РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на 40-то редовно заседание на 07 август 2014 година
П Р О Т О К О Л № 40
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
изпълнение на Бюджета на община Вълчи дол към 30 юни 2014 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1319
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА; чл.137,ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси, както
и чл.34,ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на Община Вълчи дол, ОбС одобрява информацията относно изпълнението на бюджета на Община
Вълчи дол към 30 юни 2014 година, както следва:
 Отчет за изпълнение на бюджета към 30 юни 2014 година на Община Вълчи дол по неговата
приходна и разходна част в размер на 3 207 248 лева.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на Наредба
за управление, стопанисване и ползване на земи от ОПФ
в изпълнение разпоредбите на ЗСПЗЗ и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1320
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА приема Наредба за управление,
стопанисване и ползване на земи от Общинския поземлен фонд, съгл.направеното предложение.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управляване от или
превозващи лица с трайни увреждания
на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1321
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА приема «Наредба за
издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни
увреждания», с направените промени.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно изменение и
допълнение на НРПУРОИ
на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следните:
Р Е Ш Е Н И Е № 1322
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА:
І. Отменя досега действащия текст на чл.84, чл.85, чл.86 и чл.87 от Глава девета «Управление и
разпореждане с общински земеделски земи» от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество».
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ІІ. Приема следното изменение и допълнение в «Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество»:
1. Създава нов текст на чл.84- Празни дворни места в строителните граници на населените места,
определени от Общинския съвет, могат да се отдават под наем за земеделско ползване до 10 (десет)
стопански години чрез публичен тълг или публично оповестен конкурс при начални цени определени в
Тарифата за определяне на базисните наемни цени за декар определени от Общинския съвет.
Р Е Ш Е Н И Е № 1323
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, допуска в чл.62 към Наредбата
за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги да се направи следното изменение
и допълнение:
Създава се точка 1.: За добиване на плодове от орехови, черешови и др.трайни насаждения от
единични дървета, разположени край общински пътища и други имоти се отдават под наем за 1 (една)
стопанска година без търг или конкурс при цена 5,00лв. за брой дърво.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- председател на ОбС, относно отчет за дейността на ОбС и на
неговите комисии през І-то шестмесечие на 2014 година.
на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 1324
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема
отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите комисии за периода
м.януари-м.юни 2014 г.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно отчет
за изпълнение на решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.декември 2013г.-м.юни 2014г.
на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.44,ал.1,т7 от ЗМСМА, ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 1325
Приема Отчета за изпълнение на Решенията на Общински съвет Вълчи дол от Общинската
администрация за периода м.декември 2013г.-м.юни 2014 г. включително.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
здравеопазване и здравно осигуряване в общината и информация за дейността на здравните кабинети
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 1326
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема информация за
здравеопазване и здравно осигуряване в общината и информация за дейността на здравните кабинети за
периода месец януари 2014-месец юни 2014 година.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
промяна на начина на трайно ползване на имоти публична общинска собственост
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1327
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ, ОбС:
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І. Дава съгласие начина на трайно ползване на имот общинска собственост –имоти №00004, АОС
№1026/12.08.2009г; №00006, АОС №1022/12.08.2009г.; № 000202, АОС № 984/ 06.07.2009г.; № 000325,
АОС №977/ 06.07.2009г.; №035036, АОС №988/06.07.2009г и № 000143,АОС №980/06.07.2009г.-в
землището на с.Брестак да се промени от пасище-мера на нива.
ІІ- Дава съгласие начина на трайно ползване на имот общинска собственост имоти №000045,
АОС№1080/01.12.2009г.; №020045,АОС № 1082/01.12.2009г. в землището на с.Войводино да се
промени от пасище мера на нива.
ІІІ- Дава съгласие начина на трайно ползване на имот общинска собственост имот №000575, АОС
№1351/ 05.04.2012г. в землището на гр.Вълчи дол да се промени от пасище-мера на нива.
ІV. Дава съгласие начина на трайно ползване на имот общинска собственост имот №051002, АОС
№1120/14.12.2009г. в землището на с.Генерал Киселово да се промени от пасище-мера на нива.
V. Дава съгласие начина на трайно ползване на имот общинска собственост имот №026013, АОС
№1342/02.04.2012г. в землището на с.Есеница да се промени от пасище-мера на нива.
VІ. Дава съгласие начина на трайно ползване на имот общинска собственост имот №038019,АОС
№362/12.12.2000г.; №038020,АОС №363/12.12.2000г.; №045019, АОС №367/12.12.2000г. в землището на
с.Кракра да се промени от пасище-мера на нива.
VІІ. Дава съгласие начина на трайно ползване на имот общинска собственост имот №014013, АОС
№1366/06.06.2012г.; №014057, АОС №1367/06.06.2012г.; №014107,АОС №1368/06.06.2012г. в
землището на с.Радан Войвода да се промени от лозя на нива.
VІІІ.Дава съгласие начина на трайно ползване на имот общинска собственост имот №13027,
АОС№1317/29.03.2012г. в землището на с.Стефан Караджа да се промени от пасище-мера на нива.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
издаване на решение за предварително писмено съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на
обект „Заустване на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие с.Ген.Киселово, УПИ ІМандра, кв.49, община Вълчи дол, обл.Варна”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1328
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка
с чл.30,ал.3 и чл.27,ал.1 и ал.2,т.3,буква „в” от ППЗОЗЗ, ОбС Вълчи дол дава предварително писмено
съгласие на „ХРАНИНВЕСТ”-ЕООД, ЕИК 103582464, представлявано от Сергей Здравков Серафимов
със седалище и адрес на управление с.Кичево, обл.Варненска, Стопански двор 1 за засегнатия от трасето
имот №000141, полски път общинска собственост, за утвърждаване на трасе за проектиране на обект
: „Заустване на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие село Генерал Киселово, УПИ ІМандра, кв.49, община Вълчи дол, област Варна”.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
продажба на общински път с отпаднала необходимост
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1329
І. Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.6,ал.1 от ЗОС и
чл.4,ал.2 от НРПУРОИ, обявява за частна общинска собственост общински път с площ от 3 000кв.м.,
находящ се в с.Оборище, гара Оборище, общ.Вълчи дол, обслужващ УПИ V-19, ІV-34, ІІІ-34 в кв.7;
УПИ І-35, ІІ,ІІІ-36; V-37, VІІІ-35 и ІХ-35 в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, общ.Вълчи дол.
ІІ. На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39,ал.3 от НРПУРОИ, чл.8,ал.1 от ЗОС
и чл.15, ал.3 от ЗУТ,
ІІ.І. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с „ЕКЛИПС АСЕТ ГРУП” ЕООД,
ЕИК:202607111 за прехвърляне на собствеността на общински път с площ от 3 000кв.м., находящ се в
с.Оборище, гара Оборище, обслужващ УПИ V-19, ІV-34, ІІІ-34 в кв.7; УПИ І-35, ІІ,ІІІ-36; V-37, VІІІ-35 и
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ІХ-35 в кв.12 по пазарна цена определена от г-жа Бисерка Влахова в размер на 13 500,00лв.(тринадесет
хиляди и петстотин лева) без ДДС.
ІІ.ІІ. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да сключи предварителен договор по т.ІІ.І. и след
влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-19, ІV-34, ІІІ-34 в кв.7; УПИ І-35, ІІ,ІІІ36; V-37, VІІІ-35 и ІХ-35 в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, общ.Вълчи дол да сключи
окончателен договор с „ЕКЛИПС АСЕТ ГРУП” ЕООД, ЕИК:202607111 за прехвърляне на собствеността
на общински път от 3 000 кв.м., находящ се в с.Оборище, гара Оборище, обслужващ УПИ V-19, ІV-34,
ІІІ-34 в кв.7; УПИ І-35, ІІ,ІІІ-36; V-37, VІІІ-35 и ІХ-35 в кв.12.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно утвърждаване на
средищни училища на територията на Община Вълчи дол за учебната 2014/2015г.
на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1330
На основание чл.7 на ПМС №84/06.04.2009г. за приемане списък на средищните училища в Република
България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на
финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на
обучението на пътуващите ученици от средищните училища и във връзка с §6в, ал.1, ал.2 и чл.26, ал.4,
ал.5 от Закона за народната просвета предлага на Министъра на образованието и науката да се включат в
Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2014/2015 година следните училища
от община Вълчи дол:





СОУ»Васил Левски» гр.Вълчи дол
ОУ»Васил Левски» с.Михалич
ОУ «Свети Иван Рилски» с.Червенци
ОУ «Климент Охридски» с.Стефан Караджа

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно определяне на средна
месечна посещаемост в детските градини на територията на Община Вълчи дол за учебната 2014/2015
година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1331
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.2,ал.6 от Наредба №7 за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващи звена, ОбС :
1. Определя средна месечна посещаемост за групите в детските градини за учебната 2014/2015
година:
- група в целодневна детска градина в града – 12 деца;
- група в целодневна детска градина по селата – 12 деца;
- яслена група към целодневна детска градина – 10 деца;
2. Задължава директорите на детски градини ежемесечно до пето число на следващия месец да
предават в общинска администрация докладна записка със средната месечна посещаемост на децата.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно информация за средна
месечна посещаемост на децата в групите на детските градини на територията на Община Вълчи дол
Деспа Точева- общински съветник, председател на ПК „Образование, култура, спорт, работа с децата и
младежите и вероизповедания”- становището на членовете на постоянната комисия е «да»,
ОбС взе следното:
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Р Е Ш Е Н И Е № 1332
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема информацията за средната месечна
посещаемост на децата в групите на детските градини в община Вълчи дол както следва:
Средна месечна посещаемост на децата от ОДЗ и ЦДГ в Община Вълчи дол
ОДЗ, ЦДГ, ПДГ
М.01
М.02
М.03
М.04
М.05
М.06
ОДЗ»Здравец»
Гр.Вълчи дол
Яслена група: 22 деца
3,6
6,7
6,55
7,48
Първа група
6,17
8,6
8,55
10,55
9,65
12,14
Втора група
9,56
10
12
11,85
11,55
11,10
Трета група «А» група
10,24
9,85
11,10
10,35
9,6
7,52
Трета «Б» група
10,59
9,55
10,20
11,70
11
7,86
Четвърта група
15,88
12,20
18,37
19,38
17,53
Общо: 131 деца
52,44
50,20
60,22
63,83
59,33
38,62
ЦДГ»Звездица»с.Стефан
Караджа
Първа група с.Стефан
4,5
6,9
7,1
9,43
8,86
9,19
Караджа
Втора група с.Стефан
9,46
11,33
11
11,5
11,53
6,48
Караджа
Трета група филиал
8,07
8,47
7,47
8,25
8,36
6,76
с.Червенци
Общо: 51 деца
22,03
26,7
25,57
29,18
28,75
22,43
ЦДГ»Слънце»
с.Михалич
Първа група с.Михалич
10,26
10,66
10,53
13,13
12,80
8,90
Втора група филиал
12,06
12,40
12,37
10,38
11,13
5,66
Есеница
Общо: 32 деца
22,32
23,06
22,90
23,51
23,93
14,56
ЦДГ»Н.Крупская»
с.Г.Киселово
Първа група с.Г.Киселово
16,00
15,66
15,63
16,59
15,28
12,19
Общо:
16,00
15,66
15,63
16,59
15,28
12,19
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на дейности по ОП РЧР”, проект BG 051PQ0014.1.05-0203 „Празнична етнопалитра в училище”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1333
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за
ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол в размер на 77
000лв.(седемдесет и седем хиляди лева).Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към
извънбюджетна сметка Получени средства от НФ на Община Вълчи дол, чрез която да се извършат
плащанията по проект „Празнична етнопалитра в училище” по ДБФП № BG051P0001-4.1.05-0203,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
съюз.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на дейности по ОП”АК”, договор № 13-22125/13.12.2013 „Компетентна и ефективна държавна администрация” с бюджетна линия BG 051
PO002/13/2.2-11
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1334
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община
Вълчи дол в размер на 54 189,00 лева. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към
извънбюджетна сметка Получени средства от НФ на Община Вълчи дол, чрез която да се извършват
плащанията по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Вълчи дол за
реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и
бизнеса”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос ІІ „Добро управление”, бюджетна линия
BG051PO002/13/2.2-11.
2. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община
Вълчи дол в размер на 10 837,00 лева. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към
извънбюджетна сметка Получени средства от НФ на Община Вълчи дол, чрез която да се извършват
плащанията по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Вълчи дол за
реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и
бизнеса”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос ІІ „Добро управление”, бюджетна линия
BG051PO002/13/2.2-11.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
предоставяне на напорна помпа на РСПБЗН-Вълчи дол за ползване
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1335
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
Напорната помпа XOHWH20XK2DFEWH20K2, собственост на Община Вълчи дол да бъде предоставена
безвъзмездно за ползване на Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението-Вълчи
дол за срок от 5 години.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
предоставяне на дърва за огрев на поделения на религиозните институции на територията на Община
Вълчи дол за отоплителен сезон 2014-2015 г.
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1336
Дава съгласие да бъдат предоставе на поделения на религиозните институции на територията на
Община Вълчи дол общо 34 куб.м. дърва за огрев за отоплителен сезон 2014-2015 година.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС,относно постъпила докладна записка от
Ан.Йорданова-директор дирекция ФСД за одобряване на разходи за командировки на кмета на община
Вълчи дол за ІІ-ро тримесеиче на 2014 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1337
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
ОбС-гр.Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на инж.Пенка Йорданова-кмет на
Община Вълчи дол за периода 01.04.2014г.-30.06.2014 г. в размер на 170,00лв.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно
последваща оценка на Общински план за развитие на община Вълчи дол 2007-2013г.
на основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1338
Във връзка с изпълнение на проект «Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса»
финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-27/26.11.2013г. по ОП
«Административен капацитет», бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Общински съвет Вълчи дол
приема „Последваща оценка на Общинския план за развитие на община Вълчи дол 2007-2013 г.”.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на община Вълчи дол, относно Общинска стратегия за
подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 2014-2020 г.
на основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1339
Във връзка с изпълнение на проект «Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса»
финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-27/26.11.2013г. по ОП
«Административен капацитет», бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Общински съвет Вълчи дол
приема „Общинска стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции 20142020г.”.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на община Вълчи дол, относно Програма за опазване
на околната среда на Община Вълчи дол 2014-2020 година
във връзка с чл.79,ал.1 и ал.4 и на основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1340
Във връзка с изпълнение на проект «Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса»
финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-13-27/26.11.2013г. по ОП
«Административен капацитет», бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 и спазване на разпоредбите на
чл.79, ал.1 и ал.4 от ЗООС, Общински съвет Вълчи дол приема „Програма за опазване на околната среда
на Община Вълчидол 2014-2020 г.”
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Отчет от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно дейността на
спортните клубове, получаващи финансиране от общинския бюджет
на основание чл.17, ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1341
ОбС Вълчи дол приема Отчет за дейността на спортните клубове, получаващи финансиране от
общинския бюджет.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Отчет от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно изпълнение на
заложените мероприятия в Културен календар и Годишна програма за читалищната дейност на Община
Вълчи дол за периода от 01.01.2014г.-30.06.2014г.
на основание чл.17, ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1342
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ОбС Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на заложените меропиятия в Културен календар и
Годишна програма за читалищната дейност на Община Вълчи дол за периода 01.01.2014г. до
30.06.2014г.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Отчет от Пепа Пенчева-ЗА кмет на община, съгл.Заповед № 738/18.07.2014г., относно отчет за
изпълнението на Спортния календар за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г.
на основание чл.17, ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1343
ОбС Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на Спортния календар за периода 01.01.2014г. до
30.06.2014г.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
25.1. Заявление от Станка Иванова Витанова от гр.Вълчи дол, ул.Тунджа №19, 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 № 1344
Дава съгласие на Станка Иванова Витанова от гр.Вълчи дол,ул.»Тунджа» №19 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв., която да се прехвърли директно по параграф за
частично покриване на задължение за погребението на Иван Петков Петров.
25.2. Заявление от Еленка Илиева Атанасова от гр.Вълчи дол, ул.Г.Раковски №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 № 1345
Дава съгласие на Еленка Илиева Атанасова от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски» №13 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
25.3. Заявление от Галина Великова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул. Хаджи Димитър №4а,
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 № 1346
Не дава съгласие на Галина Великова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.»Хаджи Димитър» №4а да
бъде отпусната еднократна парична помощ.
25.4. Заявление от Осман Мехмедов Исинов 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 № 1347
Не дава съгласие на Осман Мехмедов Исинов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
25.5. Заявление от Ангелина Гочева Георгиева от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1348
Дава съгласие на Ангелина Гочева Георгиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
25.6. Заявление от
парична помощ

Кольо Йорданов Колев от с.Михалич, относно отпущане на еднократна

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1349
Дава съгласие на Кольо Йорданов Колев от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
25.7. Заявление от Ана Христова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.Люлин-7, 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 № 1350
Дава съгласие на Ана Христова Иванова от гр.Вълчидол,ул.»Люлин»№7 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
25.8. Заявление от Фатме Шерифова Османова 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 № 1351
Дава съгласие на Фатме Шерифова Османова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
25.9. 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 № 1352
Не дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
25.10. Заявление от Елка Ангелова Христова 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 № 1353
Дава съгласие на Елка Ангелова Христова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв., които да се получат от кмета на с.Михалич Нежмедин Исинов.
25.11. Заявление от Ажда Севги Мустафа от с.Генерал Колево, относно отпущане на еднократна
парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1354
Дава съгласие на Ажда Севги Мустафа от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
25.12. Заявление от Добромир Янков Янев от гр.Вълчи дол,ул.”Станке Димитров-Марек” №12а,
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 № 1355
Дава съгласие на Добрмир Янков Янев от гр.Вълчи дол,ул.»Станке Димитров-Марек» №12а да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
25.13. Заявление от Стоянка Илиева Каракашева 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 № 1356
Дава съгласие на Стоянка Илиева Каракашева от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
25.14. 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 № 1357
Дава съгласие на Ангел Христов Ангелов от гр.Вълчи дол,ул.»Асен Златаров» №1 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
25.15. Заявление от Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол,ул.”Нишка” №7, 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 № 1358
Дава съгласие на Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол,ул.»Нишка» №7 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
25.16. Заявление от Пламен Йорданов Стоянов 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 № 1359
Дава съгласие на Пламен Йорданов Стоянов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
25.17. Заявление от Красимира Събева Проданова от гр.Вълчи дол,ул.”Христо Смирненски” №29,
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 № 1360
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Дава съгласие на Красимира Събева Проданова от гр.Вълчи дол,ул.»Христо Смирненски» №29 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
25.18. Заявление от Кирил Кирилов Алексиев от гр.Вълчи дол,ул.”Алеко Константинов”№46,
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 № 1361
Дава съгласие на Кирил Кирилов Алексиев от гр.Вълчи дол,ул.»Алеко Константинов» №46 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
25.19. Разглеждане на Констативен протокол по Решение №1299 на ОбС
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1362
Дава съгласие за отлагане идпълнението на Решение №1299 до края на календарната 2014 година.
При неотговаряне на необходимите условия щесе вземе решение за отменяне на Решение №1299/2014г.
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС , относно постъпило писмо от МВР
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1363
На основание чл.21,ал.1,т.8, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.4,чл.7, чл.13,ал.1,т.2 и чл.39,ал.1 и
ал.2 от Закона за концесиите,
Към точка 6.2. „Основни задължения на концесионера” от решение №1318/17.07.2014г се правят
следните допълнения:
„28. Да изпълнява изцяло всички задължения на концедента и изискванията по
осъществяването на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тяп, уредени н
Наредба №13 от 29.01.2004г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях и в други действащи в тази област нормативни актове;
29. Да изготви авариен план за действие по чл.138а, ал.1 от Закона за водите (ЗВ), в
изпълнение на чл.35 от Закона защита при бедствия )ЗЗБ);
30. Да съгласува аварийния план с концедента и със собствениците на хидротехническите
съоръжения по поречието на реката, свързани с язовира, в тримесечен срок от подписването на
концесионния договор;
31. Да изпълнява задълженията по чл.35,ал.3 от ЗЗБ;
32.Да изпълнява засължението по чл.142 от ЗВ;
33. Да спазва писмените предписания на контролните органи за нивото на водата в язовира, с
цел безопасна експлоатация на обекта;
34. Да спазва всички нормативни изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната
на страната, опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и
обекти и на обществения ред, както и в други случаи, определени със закон;
35. Да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност
за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за
защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени със
закон”.
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС , относно утвърждаване на паралелки с
ученици под минималния брой за учебната 2014/2015 година
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1364
ОбС Вълчи дол на основание чл.11, ал.1,т.2 и ал.7 от Наредба №7 от 2000 година за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена, обучението на учениците в училищата по населени места за
учебната 2014/2015 година да се води в паралелки под определения минимален брой както следва:
СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол
XIІ а клас – 16 ученици; XIІ б клас- 10 ученици
ОУ „Васил Левски”-с.Михалич
II клас – 15 ученици; ІІІ клас-15 ученици; ІV клас-15 ученици
ОУ”Свети Иван Рилски” с.Червенци
I клас- 15 ученици; V клас- 13 ученици;
VI клас- 16 ученици; VII клас- 15 ученици; VIII клас- 12 ученици
ОУ”Климент Охридски” с.Стефан Караджа
I клас- 10 ученици; III клас-10 ученици; ІV клас-10 ученици;
VI клас- 10 ученици; VII клас- 13 ученици; VIII клас- 14 ученици
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Маргаритка Димитрова- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед
№739/18.07.2014г., относно делба на имот общинска собственост 02317,АОС №181/21.07.1999г. в
землище с.Червенци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1365
ОбС Вълчи дол на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА:
І. Дава съгласие за възстановяването собствеността на 14 дка нива на наследниците на Ради
Златев Симеонов от с.Червенци.
ІІ. Допуска до делба имот №023016, АОС №181/21.07.1999г. в землище с.Червенци,
съгл.приложената скица проект за делба.
С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред ,ЧЕТИДЕСЕТОТО заседание на ОбС Вълчи дол бе закрито в
17,30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Васил Василев/
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