РЕШЕНИЯ
на ОбС взети на 32-ро редовно заседание на 12 февруари 2014 година
П Р О Т О К О Л № 32
РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Приемане на план за работа на ОбС за 2014 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1099
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема плана за работа на
Общински съвет Вълчи дол за 2014 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- председател на ОбС, относно актуализиране размера на
възнаграждение на общинските съветници.
Въпросът остава за разглеждане на следващо заседание на ОбС.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно приемане на Програма за
управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Вълчидол през 2014 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1100
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.8,ал.9 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.3,ал.2
от НРПУРОИ приема Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в
Община Вълчи дол през 2014 година.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно приемане на Наредба за условията
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1101
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.82,ал.1 от Закона
за публичните финанси , приема Наредба за условията и реда за съставянето на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет на Община Вълчидол, с която отменя Наредбата за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет, приета с решение №151 от проведено на 29.06.2004 година заседание
на ОбС гр.Вълчи дол, съгласно Приложение №1- неразделна част от настоящото решение.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно прилагане системата на делегиран
бюджет на звено Детска ясла и детска кухня към ОДЗ”Здравец”-гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1102
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.11,ал.10 от Закона за
публичните финанси и чл.3,ал.3,т.2 от Наредбата за реда за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол:
1. ОПРЕДЕЛЯ като второстепенен разпоредител с бюджет Детска ясла и детска кухня към
ОДЗ „Здравец”-гр.Вълчи дол, считано от 01.03.2014 година.
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2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да определи конкретните правомощия на
второстепенния разпоредител с бюджет по т.1.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно приемане на Бюджета на
общината за 2014 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1103
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, ал.2 и
ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси ,във връзка са разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година,
ПМС №3/15.01.2014г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 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 , Общински съвет - гр.Вълчи дол:
1.Приема бюджета на Община Вълчи дол за 2014 година, както следва:
1.1.По приходите в размер на 6 193 575 лева, съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 968 216 лева, както следва:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 583 208 лева.
1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 54 766 лева, съгласно
Приложение №1
1.1.1.3.Преходен остатък от 2013г. в размер на 398 825 лева, както следва:
 Образование:
в т.ч.:
 СОУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол – 148 793 лева
 ОУ„Васил Левски”-с.Михалич – 82 156 лева
 ОУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци – 25 216 лева
 ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа – 36 431лева
 ЦДГ „Слънце” с. Михалич, филиал с. Есеница – 15 290 лева
 ЦДГ” Н.Крупская” с. Ген.Киселово - 5 391 лева
 ЦДГ Ст. Караджа
- 5 227 лева
 ОДЗ „Здравец” Вълчи дол
- 8 714 лева
 ДВХУИ с. Оборище
- 19 064 лева
 Други дейности по образованието 835 лева
 Др. дейности по вътрешната сигурност - 425 лева
 Дейности по стихийни бедствия и аварии – 24 233 лева
 Други дейности по отбраната - 218 лева
 Дейност ”Детска ясла, детска кухня и яслени групи в ОДЗ” - 305 лева
 Дейност „Здравен кабинет в училища и детски градини” – 1 094 лева
 Общинска администрация - 7 860 лева
 Обществена трапезария - 2 573 лева.
1.1.1.4.Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности от преходен остатък от
2013 година, в размер на 15 000 лева за обекти, както следва:
Ремонт на физкултурен салон в СОУ”Васил Левски” - гр.Вълчи дол
1.1.1.5.Временно съхранявани средства - / - 68 583 лева/
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1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 2 225 359 лева, в т.ч.:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 455 300 лева.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 905 360 лева.
1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности,
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 202 600 лева
1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 777 900 лева
1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 47 100 лева
1.1.2.6.Преходен остатък в местни дейности в размер на 14 317 лева
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1.1.2.7.Целева субсидия за основен ремонт на общински пътища в размер на 192 900 лева
1.1.2.8.Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на / -230 458 лева/
1.1.2.9.Друго финансиране в размер на - / -114 400 лева/
1.1.2.10. Предоставени трансфери в раземр на - / -25 260лева./
1.2.По разходите в размер на 6 193 575 лева, разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно Приложение №2, в т.ч.:
1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на 3 968 216 лева
1.2.2.За местни дейности в размер на 2 114 819 лева, в т.ч. резерв в размер на 61 025 лева.
1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи и от
изравнителна субсидия в размер на 110 540 лева.
2.Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА в размер на 448 122 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 размер на 375 725 лева.
2.2. Приема разчета за капиталови разходи, финансирани с приходи от продажби на нефинансови
активи в размер на 40 000 лева.
2.3. Приема разчета за разходите, финансирани с приходи от приватизация в размер на 1 568
лева.
2.4.Приема разчета за обекти, финансирани с местни приходи, в размер на 1 512 лева от собствени
приходи.
2.5.Приема разчета за обекти от преходен остатък от целеви средства за капиталови разходи от
2013 година в размер на 29 317 лева.
3.Утвърждава разходите за заплати през 2014г., без звената от системата на народната просвета ,
които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №4.
3.1.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 по т.3 от
настоящото решение.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
4.1. Членски внос - 9 000 лева
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 10 500 лева
4.3. Субсидии за :
4.3.1. читалища - 134 400 лева, съгласно Приложение №5
4.3.2. спортни клубове - 53 000 лева, както следва:
ССНЦ ”Вихър-2002” - гр.Вълчи дол - 20 000 лева
С”СК Петко Сираков – 2012” – гр. Вълчи дол – 5 000 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:
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 10 000 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 :
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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.
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. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата които имат право на транспортни разноски:
6.1. За пътуващите от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно Приложение №6.
7.Одобрява изплащането на транспортни разходи, както следва:
7.1. На педагогическия персонал, пътуващ в рамките на общината, в размер на 100% от
действително извършените разходи.
7.2. На преподавателите по музика и английски език, в размер на 100% от действително
извършените разходи, на всички пътуващи от други населени места в рамките на 85 % от
действително извършените разходи.
7.3.На медицинския персонал, зает в училищното здравеопазване, медицинския персонал, зает в
ДВХУИ и пътуващите служители в ДВХУИ, в размер на 100% от действително извършените
разходи.
8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер
на 5 426 869 лева, съгласно Приложение №7.
9.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода /2014,2015,2016г./,
съгласно Приложение №8.
10.Определя второстепенните разпоредители с бюджет , както следва:
10.1.ДВХУИ - с.Оборище;
10.2.СОУ”Васил Левски” - гр.Вълчи дол;
10.3.ОУ”Васил Левски” - с.Михалич ;
10.5.ОУ”Климент Охридски” - с.Стефан Караджа;
10.6.ОУ”Св.Иван Рилски” - с.Червенци;
10.7.ОДЗ”Здравец” - гр.Вълчи дол;
10.8.ЦДГ”Звездица” - с.Стефан Караджа, филиал - с.Червенци;
10.9.ЦДГ”Слънце” - с.Михалич, филиал - с.Есеница;
10.10.ЦДГ”Надежда Крупская” - с.Генерал Киселово.;
10.11. Детска кухня и детска ясла към ОДЗ”Здравец” – гр.Вълчи дол, считано от 01.03.2014г.
11. Определя максимален размер на дълга в размер на 329 709 лева.
12.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети
през 2014 година, в размер до 5 %.
13.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през
2014 година, в размер до 30 %.
14.Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от
бюджета за 2014 година, в размер на 113 990 лева, съгласно Приложение №9.
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15.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014
година, в размер на 175 000 лева.
16.Оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извършва компенсирани промени :
16.1.В частта за делегирани от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в
рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност.
16.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или
от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва по точка 1.2.2. от настоящото решение.
17.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:
17.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
17.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
17.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и /или трайно намаляване на бюджетните разходи.
17.5.Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните
отчети и обяснителните записки към тях.
17.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти,
в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.
18.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти,
финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни
организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
18.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2014
година.
18.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от Закона за публичните финанси.
18.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни
безлихвени заеми Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на
Общински съвет.
19.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол:
19.1. Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти и да кандидатства за
финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по
национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
19.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и за
съфинансиране на общински програми и проекти.
20.Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2014 година, както следва:
главница в размер на 230 458 лева и лихви в размер на 8 070 лева.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно издаване на Запис на заповед от
Община Вълчи дол в полза на ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане
по Договор №03/322/00633/28.01.2011г.”Реконструкция на улици, тротоари, улично осветление и
рехабилитация на обществени зелени площи- паркове, градини, детски площадки и съоръженията към
тях в т.ч. доставка на съоръжения в гр.Вълчи дол”.
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1104
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Договор за отпускане на
финансова помощ № 03/322/00633/28.06.2011г. „Реконструкция на улици, тротоари, улично осветление
и рехабилитация на обществени зелени площи-паркове, градини, детски площадки и съоръженията към
тях в т.ч. доставка на съоръжения в гр.Вълчи дол”, сключен между Община Вълчи дол и
ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Цар
Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ: 121100421, представляван от Мирослав Николов Николовизпълнителен директор, ОбС гр.Вълчи дол:
1. Упълномощава кмета на Община Вълчи дол да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция, в размер
на 210 760,40лв./двеста и десет хиляди седемстотин и шестдесет лева и четиридесет стотинки/
за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане
по договор за отпускане на финансова помощ № 03/322/00633/28.06.2011г. „Реконструкция на
улици, тротоари, улично осветление и рехабилитация на обществени зелени площи-паркове,
градини, детски площадки и съоръженията към тях в т.ч. доставка на съоръжения в гр.Вълчи
дол”.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за искане и
получаване на ДДС по Договор № 03/322/00633/28.06.2011г. и да ги представи пред
ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно бракуване и ликвидация на ДМАсобственост на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1105
На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС Упълномощава Кмета на Общината
да организира цялостната дейност по бракуването и ликвидирането на следните дълготрайни
материални активи:
Таблица1. КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ
ИНВЕНТАРЕН №

НАИМЕНОВАНИЕ:

БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ/ЛЕВА/

727

Монитор НР CNN61303VQ

64,00
Таблица2. ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

ИНВЕНТАРЕН №

НАИМЕНОВАНИЕ:

БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ/ЛЕВА/

194

ВАЗ 2105 с рег.№ В 91-33 КХ

1 200,00

Таблица3. ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
ИНВЕНТАРЕН №

НАИМЕНОВАНИЕ:

БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ/ЛЕВА/

164

УАЗ с рег.№ В 91-85 КХ

1 216,00
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от Ан.
Йорданова-директор дирекция „ФСД”, относно одобряване на разходи за командировки на кмета на
община Вълчи дол за ІV-то тримесечие на 2013 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1106
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
ОбС –гр.Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на инж.Пенка Йорданова- Кмет на
Община Вълчи дол за периода 01.10.2013 г.- 31.12.2013 г. В размер на 1 696,20лв.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно учредяване на безсрочно,
възмездно право настроеж върху имот частна общинска собственост в гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1107
ОбС Вълчи дол, на основание чл.37, ал.1; чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;
чл.35,ал.1,т.4 и чл.47, а.2 от НРПУРОИ,
І. Дава съгласие след публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно безсрочно право
на строеж върху до 80 кв.м. идеални части върху УПИ VІІ в кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с
АОС №1065/ 02.10.2009г., с плсщ от 690,10 кв.м., при граници за имота: УПИ VІ, УПИ VІІІ в кв.87,
улица и край на регулацията.
ІІ. Одобрява направената оценка в размер на 6,30 лв. /шест лева и 30 стотинки/ за първоначална
цена при учредяване на 1 кв.м. идеална част на право на строеж върху УПИ VІІ в кв.87 по плана на
гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1065/ 02.10.2009г., с плсщ от 690,10 кв.м.Размер на депозита-20% от
първоначалната стойност на правото на строеж, определена на база посочена в заявленията площ за
застрояване.
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 ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно продажба на имот частна
общинска собственост, съставляващ №077003 в землището на с.Стефан Караджа
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1108
ОбС Вълчи дол, 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, а.2 от НРПУРОИ,
І- Дава съгласие имот, частна общинска собственост №077003 в землището на с.Стефан Караджа,
начин на трайно ползване: друга селскостопанска категория, с площ: 1.000 дка, АОС № 1528/03.12.2013
год., при граници и съседи: 077005, пасище, мера; и №000059, път ІІІ клас, да бъде продаден на
публичен търг с явно наддаване.
ІІ- Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка в размер на 1 050.00лв. /хиляда
и петдесет лева и 00 стотинки/ за първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг, за
продажба на имот №077003 в землището на с.Стефан Караджа, начин на трайно ползване: друга
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селскостопанска категория, с площ: 1.000 дка, АОС № 1528/03.12.2013 год. Размер на депозита- 20 % от
стойността на имота.
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 покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпила информация от Таня
Ангелова- секретар на община за изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община
Вълчи дол за 2013 година.
На основание чл.17, ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1109
Общински съвет Вълчи дол приема информацията за изпълнението на дейностите, заложени
в Културния календар на община Вълчи дол за периода 2013 година.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпила информация от Таня
Ангелова- секретар на община, за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община
Вълчи дол за 2013 година.
На основание чл.17, ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1110
Общински съвет Вълчи дол приема информацията за изпълнението на дейностите, заложени
в Спортния календар на община Вълчи дол за периода 2013 година.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно приемане на Културен календар
на Община Вълчи дол за 2014 година.
На основание чл.17, ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1111
Общински съвет Вълчи дол приема Културен календар на община Вълчи дол за 2014
година/Приложение/.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, приемане на Спортен календар на Община
Вълчи дол за 2014 година.
На основание чл.17, ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1112
Общински съвет Вълчи дол приема Спортен календар на община Вълчи дол за 2014
година/Приложение/.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпил анализ за работата на ОбА с
молбите и жалбите на гражданите на община Вълчи дол за 2013 год.- докл. Таня Ангелова- секретар на
община
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1113
Общински съвет Вълчи дол приема Анализа за работа на ОбА Вълчи дол с молбите и
жалбите на гражданите на Община Вълчи дол.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно приемане на Годишна програма за
развитие на читалищната дейност за 2014 г.
Във връзка с чл.26а,ал.2 от Закона за народните читалища и на основание чл.17,ал.1,т.5 и
21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1114
Общински съвет Вълчи дол приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Вълчи дол за 2014 година.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на постъпили заявления за освобождаване от дължима такса за сметопочистване и
сметоизвозване:
18.1. Молба
от Ирина Симеонова Желязкова и Марийка Симеонова Георгиева от
гр.Аксаково,ул.”Роза” №9, за имот находящ се в с.Червенци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1115
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Ирина Симеонова
Желязкова и Марийка Симеонова Георгиева от гр.Аксаково,ул.”Роза”№9 да бъдат освободени от
дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в с.Червенци.
18.2. Молба от Йорданка Тонева Желева от гр.Варна, жк „Вл.Варненчик”-бл.406,вх.16,ап.7 за
имот, находящ се в с.Червенци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1116
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Йорданка Тонева
Желева от гр.Варна, жк „Вл.Варненчик”-бл.406,вх.16,ап.7 да бъде освободена от дължимата таксабитови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в с.Червенци.
18.3. Молба от Галина Вълчева Илиева от гр.Варна,жк „Вл.Варнечик”-бл.230,вх.5,ет.9,ап.34 за
имот, находящ се в с.Есеница.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1117
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Галина Вълчева
Илиева от гр.Варна,жк „Вл.Варнечик”-бл.230,вх.5,ет.9,ап.34 да бъде освободена от дължимата таксабитови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в с.Есеница.
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18.4. Молба от Димитра Илиева Славова-гр.Аксаково, ул.”Момина сълза”№6 и Стефка Илиева
Максимова-гр.Варна, ул.”Дубровник”-бл.17,ет.16 за имот, находящ се в с.Есеница.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1118
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Димитра Илиева
Славова-гр.Аксаково, ул.”Момина сълза”№6 и Стефка Илиева Максимова-гр.Варна, ул.”Дубровник”бл.17,ет.16 да бъдат освободени от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ
се в с.Есеница.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1119
Дава съгласие разглеждането на заявленията за отпускане на еднократна помощ да се отложи за
следващото заседание на ОбС.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно кандидатстване на община
Вълчи дол с инвестиционен проект „Реконструкция на канализационната и подмяна на водопроводната
мрежа в гр.Вълчи дол” пред ПУДООС на МОСВ.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1120
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол :
І. Одобрява и подкрепя инвестиционните намерения на общинска администрация Вълчи дол за
осъществяване на приоритете за общината проект «Реконструкция на канализационната и подмяна на
водопроводната мрежа в гр.Вълчи дол/ обхват ул.»Георги Димитров» о.т.70-о.т.970, ул.»Трети
март»с.т.9701-о.т.1871,
ул.»Бузлуджа»
о.т.11-о.т.24-о.т.42-о.т.51,ул.»Хаджи
Димитър»-о.т.72о.т.84,ул.»Васил Коларов»-о.т.51-о.т.50/, с който да кандидатства за безвъзмездна помощ от ПУДООС
при МОСВ.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за подготовка
на проекта и съпътстващата документация за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ПУДООС при
МОСВ.
С това дневния ред на Работна част на ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание бе изчерпан.
ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ
1. Доклад, посветен на 100 години Община Вълчи дол.
Поради изчерпване на дневния ред ,ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО
закрито в 17,00 часа.

заседание на ОбС Вълчи дол бе

ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Васил Василев/
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