РЕШЕНИЯ НА ОбС
ВЗЕТИ НА 9-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА 11 АПРИЛ 2012 година
П Р О Т О К О Л №9
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно приемане на отчет за дейността
на читалищата в Община Вълчи дол през 2011 година.
ОбС взе следните:
Р Е Ш Е Н И Е № 187
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Светлина”-с.Бояна
през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 188
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Отец Паисий”с.Брестак през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 189
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Изгрев”с.Войводино през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 190
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Димитър Благоев1907”- гр.Вълчи дол през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 191
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Асен Златаров”с.Генерал Киселово през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 192
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Наука”-с.Генерал
Колево през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 193
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Пробуда”с.Добротич през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 194
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Н.Й.Вапцаров”с.Есеница през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 195
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Хр.Ботев”с.Изворник през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 196
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Хр.Ботев”-с.Искър
през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 197
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Хр.Ботев”с.Калоян през 2011 година.
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Р Е Ш Е Н И Е № 198
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Зора”с.Караманите през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 199
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Просвета”с.Михалич през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 200
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Елин Пелин”с.Оборище през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 201
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Просвета-2001”с.Ст.Караджа през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 202
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Възраждане”с.Червенци през 2011 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 203
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища и на основание чл.21,ал.1,т.24 от
ЗМСМА, ОбС приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Наука”-с.Щипско
през 2011 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно изменение на Тарифа
за определяне на базисни цени за отдаване по наем на общински имоти.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 204
I- Приема изменение на Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под наем на
общински имоти:
1. Чл.4, ал.3, придобива следното съдържание-„Определя годишна наемна цена за
отдаване под наем за общо ползване на пасища и мери общинска собственост в размер на
2,00лв./дка.
2. Създава се нова ал.4 към чл.4- „Стартова годишна базисна цена при отдаване под наем
за индивидуално ползване на пасища и мери общинска собственост- 6 лв./дка.”
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно отдаване под наем на
пасища и мери общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 205
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.37и, ал.3, т.1 от ЗСПЗЗ и чл.21,ал.1,т.8 от З0С:
І. Определя пасища и мери общинска собственост, които следва да се отдават под наем за общо и
индивидуално ползване./Приложение 1/.
ІІ- Дава сдъгласие да бъдат отдавани под наем общински мери и пасища за индивидуално
ползване за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен търг, съобразно условията на Заповед №
РД 09-116/21.02.2011г. на Министъра на земеделието и храните.
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ІІІ.Определя задълженията на ползвателите за поддържане на пасищата и мерите в добро
земеделско състояние, съгласно Заповед № РД 09-616/21.07.2010г. на Министъра на земеделието и
храните.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно Актуализация на Програма
за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Вълчидол през 2012 г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 206
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 2012 г.:
I.I. В раздел А- „Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да предостави под наем”, се
добавя т.19: „Стоматологичен кабинет в сграда на здравна служба и кметство, находяща се в УПИ ХI,
кв.25 по плана на с.Генерал Киселово, АОС № 89/ 09.09.1998г.;
т.20: язовир находящ се в с.Радан войвода
I.II. в раздел Б- „Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде”, се създават
следните точки:
14. Имот № 000228 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: др.селскостопански
територии с площ от 3,000дка, АОС № 1271/ 07.02.2012г.;
15. Имот № 000230 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: изоставени трайни
насаждения, с площ от 7,788 дка, АОС № 1273/ 07.02.2012г.;
16. УПИ VII в кв.89 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС № 839/ 27.12.2005г. с площ от
2 160,00кв.м.
17. УПИ VIII в кв.45 по плана на с.Щипско, с площ 567 кв.м., в едно с построените в него:1.
сграда бивша баня със ЗП 117 кв.м. и 2. помощна постройка със ЗП 40 кв.м., актуван с АОС № 1277/
02.03.2012г.
18. УПИ ХII-215 в кв. 25 по плана на с.Генерал Киселово в едно с построените в него сградабивше училище и физкултурен салон с РЗП 1 063 кв.м.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно продажба на имот частна
общинска собственост, съставляващ УПИ VІІІ в кв.45 по плана на с.Щипско, в едно с построените в
него сграда- бивша баня и помощна постройка с РЗП 157 кв.м.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 207
I- ОбС на основание чл.35, ал.1; чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1
и и ал.3 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ:

I.I. Дава съгласие, имот частна общинска собственост съставляващ УПИ VIII в кв.45 по плана
на с.Щипско, с площ 567 кв.м., в едно с построените в него: 1. Сграда бивша баня със ЗП 117 кв.м. и
2. Помощна постройка със ЗП 40 кв.м., актуван с АОС № 1277/ 02.03.2012г., при граници за имота: от
една страна улица, УПИ VII в кв.45 да бъде продаден на публичен търг с явно наддаване.
I.II. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ VIII в кв.45 по плана
на с.Щипско, с площ 567 кв.м., в едно с построените в него: 1. Сграда бивша баня със ЗП 117 кв.м. и
2. Помощна постройка със ЗП 40 кв.м., актуван с АОС № 1277/ 02.03.2012г., в размер на
13 112,00/тринадесет хиляди сто и дванадесет/ лева, включваща: сграда и прилежаща площ12 032,00лв.; дворно място /без сграда с прилажаща площ/- 1 080,00лв. без ДДС за първоначална
продажна цена при провеждането на публичния търг. Размер на депозита- 20 % от стойността на
имота.
I.III. Възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организира подготовката и провеждането та публичния търг;
-да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно продажба на имот частна
общинска собственост , съставляващ УПИ VІІ в кв.89 по плана на гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 208
I- ОбС на основание чл.35, ал.1; чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1 и и ал.3
и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ:
I.I. Дава съгласие, имот частна общинска собственост съставляващ УПИ VII в кв.89 по плана на
гр.Вълчи дол, актуван с АОС № 839/ 27.12.2005г., с площ от 2 160,00 кв.м., при граници за имота:
УПИ II, УПИ V и улица в кв.89 да бъде продаден на публичен търг с явно наддаване.
I.II. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ VII в кв.89 по плана
на гр.Вълчи дол, актуван с АОС № 839/ 27.12.2005г., с площ от 2 160,00 кв.м., в размер на 14 700,00
/четиринадесет хиляди и седемстотин/ лева, без ДДС за първоначална продажна цена при
провеждането на публичния търг. Размер на депозита- 20 % от стойността на имота.
I.III. Възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организира подготовката и провеждането та публичния търг;
-да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно бракуване на водогрейни
котли
ОбС взе следните:
Р Е Ш Е Н И Е № 209
На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие водогреен котел „ПЛАМ-650” ,
с инв.№ 362 и заведен с № 159/1974г, да бъде бракуван.
Р Е Ш Е Н И Е № 210
На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие водогреен котел „КВН-1” , с инв.№
636 и заведен с № 20285/1992г, да бъде бракуван.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно издаване на Решение за
предварително писмено съгласие на ОбС за засегнатите от трасето имоти общинска собственост за
обект :”Външно ел.захранване на мобилна базова станция 4427, находяща се в имот № 068009, м-ст
„Селджик”, землище с.Михалич, община Вълчи дол”
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, и Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.27, ал.1 и ал.2, т.3,
буква «в» от ППЗОЗЗ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 211
Общински съвет Вълчи дол дава предварително писмено съгласие на „Космо България
Мобайл”ЕАД гр.София за засегнатите от трасето имоти общинска собственост с обща дължина на
трасето 83,34 м.л., от които 36,91 м.л. през имот № 000064 в землището на с.Кракра- полски път
собственост на Община Вълчи дол и общо 802,43 м.л.- през имоти в землището на с.Михалич ПИ №
000168, 000172, 000173 и 000230- полски пътища собственост на Община Вълчи дол за
утвърждаване на трасе за проектиране на обект: :”Външно ел.захранване на мобилна базова
станция 4427, находяща се в имот № 068009, м-ст „Селджик”, землище с.Михалич, община Вълчи
дол”
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно издаване на разрешение за
предварително съгласие за утвърждаване на трасета за проектиране на обекти: „Изграждане на
трафопост тип БКТП 20/0,4 кV в ПИ № 000053, землище с.Щипско, захранен с кабелна линия от 20
Кv от РОМзК 20/400 20/0,4 кV на съществуващ ЖР стълб и „Уличен водопровод за ПИ № 000052 мст „До село”, землище с.Щипско за захранване на ПИ /поземлен имот/ №№ 000052 и 000053, землище
с.Щипско, община Вълчи дол, обл.Варна.
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, и Чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.27, ал.1 и ал.2, т.3,
буква «в» от ППЗОЗЗ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 212
Общински съвет Вълчи дол дава предварително писмено съгласие на Бойко Цанев Цанев
от гр.Варна за засегнатите от трасето имоти общинска собственост №№ 000.060, 011.078 и 022.099,
полски пътища с дължина на трасето за ел. Кабела общо 459,36 м. И обща дължина на водопровода465,85м за утвърждаване на трасета за проектиране на обекти: 1. „Изграждане на трафопост
тип БКТП 20/0,4 кV в ПИ № 000053, землище с.Щипско, захранен с кабелна линия от 20 Кv от
РОМзК 20/400 20/0,4 кV на съществуващ ЖР стълб и 2.„Уличен водопровод за ПИ № 000052 м-ст
„До село”, землище с.Щипско за захранване на ПИ /поземлен имот/ №№ 000052 и 000053, землище
с.Щипско, община Вълчи дол, обл.Варна.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ПП за
подобект „Ново външно ел.захранване на СКЗ с.Брестак” към обект :”Магистрален газопровод –
северен клон, СИЕР „Вълчи дол”.
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, и във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и писмо мх.№ РД
7700-237/ 03.04.2012г. от началника на управление «Индестиционна дейност» към «Булгартрансгаз»ЕАД гр.София, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 213
Одобрява ПУП-ПП за „Ново външно ел.захранване на СКЗ с.Брестак” към обект: „Магистрален
газопровод – северен клон, СИЕР „Вълчи дол” на „БУЛГАРТРАНСГАЗ”-ЕАД-гр.София.
На основание чл.215,ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30 дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд-Варна.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно одобряване Споразумение за
общинско сътрудничество между община Вълчи дол и ОУ”В.Левски”с.Михалич, ОУ”Св.Иван
Рилски” с.Червенци, ОУ”Св.Климент Охридски” с.Стефан Караджа и ОДЗ”Здравец” гр.Вълчи дол и
Асоциация „Човешки права- стъпка по стъпка”-гр.Варна като партньори по проект „Празнична
етнопалитра в училище” по ОП „РЧР”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051РО001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”
На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.59-61 от ЗМСМА , ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 214
Одобрява сключване на Споразумение за общинско сътрудничество между община Вълчи дол
и ОУ «Васил Левски»-с.Михалич, ОУ «Св. Иван Рилски» с.Червенци, ОУ «Св. Климент Охридски»
с.Стефан Караджа и ОДЗ «Здравец» гр.Вълчи дол и Асоциация «Човешки права – стъпка по стъпка»
гр.Варна като партньори по проект „Празнична етнопалитра в училище” по Оперативна програма
«Развитие на човешките ресурси», схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :
BG051РО001-4.1.05 „ Образователна интеграция нап децата и учениците от етническите
малцинства”.
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Информация от Таня Ангелова- секретар на община, относно спазване изискванията на Наредба №1
за поддържане и опазване на обществения ред и общинските имоти на територията на община Вълчи
дол за 2011 година.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 215
Приема информация, относно спазване изискванията на Наредба №1 за поддържане и опазване
на обществения ред и общинските имоти на територията на Община Вълчи дол за 2011 година.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно отдаване под наем на
язовири публична общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 216
I. На основание чл.17, ал.7 от ЗОС и чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА:
I.I. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 6 /шест/ години след провеждане на
публичен търг с явно наддаване:
1. Язовир публична общинска собственост, представляващ имот № 000047 в землището на
с.Оборище, с площ от 51,989 дка, АОС № 443/ 27.12.2000г., при стартова първоначална годишна
наемна цена- 1 732,97 лв. без ДДС определена съобразно Тарифа за определянето на базисните
наемни цени при отдаване под наем на имоти общинска собственост. Размер на депозита – 20% от
първоначалната годишна наемна цена.
2. Язовир публична общинска собственост, представляващ имот № 000065 в землището на
с.Радан Войвода, с площ от 67,545 дка, АОС № 444/ 27.12.2000г., при стартова първоначална
годишна наемна цена- 2 251,50 лв. без ДДС определена съобразно Тарифа за определянето на
базисните наемни цени при отдаване под наем на имоти общинска собственост. Размер на депозита –
20% от първоначалната годишна наемна цена.
I.II. Възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организра подготовката и провеждането на публичния търг;
- да сключи договор за наем с кандидата спечелил търга.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно кандидатстване на църковни
настоятелства по мярка 322
Във връзка с чл.17,ал.1,т.9 и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет взе
следните
Р Е Ш Е Н И Е № 217
Дейностите по проекта на църковно настоятелство на храм „Св.Св.Петър и Павел”-с.Генерал
Киселово, за основен ремонт и реконструкция на храма, отговарят на ПРИОРИТЕТ 3 : Подобряване
качеството на живот на населението, осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богато
природно и културно наследство, ЦЕЛ 1: Развитие на културната среда, опазване и експониране на
културно-историческото наследство, разширяване на туристическото птредлагане и осигуряване на
възможности за пълноценен отдих и спорт, Мярка 1- Опазване на културно-историческото,
духовното наследство и развитие на културата. За целите на проекта на кандидатстващата
организация да бъде предоставена извадка от Общински план за развитие.
Р Е Ш Е Н И Е № 218
Дейностите по проекта на църковно настоятелство на храм „Св.Св.Кирил и Методий”с.Караманите, за основен ремонт и реконструкция на храма отговарят на ПРИОРИТЕТ 3 :
Подобряване качеството на живот на населението, осигуряване на благоприятна околна среда и
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запазване на богато природно и културно наследство, ЦЕЛ 1: Развитие на културната среда, опазване
и експониране на културно-историческото наследство, разширяване на туристическото птредлагане и
осигуряване на възможности за пълноценен отдих и спорт, Мярка 1- Опазване на културноисторическото, духовното наследство и развитие на културата. За целите на проекта на
кандидатстващата организация да бъде предоставена извадка от Актуализирания Общински план за
развитие.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Димитър Тодоров-кмет на с.Генерал Киселово
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8,ал.5 от ЗОС , ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 219
Общински съвет- гр.Вълчи дол дава съгласие 60% от събраната сума от наем на покрив на
читалище в с.Генерал Киселово, да бъдат разходвани за нуждите на кметство с.Генерал Киселово, по
решение на обществения съвет към кметството.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- директор на дирекция „СП”, относно приемане на отчет по
изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2011 год. за община Вълчи дол
На основание чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, ОбС взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 220
Общински съвет- гр.Вълчи дол приема Отчет по изпълнение на общинската програма за
закрила на детето за 2011 година.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- директор на дирекция „СП”, относно актуализиране на
стратегия за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.
На основание чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 221
Общински съвет- гр.Вълчи дол приема Актуализирана стратегия за детето за период до 2018 г.
и Общинска програма за закрила на детето за 2012 г. За Община Вълчи дол.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно пътни разходи на служители
от ОбА.
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 222
Общински съвет- гр.Вълчи дол одобрява изплащането на транспортни разходи на Теодора
Стефанова Димитрова- младши експерт „Анализи и прогнози” в Дирекция „Инвестиционна политика
и проекти” към Общинска администрация- гр.Вълчи дол в размер на 85% от действително
извършените разходи за транспорт.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно продажба на имот частна
общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІ-215 в кв.25 по плана на с.Генерал Киселово, в едно с
построените в него сграда- бивше училище и физкултурен салон с РЗП 1 063 кв.м.
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 223
I. На основание чл.35, ал.1; чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36,ал.1 и ал.3 и
чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
I.I. Дава съгласие имот частна общинска собственост съставляващ УПИ XII-215 в кв.25 по
плана на с.Генерал Киелово, с площ от 3 710 кв.м. в едно с построените в него: 1. Сграда училище,
двуетажна със ЗП 473 кв.м. и 2. Сграда физкултурен салон със ЗП 117 кв.м., актуван с АОС № 1350/
03.04.2012г., при граници за имота: от три страни улици, УПИ VIII-155 и УПИ XIII-21 в кв.25 да
бъде продаден на публичен търг с явно наддаване.
I.II. ОбС не одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ XII-215 в
кв.25 по плана на с.Генерал Киелово, с площ от 3 710 кв.м. в едно с построените в него: 1. Сграда
училище, двуетажна със ЗП 473 кв.м. и 2. Сграда физкултурен салон със ЗП 117 кв.м., актуван с АОС
№ 1350/ 03.04.2012г. в размер на 117 356,00 / сто и седемнадесет хиляди триста петдесет и шест лева
и 00 стотинки/, включваща: сгради и прилежаща площ- 108 516,00лв.; дворно място /без сграда с
прилежаща площ/- 8 840,00лв. без ДДС за първоначална продажна цена при провеждане на
публичния търг. Размер на депозита- 10 % от стойността на имота.
I.III. ОбС определя първоначална продажна цена при провеждане на публичния търг на УПИ
XII-215 в кв.25 по плана на с.Генерал Киелово, с площ от 3 710 кв.м. в едно с построените в него: 1.
Сграда училище, двуетажна със ЗП 473 кв.м. и 2. Сграда физкултурен салон със ЗП 117 кв.м.,
актуван с АОС № 1350/ 03.04.2012г.-сгради и прилежаща площ- 50 000,00лв. и дворно място /без
сграда с прилежаща площ/ - 5 000,00лв. без ДДС. Размер на депозита- 10 % от стойността на имота.
I.IV.Възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организра подготовката и провеждането на публичния търг;
- да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил търга.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Антоанета Йорданова-гл.счетоводител, относно одобряване на разходи за командировки на кмета на
община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 224
На основание чл.21,ал.1т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
ОбС одобрява извършените разходи за командировки на Пенка Йорданова- кмет на Община Вълчи
дол за периода 01.01.2012г.- 31.03.2012г. в размер на 1 018,00лв.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно участие на кметства от общината
в национална кампания „За чиста околна среда 2012г.”
ОбС взе следните

Р Е Ш Е Н И Е № 225
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА дава съгласие кметство
с.Брестак да участва с проектно предложение по проект МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда2012г.” и упълномощава кмета на с.Брестак да сключи договор за изпълнение на проекта.
Р Е Ш Е Н И Е № 226
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА дава съгласие кметство
с.Генерал Киселово да участва с проектно предложение по проект МОСВ и ПУДООС „За чиста
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околна среда-2012г.” и упълномощава кмета на с.Генерал Киселово да сключи договор за изпълнение
на проекта.
Р Е Ш Е Н И Е № 227
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА дава съгласие кметство
с.Михалич да участва с проектно предложение по проект МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда2012г.” и упълномощава кмета на с.Михалич да сключи договор за изпълнение на проекта.
Р Е Ш Е Н И Е № 228
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА дава съгласие кметство
с.Оборище да участва с проектно предложение по проект МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда2012г.” и упълномощава кмета на с.Оборище да сключи договор за изпълнение на проекта.
Р Е Ш Е Н И Е № 229
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА дава съгласие кметство
с.Стефан Караджа да участва с проектно предложение по проект МОСВ и ПУДООС „За чиста околна
среда-2012г.” и упълномощава кмета на с.Стефан Караджа да сключи договор за изпълнение на
проекта.
Р Е Ш Е Н И Е № 230
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА дава съгласие кметство
с.Червенци да участва с проектно предложение по проект МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда2012г.” и упълномощава кмета на с.Червенци да сключи договор за изпълнение на проекта.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно промяна на Решение №3 от
21.11.2011 год. на ОбС.
На основание чл.34,ал.4 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.8 и ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА , ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 231
Променя Решение №3 от второ заседание на ОбС от 21.11.2011год., както следва: от състава на
пътуващите съветници отпада Мерткан Аптулов Ибрямов и се добавят общинските съветници
Гюлшен Арунова Акифова и Халил Исмаилов Алиев.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Диана Цанкова- директор на ПГ по ЗГС с.Стефан Караджа.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно решение за предварително
писмено съгласие за утвърждаване на трасета за проектиране на обекти: „Електрозахранване на ПИ
№129055 в землището на с.Червенци, община Вълчи дол” и „Водоснабдяване и канализация на ПИ №
129055, землище с.Червенци, община Вълчи дол”.
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.27, ал.1 и ал.2, т.3,
буква „в” от ППЗОЗЗ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 232
ОбС дава предварително писмено съгласие на Георги Веселинов Дяков от с.Червенци за
засегнатия от трасетата имот общинска собственост, полски път № 100047 за утвърждаване на
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трасета за проектиране на обекти: 1. „Електрозахранване на ПИ № 129055 в землището на
с.Червенци, община Вълчи дол” и 2. „Водоснабдяване и канализация на ПИ № 129055, землище
с.Червенци, община Вълчи дол”.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно утвърждаване План за
действие за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015г. в
община Вълчи дол, приета с решение на ОбС № 1086/21.02.2011г., Протокол №48
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА , ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 233
ОбС приема План за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в община Вълчи дол за 2012 година.
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА:
Заявления за парични помощи:
26.1. Заявление от Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №7, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 234
Дава съгласие на Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол да
еднократна парична помощ в размер на 30лв.,за лечение.

бъде отпусната

26.2. Заявление от Алиме Сюлейманова Сюлейманова от с.Страхил, относно отпущане на
еднократна паричнапомощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 235
Дава съгласие на Алиме Сюлейманова Сюлейманова от с.Страхил да
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. за покриване на разходи лечение.

бъде отпусната

26.3. Заявление от Емил Маринов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 236
Дава съгласие на Емил Маринов Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 40,00лв.за закупуване на лекарства.
26.4. Заявление от Диян Тодоров Димов от гр.Вълчи дол, ул.”Струма”№1, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение на племенницата му.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 237
Дава съгласие на Диян Тодоров Димов от гр.Вълчи дол, ул.”Струма” №1 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. за покриване на разходи за лечение на племенницата
му.
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26.5. Заявление от Неждет Михайлов Михалев от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за погребение .
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 238
Дава съгласие на Неждет Михайлов Михалев от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв. за покриване на разходи за погребение .
26.6. Заявление от Мейрем Джумалиева Мехмедова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за оперативно лечение
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 239
Дава съгласие на Мейрем Джумалиева Мехмедова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв. за покриване на разходи по оперативно лечение.
26.7. Заявление от Георги Георгиев Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.”СТара планина”№9, относно
отпущане на еднократна парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 240
Не дава съгласие на Георги Георгиев Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.”Стара планина”№9 да
бъде отпусната еднократна парична помощ.
26.8. Заявление от Наджия Сабри Сюлейман от гр.Вълчи дол, ул.”Хр.Смирненски”№1, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 241
Дава съгласие на Наджия Сабри Сюлейман от гр.Вълчи дол, ул.”Хр.Смирненски”№1 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. за провеждане на лечение.
26.9. Заявление от Данчо Василев Журналов от с. Оборище, 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 № 242
Дава съгласие на Данчо Василев Журналов от с.Оборище да
парична помощ в размер на 50,00лв.

бъде отпусната еднократна

26.10. Заявление от Снежанка Жекова Жекова 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 № 243
Дава съгласие на Снежанка Жекова Жекова от с.Генерал Киселово да
еднократна парична помощ в размер на 70лв.

бъде отпусната
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26.11. Заявление от Недялка Николова Пеева от с.Стефан Караджа относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 244
Не дава съгласие на Недялка Николова Пеева от с.Стефан Караджа да
еднократна парична помощ .

бъде отпусната

26.12. Заявление от Фазиле Мехмедова Хюсеинова от с.Генерал Киселово, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 245
Дава съгласие на Фазиле Мехмедова Хюсеинова от с.Генерал Киселово да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.
26.13. Заявление от Надка Филипова Маринова
еднократна парична помощ

от с.Михалич, относно отпущане на

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 246
Не дава съгласие на Надка Филипова Маринова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
26.14. Заявление от Ася Атанасова Стефанова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за оперативно лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 247
Не дава съгласие на Ася Атанасова Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
26.15. Заявление от Недялка Ангелова Иванова 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 № 248
Не дава съгласие на Недялка Ангелова Иванова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
26.16. Заявление от Цветанка Христова Стефанова 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 № 249
Не дава съгласие на Цветанка Христова Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
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26.17. Заявление от Радка Добрева Тодорова от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 250
Не дава съгласие на Радка Добрева Тодорова от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
26.18. Заявление от Демирка Александрова Стоянова 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 № 251
Не дава съгласие на Демирка Александрова Стоянова от с.Михалич да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната

26.19. Заявление от Хамдия Ахмедова Салиева от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 252
Дава съгласие на Хамдия Ахмедова Салиева от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40,00лв. за закупуване на лекарства.
26.20. Заявление от Анета Петрова Стефанова 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 № 253
Дава съгласие на Анета Петрова Стефанова от с.Михалич да
парична помощ в размер на 50лв.

бъде отпусната еднократна

С това дневния ред на ДЕВЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ДЕВЕТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 17,35 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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