РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 41-во заседание на 12 септември 2014 година
П Р О Т О К О Л № 41
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно готовността на
училищата и детските градини на територията на община Вълчи дол за учебната 2014/2015 год.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1366
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС приема информацията за готовността на училищата
и детските градини в община Вълчи дол за учебната 2014/2015 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот
частна общинска собственост, незастроен урегулиран имот УПИ ІІ-578 кв.38 гр.Вълчи дол, с площ от
600 кв.м., АОС№ 1729/09.07.2014г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1367
ОбС на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.38,ал.1 и ал.5 и чл.47,ал.2 от
НРПУРОИ,
І- Дава съгласие имот представляващ № УПИ -578 в кв38 по плана на гр.Вълчи дол, с площ
600кв.м., АОС №1729/ 09.07.2014г. да бъде продаден на Румяна Стефанова Радева от гр.Вълчи
дол,ул.»Димитър Благоев» №10а.
ІІ- Одобрява експертната оценка в размер на 2 880 лв./две хиляди осемстотин и осемдесет лева/
без ДДС, направена от Бисерка Влахова за продажна цена на имот, частна общинска собственост,
представляваща № УПИ-578 в кв.38 по плана на гр.Вълчи дол, с площ 600кв.м., АОС №1729/
09.07.2014г.
ІІІ- На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38,ал.8 и ал.10 от НРПУРОИ възлага на кмета на
Община Вълчи дол да издаде заповед за продажба и след заплащане на продажната цена да сключи
договор за покупко-продажба с г-жа Румяна Стефанова Радева от гр.Вълчи дол,ул.»Димитър
Благоев»№10а за имот № УПИ-578 в кв.38 по плана на гр.Вълчи дол, с площ 600 кв.м., АОС №1729/
09.07.2014г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно вземане на решение за
бъдещото стопанисване на пазар в гр.Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1368
ОбС на основание чл.14,ал.7 от ЗОС; чл.14,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ и чл.21,ал.1,т.8 от
ЗМСМА:
І- Дава съгласие за отдаване под наем след провеждане на публичен търг с явно наддаване,
управлението и стопанисването на пазар, съставляващ урегулиран поземлен имот публична общинска
собственост с площ 7 930 кв.м., представляващ пазар, в едно с построените в него 5/пет/ броя навеси с
обща площ 183 кв.м., масивна административна сграда с площ 40 кв.м., масивна техническа сграда с
площ 55 кв.м., масивна сграда със застроена площ 83 кв.м. и 68 /шестдесет и осем/ броя търговски
маси, находящи се в УПИ ІІІ /три/ в квартал 20 /двадесет/ по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол,
актувани с АОС № 993/ 17.07.2009г. и част от улица в неделен ден с площ 1 795 кв.м.. съгласно
приложената схема за разположение на сергиите, при граници и съседи: УПИ І-спортен терен, кв.85,
ПИ №000005, регулационна граница и улична регулация, при първоначална годишна наемна цена
3 500лв./три хиляди и петстотин лева/ за срок от 5 /пет/ години.
ІІ- Упълномощава кмета на община Вълчидол :
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за наем с кандидата спечелил търга.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно замяна на имоти
частна общинска собственост №060001 и №043028, находящи се в землището на с.Добротич
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1369
ОбС на основание чл.40,ал.3 и ал.8 от ЗОС и чл.6,ал.2,т.2 от НРПУРОИ и чл.21,ал.1,т.8 от
ЗМСМА:
І- Дава съгласие имоти: Полска култура №060001- 2,650 дка, № АОС №1399/04.07.2012г.;
Полска култура №043028-3,999 дка, АОС №1398/04.07.2012г. в землището на с.Добротич, частна
общинска собственост да бъдат заменени за част от УПИ І, кв.6 по плана на с.Добротич, общ.Вълчи
дол с площ 2 100,00кв.м., собственост на ЕТ»ТИАСО-ДОБРОМИР ВЪЛЧЕВ» ЕИК-BG103124100,
със седалище и адрес на управление гр.Вълчи дол, ул.”Оборище” №19
ІІ- Възлага на кмета на община Вълчидол да сключи договор за замяна с ЕТ»ТИАСОДОБРОМИР ВЪЛЧЕВ», ЕИК- BG103124100, със седалище и адрес на управление гр.Вълчи дол,
ул.”Оборище” №19.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно учредяване на
безсрочно възмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост в гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1370
ОбС 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,ал.2 от НРПУРОИ:
І- Дава съгласие публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно, безсрочно право
на строеж върху 80кв.м. идеални части върху УПИ V в кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС
№1061/ 10.04.2009г., с площ от 675,88 кв.м. при граници за имота: УПИ ІV, УПИ VІ в кв.87, улица и
край на регулацията.
ІІ- Одобрява направената оценка в размер на 720,00лв./седемстотин и двадесет лева/ за
първоначална цена при учредяване идеална част на право на строеж върху 80 кв.м. УПИ V в кв.87 по
плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС № 1061/ 02.10.2009г., с площ от 675,88кв.м.Размер на депозита20% 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 ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно промени в „Наредба
за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол”.
На основание чл.1,ал.2 от ЗМДТ и чл.21, ал.1,т.5 и т.23 ,ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 1371
Приема предложените изменения в «Наредба за определяне размера на местните данъци на
територията на община Вълчи дол», както следва:
 Текстът на чл.26 ал. 1 да бъде променен така:
„Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в
левове към момента на откриване на наследството, както следва:
1. недвижимите имоти на територията на страната - по данъчна оценка съгласно приложение
№ 2 от ЗМДТ;
2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската
народна банка;
3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде
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определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;
4. превозните средства - по застрахователна стойност;
5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;
6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна
стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни
данни;
7. недвижимите имоти на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или
на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
на трета държава - по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчно
облагане от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод на български
език, извършен от заклет преводач.”
 Текстът на чл.36. ал.1 да бъде променен така:
„Освобождават се от данък:
1. придобитите имущества от:
а) държавата и общините;
б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и
специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медикосоциални грижи за деца;
в) Българският Червен кръст;
г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и
възстановяване на исторически и културни паметници;
е) лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
ж) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите представляващи храмове
и манастири предназначени за богослужебна дейност заедно с поземлените имоти върху които са
построени, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти върху които са построени;
2. даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на
технически помощни средства за хора с увреждания;
3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и
социално слаби граждани;
4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от
централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за
получените и предоставените дарения;
5. обичайните подаръци;
6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение,
произтичащо от закон;
7. даренията в полза на народните читалища;
8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол ;
9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице
с нестопанска цел;
10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;
11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.”
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно издаване на Решение
за предварително писмено съгласие за засегнатия от трасето имот, общинска собственост, полски път
№000188 за утвърждаване на трасе за проектиране на обект”Кабелна линия 20 кV за захранване на ПИ
№000228, землище на с.Брестак за обект „Складова база с прилежащи административно-битова част и
столова
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1372
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 Правилника за прилагане на Закона за опазване
на земеделските земи, ОбС Вълчи дол дава предварително писмено съгласие на Димитър Петров
Димитров от гр.Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл.408, вх.10, ап.23 за засегнатия от трасето имот №
000188, полски път, общинска публична собственост за утвърждаване на трасе за проектиране на
«Кабелна линия 20 кV за захранване на „Складова база с прилежащи административно-битова част и
столова” в ПИ№ 000228, землище на с.Брестак, общ.Вълчи дол, обл.Варна”.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно издаване на
разрешение за изработване на ПУП-ПП на обект”Кабелна линия 20 кV за захранване на ПИ №000228,
землище на с.Брестак за обект „Складова база с прилежащи административно-битова част и столова
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1373
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, и на
основание чл.110, ал.1, т.5, чл.134, ал.1,т.1, ал.2,т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.124а от ЗУТ и чл.126,ал.6,т.1
от ЗУТ, ОбС Вълчи дол разрешава на Димитър Петров Димитров от гр.Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл.408, вх.10, ап.23 да изработи проект на ПУП-ПП (подробен устройствен план-парцеларен
план) за утвърждаване на трасе за проектиране на «Кабелна линия 20 кV за захранване на „Складова
база с прилежащи административно-битова част и столова” в ПИ№ 000228, землище на с.Брестак,
общ.Вълчи дол, обл.Варна”.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на 43
бр.ПУП-ПЗ за монтаж на ветрогенератори в ПИ в землищата на селата Ген.Колево, Радан войвода,
Червенци и Караманите
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1374
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21,ал.1,т.-11 от ЗМСМА и
чл.129, ал.1 от ЗУТ- ОбС Вълчи дол не одобрява 43 бр. ПУП-ПЗ за монтаж на 1 бр. Ветрогенератор
във всеки един от следните поземлени имоти:
 Землище
с.Ген.Колево-010064,010066,010134,010137,010139,
010141,011091,012088,012157,013122,013124,013126,014128,014128,014130,015092,015124,016
108,016110,017106,021132,024196,024198,024200,024202,025113,026172,026174,026176,026178
,026180;
 Землище с.Радан войвода-002055,008064,019062 и 023030;
 Землище с.Червенци-160058 и 162067;
 Землище с.Караманите-011054,012036,013024,014020,019043,019046 и 022055, собственост на
„НОРЕКС НП”-ООД, ЕК 200380056, представлявано от Людмила Божилова-управител, чрез
Магдалена Стойкова- мениджър проекти, съгласно пълномощно №2282/14.05.2014г. на
Нотариус Весела Червенкова, рег.№ 210 НК със седалище и адрек на управление: гр.София,
ул.Страцин-8
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на плана
на бюджета за 2014 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1375
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Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА актуализира плана по
приходната и разходната част на бюджета за 2014 година на Община Вълчи дол в размер на 7 500лева,
както следва:
1. Приходна част:
№
1

Наименование на параграфа
§§62-02 Предоставени трансфери
между бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз /-/

2. Разходна част:
№
Наименование на параграфа
1
§§42-14 Обезщетения и помощи по
решение на общинския съвет

Било
- 25 260 лева

Става
-17 760 лева

Било
10 500 лева

Става
18 000 лева

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно издаване на Запис на
заповед
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1376
На основание чл.21,ал.1,т.6,т.10 и т.24 от ЗМСМА, и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Договор за
отпускане на финансова помощ №03/321/01044/08.09.2011г. „Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи
дол- Войводино-граница и частична подмяна на водопроводната мрежа на с.Червенци, община 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 Д-р Лозана Василева- Изпълнителен директор, ОбС 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
695 737,53лева /шестотин деветдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и петдесет и три
стотинки/ за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане
по договор за отпускане на финансова помощ № 03/321/01044/08.09.2011г. и Анекс I от 08.08.2014 г. По
проект „Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол-Войводино- Граница и частична подмяна на
водопроводната мрежа на с.Червенци, Община Вълчи дол”.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за искане и
получаване на ДДС по договор № 03/321/01044/08.09.2011г и да ги представи пред ДФ”Земеделие”Разплащателна агенция.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно предоставяне на
временни безлихвени заеми от наБирателната сметка на Община Вълчи дол по сметката за средствата от
ЕС получени средства от НФ.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1377
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
1.Отменя решения № 1333 и №1334, приети на проведеното на 07.08.2014г. заседание на
Общински съвет гр.Вълчи дол за предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета на Община
Вълчи дол.
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2. Дава съгласие за предоставяне на временни безлихвени заеми на обща стойност 142 026,00лв./
сто четиридесет и две хиляди и двадесет и шест лева и нула стотинки/ със средства от набирателната
сметка на Община Вълчи дол, както следва:
 По проект „Празнична етнопалитра в училище”, ДБФП № BG051PO001-4.1.05-0203,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”-77 000 /седемдесет
и седем хиляди лева и нула стотинки/ лева;
 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”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2.11, финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”- 65 026,00лв./шестдесет и пет хиляди
и двадесет и шест лева и нула стотинки/.
Средствата да бъдат прехвърлени по сметката за средства от Европейския съюз Получени средсгва
от НФ на Община Вълчи дол за разплащане по двата проекта и възстановени в срок до 30.06.2015
година.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
13.1. Заявление от Слави Христов Якимов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1378
Дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
13.2. Заявление от Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1379
Дава съгласие на Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
13.3. Заявление от Султанка Стефанова Митева 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 № 1380
Не дава съгласие на Султанка Стефанова Митева от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
13.4. Заявление от Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1381
ОбС на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА дава съгласие на Анифе Салимова Мехмедали от
с.Добротич да бъде предоставяна храна от ДСП за срок от 3 месеца, считано от 01.10.2014г. до
31.12.2014г.като таксата бъде директно прехвърляна по сметките на ДСП-Вълчи дол.
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13.5. Заявление от Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1382
Дава съгласие на Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40,00лв.
13.6. 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 № 1383
Дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40,00лв.
13.7. Заявление от Нурджихан Джамалова Алиева 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 № 1384
Дава съгласие на Нурджихан Джамалова Алиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
13.8. Заявление от Елена Иванова Тодорова от гр.Вълчи дол,ул.”Станке Димитров-Марек”№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 № 1385
Дава съгласие на Елена Иванова Тодорова от гр.Вълчи дол,ул.»Станке Димитров-Марек»№7 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 42,00лв., която да се прехвърли директно по
сметка за частично покриване на задължение за извършено погребение.
13.9. Заявление от Елена Георгиева Лапанова от гр.Вълчи дол,ул.”Алеко Константинов”№21,
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 № 1386
Не дава съгласие на Елена Георгиева Лапанова от гр.Вълчи дол,ул.»Алеко Константинов»№21 да
бъде отпусната еднократна парична помощ.
13.10. Заявление от Божан Енчев Атанасов 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 № 1387
Дава съгласие на Божан Енчев Атанасов от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски»№13 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 42,00лв., която да се прехвърли директно по сметка за частично
покриване на задължение за извършено погребение.
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13.11. Заявление от Руска Ганева Тодорова 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 № 1388
Дава съгласие на Руска Ганева Тодорова от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 60,00лв.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно промяна на начина на
трайно ползване и делба на имоти публична общинска собственост
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1389
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.45и,ал.1 и 2 от
ППЗСПЗЗ, ОбС :
І- 1. Дава съгласие начина на трайно ползване на имот №015005 /АОС №1544/ 26.02.2014г. за
землище с.Искър да се промени от пасище и мера на нива;
2. Дава съгласие начина на трайно ползване на имот №072015/ АОС №1715/ 30.05.2014г.;
имот №000085, АОС№ 1316/29.03.2012г.; имот №042005, АОС №1712/ 30.05.2014г.; имот №049004,
АОС №1322/ 29.03.2012г.; имот № 059008, АОС №1323/29.03.2012г. за землище с.Ст.Караджа да се
промени от пасище и мера на нива;
3. Дава съгласие начина на трайно ползване на имот №000054,АОС№ 1237/ 16.08.2011г. за
землище с.Калоян да се промени от пасище и мера на нива;
4. Дава съгласие начина на трайно ползване на имот №016013, АОС №327/ 01.12.2000г.;
АОС №357/12.12.2000г. за землище с.Кракра да се промени от пасище и мера на нива;
ІІ- 1. Дава съгласие имот №072015/ АОС №1715/ 30.05.2014г.; имот №000085 АОС№
1316/29.03.2012г.; имот №042005, АОС №1712/ 30.05.2014г.; имот №049004, АОС №1322/
29.03.2012г.; имот № 059008, АОС №1323/29.03.2012г. за землище с.Ст.Караджа да бъдат разделени
на два отделни имота, съгласно приложената скица проект за делба;
2. Дава съгласие имот №000054,АОС№ 1237/ 16.08.2011г. за землище с.Калоян да бъде
разделен на два отделни имота, съгласно приложената скица проект за делба;
3. Дава съгласие имот №016013, АОС №327/ 01.12.2000г.; АОС №357/12.12.2000г. за
землище с.Кракра да бъде разделен на два отделни имота, съгласно приложената скица проект за
делба
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно утвърждаване на
паралелка с ученици на ОУ”Кл.Охридски” с.Стефан Караджа под минималния брой за учебната
2014/2015 година.
ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 1390
На основание чл.11,т.2 и ал.7 от Наредба №7 от 2000г. За определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в парарерките и групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена, обучението на учениците в ОУ”Кл.Охридски” с.Ст.Караджа за учебната 2014/2015 година да се
води в паралелка под определения минимален брой:
ОУ”Климент Охридски” с.Стефан Караджа- I клас – 7 ученика.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно вземане на решение за
имот № УПИ І в кв.34 с.Ст.Караджа
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1391
На основание чл.14,ал.7 от ЗОС; чл.14,ал.1 от НРПУРОИ, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,ОбС :
І- Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет/ години след провеждане на
публичен търг с явно наддаване част от улична регулация, площ до 30 кв.м., южно от УПИ І в кв.34
/парк/ по плана на с.Ст.Караджа за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно
схема за поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ.
Наддаването да се извърши за 1 кв.м. площ при стартовапървоначална месечна наемна цена-1,46лв.без
ДДС, определена съобразно Тарифа за определянето набазисните наемни цени при отдаване под наем
на имоти общинска собственост. Размер на депозита-20% от първоначалната годишна наемна цена,
определена на база посочена от участниците обща площ на преместваемия обект.
ІІ- Възлага на кмета на община Вълчи дол:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за наем с кандидата спечелил търга.
С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред ,ЧЕТИДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 16,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

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