-154, кв.18 по плана на
гр.Вълчи дол, АОС№2536/2015г., публична общинска собственост
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 844
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12,ал.3 от ЗОС, чл.13,ал.1 от НРПУРОИ:
І- Общински съвет дава съгласие да се предостави за срок от 10 (десет) години
безвъзмездно за управление на Центъра за спешна медицинска помощ-Варна, част от
недвижим имот с обща площ 93,5 кв.м., на І-ви етаж в сграда на Поликлиника Вълчид ол,
находяща се в УПИ ХІІ-154, кв.18 по плана на гр.Вълчид ол, АОС №2536/2015г., публична
общинска собственост, състояща се от следните помещения:
1. Лекарски кабинет-14,4 кв.м.;
2. Манипулационна-14,4 кв.м.;
3. Стая за персонала – 14,4 кв.м.;
4. Вътрешен коридор-18,0 кв.м.;
5. Склад -6,0 кв.м.;
6. Два бр. тоалетни с баня -8,0 кв.м.;
7. Стая за шофьорите – 18,3 кв.м.
ІІ- Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор за
безвъзмездно управление с Център за спешна медицинска помощ –Варна, ЕИК 813147200,
адрес гр.Варна, ул.»Брегалница» №3.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно изменение на Решение №592
по Протокол №19 от 20.02.2013г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 845
Общински Съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, във връзка с
чл.35,ал.5 от ЗОС:

І- Отменя Раздел ІІ от Решение №592 по Протокол №19 от проведено на 20.02.2013 г.
заседание на Общински съвет Вълчи дол.
ІІ-Възлага на Кмета на Община Вълчид ол да предприеме всички правни и фактически
действия по изпълнението на взетото по предходната точка решение.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно кандидатстване за
безвъзмездно финансиране на проект с обект „Туристическа хижа и сграда.склад с
идентификатор 012574.62.8.5”.
ОбС взе следното
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дол :

Р Е Ш Е Н И Е № 846
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Вълчи

1. Дава съгласие Общинска администрация-вълчи дол да разработи проектно
предложение и да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по проект с обект
«Туристическа хижа и сграда- склад с идентификатор 012574.62.8.5»
2. Дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да възложи изработване на технически
проект, във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по проект с обект
«Туристическа хижа и сграда- склад с идентификатор 012574.62.8.5»

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно приемане на Доклад от
Междинна оценка за анализиране и определяне на напредъка при изпълнението на
Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 847
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.24,т.4 от Закона за
регионалното развитие, чл.89,ал.1 и чл.91,ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, Общински съвет Вълчи дол приема Доклада от Междинна оценка за
анализиране и определяне на напредъка при изпълнението на Общински план за развитие
на Община Вълчи дол 2014-2020г.-приложение към настоящата докладна записка.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно информация за зимната
подготовка на община Вълчи дол за зимния период на 2017-2018 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 848
На основание чл.21,ал.1,т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема
Информацията за зимната подготовка на Община Вълчи дол за зимния период 2017/2018
година.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно извършване на текущ ремонт
на сграда –публична държавна собственост, стопанисвана от участък „Полиция”-Вълчи дол
към РУ-Девня при ОД на МВР-Варна
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 849
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет-Вълчи
дол дава съгласие за извършване на разход за текущ ремонт на сграда-публична държавна
собственост, предоставена за управление на МВР, стопанисвана от Участък «Полиция»-Вълчи
дол към РУ-Девня при ОД на МВР-Варна, в размер на 3 600,00(три хиляди и шестотин) лева.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Михалева-председател на ОбС, относно отпускане на персонална
пенсия на Дияна Христова Танева, милена Христова Танева и Росица Христова Танева от
с.Бояна
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 850
На основание чл.21,ал.1,т. 23 от ЗМСМА:
1. Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския
съвет за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на детето Дияна Христова Танева,
ЕГН-9907161032.
2. Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския
съвет за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на детето Милена Христова Танева,
ЕГН-9907161053.
3. Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския
съвет за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на детето Росица Христова Танева,
ЕГН-0448031110.

ПО ДВАДЕСЕ И ПЪРВА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
21.1. Заявление от Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.”Ст.Димитров-Марек”
№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 № 851
Дава съгласие на Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.»Ст.ДимитровМарек» №4 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
21.2. Заявление от Корнелия Жекова Йорданова от гр.Вълчи дол, бул.”Васил Левски”
№5а, относно отпущане на еднократна парична помощ за покриване на разходи за
погребение
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 852
Дава съгласие на Корнелия Жекова Йорданова от гр.Вълчи дол,бул. «Васил Левски»
№5а да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 144,00лв. за покриване на
разходи по погребението на Йордан Филев Йорданов, които да бъдат прехвърлени директно
по съответния параграф.

21.3. 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 № 853
Не дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

21.4. Заявление от Атиш Юсеинова Яшарова 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 № 854
Дава съгласие на Атиш Юсеинова Яшарова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
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21.5. Заявление от Синан Адем Салим от гр.Вълчи дол, ул.”Ген.Скобелев”-39, 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 № 855
Дава съгласие на Синан Адем Салим от гр.Вълчи дол, ул.»Ген.Скобелев» 39 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.

21.6. Заявление от Садет Рашид Мустафа 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 № 856
Дава съгласие на Садет Рашид Мустафа от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

21.7. Заявление от Денка Димитрова Юлиева 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 № 857
Дава съгласие на Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

да бъде отпусната

21.8. 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 № 858
Дава съгласие на Атанас Димитров Георгиев от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

21.9. Заявление от Сали Халилов Шабанов 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 № 859
Дава съгласие на Сали Халилов Шабанов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

21.10. Заявление от Бонка Антонова Ангелова 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 № 860
Дава съгласие на Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
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21.11. Заявление от Стойка Атанасова Стойчева 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 № 861
Не дава съгласие на Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична.

21.12. Заявление от Анифе Салимова Мехмедали 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 № 862
Не дава съгласие на Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

21.13. Заявление от Михал Димов Димитров от гр.Вълчи дол,ул.Л.Димитрова №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 № 863
Не дава съгласие на Михал Димов Димитров от гр.Вълчи дол,ул. «Л.Димитрова» №6
да бъде отпусната еднократна парична помощ.

21.14. Заявление от Несибе Мустафова Еминова от .Радан войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 864
Дава съгласие на Несибе Мустафова Еминова от с.Радан Войвода да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

21.15. Заявление от Сали Шабан Шабан от с.Радан Войвода относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 865
Дава съгласие на Сали Шабан Шабан от с.Радан Войвода да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.

21.16. Заявление от Карани Хасанов Юсеинов от с.Изворник, 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 № 866
Дава съгласие на Карани Хасанов Юсеинов от с.Изворник да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
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21.17. Заявление от Мехмед Осман Мустафа от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 867
Дава съгласие на Мехмед Осман Мустафа от с.Радан Войвода да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
21.18. Заявление от Еленка Иванова Йоргова от гр.Вълчи дол,ул.Ал.Константинов №1а,
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 № 868
Не дава съгласие на Еленка Иванова Йоргова от гр.Вълчи дол,ул. «Ал.Константинов»
№1а да бъде отпусната еднократна парична помощ.

21.19. Заявление от Атанас Бойчев Атанасов от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 869
Дава съгласие на Атанас Бойчев Атанасов от с.Радан Войвода да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
21.20. Заявление от Божидара Диянова Андреева 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 № 870
Дава съгласие на Божидара Диянова Андреева от гр.Вълчи дол,ул. «Струма» №2 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

21.21. Заявление от Веселин Мариянов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул. Янко Сакъзов №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 № 871
Дава съгласие на Веселин Мариянов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул. «Янко Сакъзов» №6
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.

21.22. Заявление от Параскева Маринова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул. Стара планина
№34, 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 № 872
Дава съгласие на Параскева Маринова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул. «Стара
планина» №34 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
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21.23. Заявление от Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул. М.Ф.Толбухин №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 № 873
Дава съгласие на Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул. «М.Ф.Толбухин» №6 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.

21.24. Заявление от Ангел Христов Ангелов от гр.Вълчи дол,ул. Асен Златаров №1,
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 № 874
Дава съгласие на Ангел Христов Ангелов от гр.Вълчи дол,ул. «Асен Златаров» №1 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.

21.25. Заявление от Николинка Милкова Маджарова от гр.Вълчи дол,ул. Г.Раковски №5,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 875
Дава съгласие на Николинка Милкова Маджарова от гр.Вълчи дол,ул. «Георги
Раковски» №5 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.

21.26. Заявление от Митка Василева Христова от гр.Вълчи дол,ул. Янко Сакъзов №8,
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 № 876
Не дава съгласие на Митка Василева Христова от гр.Вълчи дол,ул. «Янко Сакъзов» №8
да бъде отпусната еднократна парична помощ.

21.27. Заявление от Деспа Петрова Колева от гр.Вълчи дол,ул. Ив.Вазов №15, 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 № 877
Дава съгласие на Деспа Петрова Колева от гр.Вълчи дол,ул. «Иван Вазов» №15 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

21.28. Заявления от Величка Димитрова Симеонова и Димитър Симеонов Владимиров
от с.Брестак,ул.Мизия №13, 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 № 878
ОбС отлага разглеждането на заявленията от Величка Димитрова Симеонова и
Димитър Симеонов Владимиров от с.Брестак,,ул. «Мизия» №13 за следващото заседание на
ОбС.
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21.29. Заявление от Вълкан Филипов Бургоджиев 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 № 879
Дава съгласие на Вълкан Филипов Бургоджиев от гр.Вълчи дол,ул. «Струма» №2 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Михалева-председател на ОбС, относно определяне на легитимен
представител на общината в Общото Събрание на съдружниците на “ Водоснабдяване и
канализация- Варна”-ООД-гр.Варна
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 880
На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, ОбС определя за легитимен представител на
община Вълчи дол в Общото събрание на съдружниците във “Водоснабдяване и
канализация-Варна” ООД гр.Варна до края на мандат 2015-2019 год. –г-н Георги Минчев
Тронков- кмет на общината.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно одобряване на проект за ПУППП за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Телко Инфраструктури” ЕООД на територията на Община Вълчи дол от землищната граница
на Община Суворово до регулационна граница с.Щипско, община Вълчи дол и от
регулационна граница с.Щипско до регулационна граница гр.Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 881
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.129,ал.1 от ЗУТ, във
връзка с чл.110,ал1,т.5 от с.з., Общински съвет Вълчид ол одобрява ПУП-ПП за изграждане на
подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на «Телко Инфраструктури»
ЕООД на територията на Община Вълчи дол от землищна граница на Община Суворово до
регулационна граница с.Щипско, община Вълчи дол и от регулационна граница с.Щипско до
регулационна граница гр.Вълчи дол, с обща дължина 6 622,95м., през имоти общинска
публична собственост-полски и местни пътища №№000145, 012051, 014056, 014059,
016064,016068,000175,000176,042099, 042100 и 042104, съгласно представения вариант на
предложеното трасе от «Телко Инфраструктури» ЕООД.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно крайно нуждаещи се лица от
безплатна храна
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 882
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие лицата:
1.Фикрет Феридов Хюсеинов-с.Караманите;
2. Радослав Светльов Янков-с.Добротич;
3. Петра Иванова Дишева –с.Искър;
4. Неделчо Вълчев Друмев- гр.Вълчи дол;
5.Карани Хасанов Юсеинов- с.Изворник
Да получават безплатно храна, която да бъде за сметка на Община Вълчи дол.
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно създаване на Доброволно
формироване за защита при бедствия
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 883
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол възлага на Кмета на община
Вълчи дол да създаде доброволно формирование от максимален брой от 10 човека по реда
описан в «Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните
формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях».
С това дневния ред на ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание бе изчерпан.

Извън дневния ред ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 884
1. На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА, ОбС приема изменение и допълнение на
Правилник за организацията идейността на ОбС Вълчи дол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация в частта:
Било:
Чл.13. Общинският съвет Вълчи дол не избира заместник-председател/и .
Става:
Чл.13. Общинският съвет Вълчи дол избира един заместник-председател на
Общински Съвет.
2. На основание чл.24,ал.2 от ЗМСМА ОбС избира Мехмед Хасанов Хасановобщински съветник- за заместник председател на Общински съвет Вълчи дол
Поради изчерпване на дневния ред , ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание на ОбС
Вълчи дол бе закрито в 16,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........
/Яна Радева Михалева/
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