РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на 12-то редовно заседание на 28 юли 2016 година
П Р О Т О К О Л № 12
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно актуализиране Списъка на
средищните училища от община Вълчи дол за учебната 2016/2017 год.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 335
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.7,ал.1 и ал.2 от ПМС №84 от
06.04.2009г. и във връзка с §6в, ал.1 и ал.2 от допълнителните разпоредби и чл.26,ал.4,5 и 6 от
Закона за народната просвета, предлага на Министъра на образованието и науката
училищата на територията на община Вълчи дол: ОУ «Васил Левски»-с.Михалич; ОУ «Климент
Охридски»-с.Стефан Караджа; ОУ «Свети Иван Рилски»-с.Червенци и СОУ»Васил Левски»гр.Вълчи дол да запазят статута си на средищни училища и през учебната 2016/2017 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно формиране на паралелки в
общински училища с по-малък брой ученици от допустимия съгласно Наредба №7 на МОН от
29.12.2000г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 336
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.11,ал.1, т.2 и ал.2 и ал.7 от
Наредба №7 на МОН от 29.12.2000г. дава съгласие да се провежда обучение с брой на
учениците, който е по-малък от минималния в училищата, както следва:
1.ОУ «Климент Охридски»-с.Стефан Караджа
- І клас – 10 ученици
-ІІ клас -10 ученици
-ІV клас – 10 ученици
-V клас – 12 ученици
-VІІ клас – 12 ученици
-VІІІ клас – 11 ученици
2.ОУ «Свети Иван Рилски»-с.Червенци
- І клас – 15 ученици
-ІІ клас -13 ученици
-VІІ клас – 14 ученици
3.ОУ «Васил Левски»-с. Михалич
- І клас – 15 ученици
-ІV клас -12 ученици
-V клас – 15 ученици
-VІ клас- 16 ученици
- VІІ клас – 15 ученици
4. СОУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол
- Vб клас – 16 ученици
-Хб клас -17 ученици
-ХІб клас – 15 ученици
-ХІІб клас- 12 ученици

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно актуализация на Програма за
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през
2016г.
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 337
ОбС Вълчи дол на основание чл.8,ал.9 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3,ал.3
от НРПУРОИ:
І- Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2016 г.:
В раздел В-Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде се създава:
Точка 111 имот №000377, АОС № 2236/12.11.2014г. с площ 2,427 дка, частна общинска
собственост с начин на трайно ползване «друга посевна площ» в землището на с.Михалич

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 338
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.7 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА:
І- Приема изменение в Приложение 2, т.І от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи
дол, като:
Към Приложение 2, т.І се създава т.6- за издаване на официални документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства се събира такса както следва:
6.1. Обикновена услуга – 5 работни дни – 5,00лв.
6.2. Бърза услуга – 3 работни дни – 7 лв.;
6.3. Експресна услуга- 1 ден – 10,00лв.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно настаняване в общинско жилище
домакинството на Галина Стоянова Йорданова, адрес гр.Вълчи дол,ул.”3-ти март” бл.1,вх.4,
ап.2
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 339
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.11,ал.1 от ЗОС:
1. 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.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед за настаняване и
сключи договор за наем с Галина Стоянова Йорданова, ЕГН:7409241156 за срок от 1 (една)
година.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно продажба на имот № 000377, АОС
№2236/12.11.2014г. с площ 2,427 дка, частна общинска собственост, с начин на трайно
ползване „друга посевна площ” в землището на с.Михалич
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 340
ОбС Вълчи дол на основание чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и
чл.36,ал.1 и ал.3 и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
1. Дава съгласие имот №000377, АОС №2236/ 12.11.2014г., с плош 2,427 дка частна
общинска собственост, с начин на трайно ползване «друга посевна площ» в землището на
с.Михалич, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за имот №000377,
АОС №2236/ 12.11.2014г., с плош 2,427 дка частна общинска собственост, с начин на трайно
ползване «друга посевна площ» в землището на с.Михалич в размер на 2 111,00лв.(две
хиляди сто и единадесет лева) за първоначална цена при провеждането на търга.
Размер на депозита – 20% от стойността на имота.
3. 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 СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно промяна в Решение
№199/14.12.2000 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 341
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и , ОбС Вълчи дол променя Решение на ОбС
№199/ 14.12.2000г.Решение №199/14.12.2000г. придобива следното съдържание:

1. Променя начина на трайно ползване на имот №037018 с площ 92,870дка, категория
трета в землище с.Кракра от пасище и мера в нива
2. Дава съгласие да бъде направена поправка на АОС №358/12.12.2000г. за имот №
037018 с площ от 92,870 дка на 92,873 дка в землище с.Кракра, съгласно издадена скица №
15-348879/ 18.07.2016г. от АГКК гр.Варна , с начин на трайно ползване нива.

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно одобряване на разходи за
командировки на Кмета на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 342
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за
командировките в страната одобрява извършените разходи за командировки на Тошко
Петров Янев- Кмет на Община Вълчи дол за периода 01.04.2016г.-30.06.2016г. в размер на
105,00лв.(сто и пет лева).

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община Вълчи дол, относно определяне на
пешеходни зони на територията на град Вълчи дол

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 343
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На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински
експертен съвет по устройство на територията по протокол №3 от 21.07.2016г, Общински
съвет Вълчи дол:
І- Одобрява схема за организация на двигението на територията на гр.Вълчи дол и
обособените в нея пешеходни зони, както следва: ул.»Трети март» (бивша ул.»9-ти
септември»( и площад «Христо Ботенв».
ІІ- Определя допълнителни пешеходни зони в гр.Вълчи дол, а именно: част от
ул.»Георги Димитров»- на 35м. От ОК 70′ към ОК 70 и част от ул.»Родопи» от ОК 69 до ОК 68.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно кандидатстване за финансиране
на проект „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Община Вълчи дол” по проект
„Красива България”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 344
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА:
1. ОбС дава съгласие Общинска администрация – Вълчи дол да разработи проектно
предложение и да кандидатстна за финансиране на проект «Осигуряване на достъпна среда
на сградата на Община Вълчи дол» по проект «Красива България».
2. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да
възложи изработване на технически проект във връзка с кандидатстване за финансиране на
проект «Осигуряване на достъпна среда на сградата на Община Вълчи дол» по проект
«Красива България».
3. Общински съвет- Вълчи дол дава съгласие разходите за строителен надзор при
изпълнение на проекта да бъдат за сметка на Община Вълчи дол.
4. Общински съвет – Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи дол да осигури 12%
съфинансираща вноска по проект «Осигуряване на достъпна среда на сградата на Община
Вълчи дол» по проект «Красива България».
5. Общински съвет- Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи дол да стопанисва и
ползва обекта, изграден по проект «Осигуряване на достъпна среда на сградата на Община
Вълчи дол» минимум 5 години след изпълнението му по ПКБ.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно Договор за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Осигуряване на топъл обяд в
Община Вълчи дол”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 345
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА дава съгласие за ползване на
временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол. Средствата да
бъдат прехвърлени от бюджетната към извънбюджетната сметка- получени средства от НФ
и ЕФ на Община Вълчи дол, чрез която да се извършват плащанията по Договор за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0054-C01 за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Осигуряване на топъл обяд в
Община Вълчи дол”.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно Договор за безвъзмездна
финансова помощ по проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца
в неравностойно положение” по ОП НОИР
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 346
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и и т.10 от ЗМСМА:
1. ОбС Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на образоваието и
науката, в размер на 20 % от общата стойност на Договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG05M2OP001-3.001-0009 «Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално
приобщаване на децата от община Вълчи дол», по процедура за БФП BG05M2OP001-3.001
«Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно
положение» по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж»
2. ОбС дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета
на Община Вълчи дол. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към
извънбюджетната сметка- получени средства от НФ и ЕФ на Община Вълчи дол, чрез която
да се извършват плащанията по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG05M2OP001-3.001-0009 «Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално
приобщаване на децата от община Вълчи дол», по процедура за БФП BG05M2OP001-3.001
«Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно
положение» по ОП «Наука и образование за интелигентен растеж»

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно Отчет за изпълнение на
дейностите заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода 01.01.2016г.30.06.2016г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №347
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА
приема Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Културния календар на Община
Вълчи дол за периода 01.01.2016г.-30.06.2016г., съгл. Приложение №1 към настоящата
Докладна записка.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно Отчет за изпълнение на
дейностите заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода 01.01.2016г.30.06.2016г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №348
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.17,ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА
приема Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Спортния календар на Община Вълчи
дол за периода 01.01.2016г.-30.06.2016г., съгл. Приложение №1 към настоящата Докладна
записка.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
15.1. Заявление от Петър Стоянов Петров от гр.Вълчи дол, ул.”Христо Смирненски” №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 № 349
Дава съгласие на Петър Стоянов Петров от гр.Вълчи дол, ул.»Христо Смирненски»
№4а да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 120,00лв.
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15.2. Заявление от Йорданка Михалева Иванова 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 № 350
Дава съгласие на Йорданка Михалева Иванова от с.Добротич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 120,00лв.

15.3. Заявление от Емилия Филкова 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 № 351
Дава съгласие на Емилия Филкова Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

15.4. Заявление от Минка Димитрова Георгиева 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 № 352
Дава съгласие на Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв..

15.5. Заявление от Марияна Станимирова Кирилова от гр.Вълчи дол,ул.”Димитър
Благоев” №17, 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 № 353
Дава съгласие на Марияна Станимирова Кирилова от гр.Вълчи дол, ул.”Димитър
Благоев” №17 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

15.6. Заявление от Кирчо Желев Колев от гр.Вълчи дол, ул.”Урожай”№18, 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 № 354
Дава съгласие на Кирчо Желев Колев от гр.Вълчи дол, ул.»Урожай» №18 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 120,00лв.

15.7. Заявление от Анета Сенкова Демирова 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 № 355
Не дава съгласие на Анета Сенкова Демирова от с.Михалич
еднократна парична помощ.

да бъде отпусната

15.8. 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 № 356
Дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв..
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15.9. Заявление от Ивайло Иванов Димитров от гр.Вълчи дол,ул.”3-ти март”-8, 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 № 357
Дава съгласие на Ивайло Иванов Димитров от гр.Вълчи дол,ул.»3-ти март»-8 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00 лв..

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно определяне на
представител на общински съвет Вълчи дол в Областен съвет за намаляване на риска от
бедствия
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 358
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.64а, ал.2 от Закона за защита при бедствия
Определя Георги Минчев Тронков- председател на ОбС Вълчи дол за представител на
общински съвет Вълчи дол в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия –Варна за
мандат 2015-2019 год.
С това дневния ред на ДВАНАДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ДВАНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС
Вълчи дол бе закрито в 13,10 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Г.Тронков/
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