РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 54-то редовно заседание на 18 септември 2015 година
П Р О Т О К О Л № 54
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 2015/2016 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1779
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА приема информацията за готовността
на училищата и детските градини в община Вълчи дол за учебната 2015/2016 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно предоставяне на
активи-общинска собственост, безвъзмездно за управление на РС „ПБЗН”-гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1780
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА чл.12,ал.3 от ЗОС и чл.33 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя на РС
„ПБЗН”-гр.Вълчи дол безвъзмездно за управление за срок от 10 /десет/ години следните активиобщинска собственост:
№
Наименование
брой
Инвентарен
Единична
номер
стойност, лева
1
Компютър- DELL CTSJXOJ
1
3145
200,00
2
Монитор DELL M782P
1
3148
50,00
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно настаняване в
общинско жилище домакинството на Галина Стоянова Йорданова.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1781
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.11,ал.1 от ЗОС:
І- Дава съгласие да бъдат настанени Галина Стоянова Йорданова, ЕГН-7409241156; Симеон
Галинов Йорданов, ЕГН-0148061068; Теодора Галинова Йорданова, ЕГН-0741091078 и Димитричка
Галинова Йорданова, ЕГН-1142250976 в общинско жилище за отдаване под наем, находящо се в
гр.Вълчи дол, ул.»Трети март»,бл.1,вх.4, ет.3,ап.29, актуван с АОС №1225/18.07.2011г.
ІІ- Възлага на Кмета на община Вълчи дол да издаде заповед за настаняване и сключи договор
за наем с Галина Стоянова Йорданова, ЕГН-7409241156.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно установяване
приложимостта на графичните материали за Стадион (футболно игрище) гр.Вълчи дол като
удостоверителни документи, относно собствеността на имота.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1782
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и на
основание §6, ал.2 от Закона за горите, ОбС Вълчи дол установява приложимостта на графичните
материали за Стадион (футболно игрище) гр.Вълчи дол като удостоверителни документи, относно
собствеността на имота.
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ПО ПЕТА ТОЧКА:
Предложениe от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно утвърждаване на
паралелките с ученици под минималният брой за учебната 2015г./2016г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1783
ОбС Вълчи дол на основание чл.11, ал.2 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
2015/2016 година да се води в паралелки под определения минимален брой както следва:
ОУ „Васил Левски”-с.Михалич
ІІІ клас-10 ученици; ІV клас-13 ученици; V клас -15 ученици; VІІІ клас- 15 ученика
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
М.Митева –директор на СОУ «В.Левски»-Вълчи дол за формиране на две маломерни паралелки.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1784
ОбС Вълчи дол на основание чл.11, ал.2 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
2015/2016 година да се води в паралелки под определения минимален брой както следва:
СОУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол
VІа клас -16 ученици; ХІб клас- 13 ученика
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно Отчет за изразходените
средства за празника на града
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1785
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА одобрява разходите,
направени по повод празника на гр.Вълчи дол в размер на 20 251,03 лева, съгласно Приложение №1.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно актуализация на
Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през
2015 г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1786
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.9,ал.9 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, и
чл.3,ал.3 от НРПУРОИ:
І.Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в
Община Вълчи дол през 2015 година:
В раздел В. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава:
Т.23. ПИ 000231/ АОС №1409/09.07.2012г. с площ 2,169дка в землището на с.Ген.Киселово,
представляващ прилежащ поземлен имот
Т.24- УПИ ХІV,кв.25 с площ 6255 кв.м. в едно с построените в него сграда училище,
двуетажна масивна сграда със ЗП 437 кв.м., сграда физкултурен салон, едноетажна масивна със
ЗП 117 кв.м.
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно продажба на имот №
000231/АОС №1409/09.07.2012г. в землището на село Генерал Киселово
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1787
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и чл.38,ал.1 и ал.2 и чл.47,ал.2 и
3 от НРПУРОИ:
І. Дава съгласието си имот № 000231, АОС №1409/ 09.07.2012г., с площ 2,169дка, частна
общинска собственост по плана на с.Генерал Киселово да бъде продаден на Потребителна
кооперация „Обнова” ЕИК 813094598 с.Генерал Киселово.
ІІ- Одобрява направената експертна оценка от Бисерка Влахова в размер на 3 687,00лв.(три
хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и нула стонинки) без ДДС за продажба на имот
№000231, АОС №1409/09.07.2012г., с площ 2,169 дка, при граници на имота ПИ №000259, 000260 и
000423.
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 Потребителна кооперация „Обнова”, ЕИК 813094598 с.Генерал
Киселово за имот №000231, АОС №1409/09.07.2012г., с площ 2,169 дка, при граници на имота ПИ
№000259, 000260 и 000423.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно продажба на училище
съставляващо УПИ XIV, кв.25 по плана на село Генерал Киселово, АОС № 2598/03.09.2015г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1788
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.35,ал.1, (л.41, ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и
чл.36,ал.1 и ал.3; чл.47,ал.2 от НРПУРОИ:
І. Дава съгласие имот УПИ ХІV-215 в кв.25, АОС № 2598/03.09.2015г., с.ген.Киселово, с площ 6
255 кв.м., частна общинска собственост, представляващо училище със застроена площ 473 кв.м.,
двуетажна масивна конструкция и сграда физкултурен салон, представляваща едноетажна масивна със
застроена площ 117 кв.м. при граници на имота: от три страни улици, УПИ VІІІ и УПИ ХV в кв.25, да
бъде продадено чрез публичен търг с явно наддаване.
ІІ- Не одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ ХІV-215 в кв.25,
АОС № 2598/03.09.2015г., с.ген.Киселово, с площ 6 255 кв.м., частна общинска собственост,
представляващо училище със застроена площ 473 кв.м., двуетажна масивна конструкция и сграда
физкултурен салон, представляваща едноетажна масивна със застроена площ 117 кв.м. в размер на 81
774,00лв.(осемдесет и една хиляди седемстотин седемдесет и четири лева) без ДДС.
Размер на депозита – 20% от стойността на имота.
ІІІ- Определя цена за УПИ ХІV-215 в кв.25, АОС № 2598/03.09.2015г., с.ген.Киселово, с площ 6
255 кв.м., частна общинска собственост, представляващо училище със застроена площ 473 кв.м.,
двуетажна масивна конструкция и сграда физкултурен салон, представляваща едноетажна масивна със
застроена площ 117 кв.м. в размер на 48 000,00лв.(четиридесет и осем хиляди лева и нула стотинки) без
ДДС.
Размер на депозита – 20% от стойността на имота.
ІV- 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 ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно кандидатстване в
партньорство с проекп по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020г., Приоритетна
ос 3 «Образователна среда за активно социално приобщаване».Инвестиционен приоритет №9ii
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към
ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователна система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми, Процедура „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1789
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.61; чл.21,ал.1,т.8 и т.23от ЗМСМА:
1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства като партньор с проект по
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. (ОП НОИР),
Приоритетна
ос
3
«Образователна
среда
за
активно
социално
приобщаване».Инвестиционен приоритет №9ii Социално-икономическа интеграция
на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii:
„Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователна система деца и
ученици от маргинализираните общности, включително роми, Процедура
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или
търсещи или получили международна закрила”.
2. Одобрява подписване на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите
по проекта: НПО-„Сдружение на младите психолози в България”-гр.Варна,
СОУ”Васил Левски” гр.Вълчи дол; ОУ”Васил Левски” с.Михалич, ОУ”Св.Иван
Рилски” с.Червенци, ОУ”Климент Охридски” с.Ст.Караджа.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол , относно кандидатстване в
партньорство с проекп по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020г., Приоритетна
ос 3 «Образователна среда за активно социално приобщаване».Инвестиционен приоритет №9ii
Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към
ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователна система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми, Процедура „Подкрепа за предучилищното
възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1790
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.61; чл.21,ал.1,т.8 и т.23от ЗМСМА:
1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства в партньорство с проект по ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. (ОП НОИР),
Приоритетна
ос
3
«Образователна
среда
за
активно
социално
приобщаване».Инвестиционен приоритет №9ii Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване
броя на успешно интегрираните чрез образователна система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми, Процедура „Подкрепа за
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”.
2. Одобрява подписване на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по
проекта: НПО-„Асоциация за Европейско развитие”, ОДЗ „Здравец” гр.Вълчи дол, ЦДГ
„Звездица” с.Ст.Караджа, филиал с.Червенци, ЦДГ „Слънце” с.Михалич, филиал
с.Есеница, ЦДГ „Н.Крупская” с.Генерал Киселово.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков - председател на ОбС, относно приемане на решения във връзка с
неприсъствено извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация-Варна” ООД за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1791
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местната администрация и местното
самоуправление (ЗМСМА) и на основание Дружествения договор Общински съвет – Вълчи дол определя
следния начин на гласуване на представителя на община Вълчи дол на предстоящото извънредно,
неприсъствено събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД:
По 1 точка от дневния ред 1. Намалява капитала на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД от 1 363 100 лева, разпределен в
13 631 дяла по 100 лева всеки един, на 1 210 490 лева, разпределен в 12 105 дяла по 100 лева всеки един,
чрез намаляване на стойността на дела в капитала.
1.1. Намалението на капитала пот. 1 е в резултат на отписване правото на собственост върху сгради,
описани в Акт за държавна собственост на недвижим имот № 2700 от 05.03.1996 г. и застроени върху
терен – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 20 в УПИ „Пречиствателна станция”
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5410 от 02.12.2008 г. на община Варна и други ВиК
съоръжения към обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води” – Варна, с местонахождение
местност „Клисе баир”, с. Тополи, община Варна, с обща балансова стойност към 30.06.2015 г. –
152 610,22 лева, съгласно опис на ДМА на дружеството, включени в декларация – съгласие за
реконструкция и модернизация по Проект № DIR-51011116-17-53 „Реконструкция и модернизация на
ПСОВ-Варна, втори етап и изграждане на Канализационна помпена станция „Акациите” и тласкател, гр.
Варна по Договор за безвъзмездна финансова помощ DIR-51011116-С013 от 31.05.2012 г., подробно
описани в Решение № 670 от 04.09.2015 г. на Министерския съвет – „за”.
По 2 точка от дневния ред 2. Увеличава капитала на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД от 1 210 490 лева, разпределен в
12 105 дяла, по 100 лева всеки един, на 1 363 100 лева, разпределен в 13 631 дяла по 100 лева всеки един,
със собствени средства в размер на 152 610,22 лева от резервите по баланса на дружеството към
30.06.2015 г. - „за”.
По 3 точка от дневния ред 3. Управителят на „Водоснабдяване и канализация-Варна” ООД да предприеме действия за вписване в
Търговския регистър на едновременното намаляване и увеличаване на капитала на „Водоснабдяване и
канализация-Варна” ООД и в едномесечен срок да предаде активите по т. 1.1., ведно с цялата налична
документация за всеки един от тях, на кмета на община Варна за което да бъде подписан двустранен
приемо-предавателен протокол - „за”.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно промяна на Решение
№1755/01.09.2015г. за определяне на временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство”и „Кметски
наместници” на територията на община Вълчи дол, по време на кампнията „Избори-2015г.”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1792
1. ОбС Вълчи дол дава съгласие за промяна в текста на Решение №1755/ 01.09.2015г.
като избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство
Било:
За кметство Стефан Караджа- Стайка Костадинова Иванова
Става:
За кметство Стефан Караджа- Живка Георгиева Георгиева
2. От текста на Решение №1755/01.09.2015г. отпада следния текст: „........с трудово
възнаграждение минималното за длъжността, съгласно Приложение № 5 към чл.2,т.4 от Наредба
за заплатите(публ. ДВ-к бр.8/2014г.), считано от регистрирането в ОбИК на настоящите кметове
на кметства и кметски наместици , до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства,
като за кметския наместник на с.Щипско се определя работно време – 4 часа и възнаграждение в
размер на ½ от полагащото се минимално трудово възнаграждение за длъжността.
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3. ОбС Вълчи дол определя индивидуални месечни възнаграждения и работно време на
временно изпълняващите кметове на кметства и кметски наместници към Община Вълчи дол,
считано от регистрирането в ОбИК на настоящите кметове на кметства и кметски наместици , до
полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства както следва:
№

Длъжностно наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кметски наместник с.Бояна
Кмет на с.Брестак
Кмет на с.Генерал Киселово
Кмет на с.Добротич
Кмет на с.Есеница
Кметски наместник с.Изворник
Кметски наместник с.Калоян
Кмет на с.Михалич
Кметски наместник с.Метличина
Кмет на с.Оборище
Кмет на с.Радан Войвода
Кмет на с.Стефан Караджа
Кметски наместник с.Щипско

Индивидуална
основна месечна
заплата (в лева)
400,00
500,00
500,00
450,00
450,00
400,00
400,00
500,00
400,00
450,00
450,00
500,00
200,00

Продължителност
на работното
време (в часове)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Заявления за отпущане на еднократна парична помощ:
15.1. Заявление от Димитричка Димова Димитрова 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 № 1793
Дава съгласие на Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.Нишка №7 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.
15.2. Заявление от Йордан Димов Димитров 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 № 1794
Дава съгласие на Йордан Димов Димитров от гр.Вълчи дол,ул.Нишка №7 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
15.3. Заявление от Кольо Иванов Колев от с.Изворник, относно отпущане на еднократна парична
помощ .
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1795
Дава съгласие на Кольо Иванов Колев от с.Изворник да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 70,00лв.
15.4. Заявление от Златка Савова Любомирова 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 № 1796
Дава съгласие на Златка Савова Любомирова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 60,00лв.
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15.5. Заявление от Антония Стоянова 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 № 1797
Дава съгласие на Антония Стоянова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
15.6. Заявление от Красимир Недков Стефанов 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 № 1798
Дава съгласие на Красимир Недков Стефанов от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.
15.7. Заявление от Хамидия Ахмедова Салиева 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 № 1799
Дава съгласие на Хамидия Ахмедова Салиева от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
15.8. Докладна записка от Атанас Добрев-км.нам-к на с.Бояна, относно покриване разхози за
погребение на Станка Христова Тодорова.
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1800
Дава съгласие да бъде отразено задължението в размер на 42,00лв. за използван ковчег за
погребението на Станка Христова Тодорова от с.Бояна в съответния параграф за погребение на самотни
и социално слаби граждани.
15.9. Заявление от Митко Генадиев Митков 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 № 1801
Дава съгласие на Митко Генадиев Митков от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
15.10. 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 № 1802
Дава съгласие на Анета Петрова Стефанова от с.Михалич №6 да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 70,00лв.
15.11. Заявление от Ангел Христов Янев 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 № 1803
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Дава съгласие на Ангел Христов Янев от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
15.12.Заявление от Зюмбюлка Рашкова Савова 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 № 1804
1. Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв., които да се разпределят както следва- 50лв. за покриване на
задължение в касата на ОбА, 50лв. да се възстановят на кмета на общината.
2. Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде предоставена храна на
децата й за три месеца на стойност до 60,00лв. в стола на ОУ с.Михалич,като стойността на купоните
също бъде превеждана директно по сметка на ОУ-с.Михалич.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно отдаване под наем
на имоти- полски пътища в Община Вълчи дол за стопанската 2015/2016 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1805
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с изпълнение на чл.37в,ал.16 и
17 от ЗИД в ЗСПЗЗ променя т.3 на Решение №1713/30.07.2015г. и тя придобива следното съдържание:
„Определя годишна наемна цена за полските пътища в размер на средното рентно плащане за
декар, утвърдена с протокол на директора на Областна дирекция „Земеделие” за стопанската 2015/ 16г.
на територията на Община Вълчи дол.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно замяна на имот УПИ
І-145, пар.1 и 6 в кв.75 по плана на с.Щипско
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1806
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1,ал.2, ал.5 и ал.6 от
НРПУРОИ, ОбС дава съгласие за следната промяна:
Т.1 на Решение №1720/30.07.2015г. се променя в частта му от „данъчна оценка” по „пазарна
оценка”, извършена от оценител.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно определяне на
представител на Община Вълчи дол в комисия за разработване на Областна здравна карта на област
Варна.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1807
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.17,т.4 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.29,ал.1 от
Закона за лечебните заведения, определя Иван Стефанов Драганов- главен експерт „Устройство на
територията и общинска собственост” за представител на Община Вълчи дол в комисия за разработване
на Областна здравна карта на област Варна.
С това дневния ред на ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред, ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО последно за Мандат 2011-2015
редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе закрито в 18,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:.............................................
/Георги Тронков/
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