РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на 15-то редовно заседание на 29 септември 2016 година
П Р О Т О К О Л № 15
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно информация за готовността на
общинските учебни заведения за новата учебна 2016/2017 година

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 407
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема информациите на
директорите на СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол, ОУ „Васил Левски”-с.Михалич, ОУ”Климент
Охридски” –с.Стефан Караджа, ОУ „Свети Иван Рилски”-с.Червенци, ДГ”Здравец”-гр.Вълчи
дол, ДГ”Н.Крупская”-с.Генерал Киселово, ДГ”Слънце”-с.Михалич с филиал с.Есеница,
ДГ”Звездица” –с.Стефан Караджа с филиал с.Червенци за готовността им за учебната
2016/2017 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно преразпределяне на субсидия в
местни дейности в полза на сдружения с нестопанска цел на територията на Община Вълчи
дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 408
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.62,т.7 от Закона за физическото възпитание
и спорта, Общински съвет гр.Вълчи дол преразпределя сума в размер на 5 000лева (част от
непреведена субсидия в местни дейности за 2016 година към ФК»Вихър-1926-гр.Вълчи ол),
както следва:
Сдружение с нестопанска цел:
Сума:
СНЦ»Футболен клуб Вихър 2016»
4 000 лева
ССНЦ»Вихър-2002-Вълчи
дол»(за
закупуване на екипи за баскетболистките
1 000 лева
от СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно подписване на партньорско
споразумение във връзка с кандидатстване на Община Вълчи дол по процедура
BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” по ОП „Развитие на човешките расерси” 2014-2020
г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 409
На основание чл.21, ал.1,т.12 и т-23 от ЗМСМА и във връзка с чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА,
ОбС Вълчи дол дава съгласие Кмета на общината да предприеме всички необходими мерки за
подписване на партньорско споразумение със Сдружение „Асоциация за Развитие на
Дунавските Региони”, Булстат:176883244, представлявано от Богдан Давидов- председател,
за кандидатсване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” по ОП „Развитие
на човешките расерси” 2014-2020 г.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно Докладна записка от
председателя на УС на НЧ”Наука 1907” с.Щипско

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №410

На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Вълчи дол реши,
че дейностите включени в проект „Вътрешен и външен ремонт на НЧ”Наука-1907”,
с.Щипско с който ще се кандидатства за финансиране към Програма за развитие на селските
райони 2014-2020, подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони», съответстват на Стратегическа цел 3:
«Комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда,
съхраняване и опазване на природното богатство и културно-историческото наследство»,
Приоритет 4: «Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни,
образователни, социални и културни услуги», Специфична цел 4.5:»Развитие на културата,
спорта и младежките дейности»,, Мярка 4.5.2: «Обновяване, ремонт и оборудване на
културни институции», Дейност: «Ремонт, оборудване и обзавеждане на читалища в община
Вълчи дол» от Общинския план за развитие на община Вълчи дол 2014-2020 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно издаване на разрешително за
ползване на воден обект (язовир с.Оборище)
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 411
На основание чл.21,ал.2, във връзка с правомощията по чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;
чл.52,ал.1,т.3, буква «б», във връзка с чл.46,ал.1,т.2 и чл.60 от Закон за водите:
 Общински съвет-Вълчи дол открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на повърхностен воден обект- публична общинска собственост на община
Вълчи дол, представляващ поземлен имот №000047 по КВС на землището на село
Оборище, община Вълчи дол, с начин на трайно ползване «Язовир» , с площ 51,989
дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 443/27.12.2000 г.,
включително принадлежностите, които го обслужват, на «ТЕРМО ЛИДЕР» ООД,
представлявано от Тодор Янчев Янчев, ЕИК 201826052 със седалище и адрес на
управление-п.к.9154, гр.Аксаково, ул.»Георги Петлешев» 1А при спазване на
процедурата , след изготвена положителна преценка от органът по чл.52,ал.1,т.3 от
Закон за водите(кмета на общината).
 Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да издаде Разрешително за ползване на
повърхностен воден обект-публична общинска собственост на община Вълчи дол,
представляващ поземлен имот № 000047 по КВС на землището на село Оборище,
община Вълчи дол, с начин на трайно ползване «Язовир», при спазване на
процедурата по Закона за водите.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно издаване на разрешително за
ползване на воден обект (язовир с.Генерал Колево)
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 412
На основание чл.21,ал.2, във връзка с правомощията по чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;
чл.52,ал.1,т.3, буква «б», във връзка с чл.46,ал.1,т.2 и чл.60 от Закон за водите:
 Общински съвет-Вълчи дол открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на повърхностен воден обект- публична общинска собственост на община
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Вълчи дол, представляващ поземлен имот №000034 по КВС на землището на село
Генерал Колево, община Вълчи дол, с начин на трайно ползване «Язовир» , с площ
92,789 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост № 437/27.12.2000 г.,
включително принадлежностите, които го обслужват, на «НОЕМА 55» ЕООД,
представлявано от управителя си Мартин Илиев Иванов, ЕИК 203151415 със
седалище и адрес на управление-п.к.9136, с.Падина, община Девня, област Варна
спазване на процедурата , след изготвена положителна преценка от органът по
чл.52,ал.1,т.3 от Закон за водите(кмета на общината).
 Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да издаде Разрешително за ползване на
повърхностен воден обект-публична общинска собственост на община Вълчи дол,
представляващ поземлен имот № 000034 по КВС на землището на село Генерал
Колево, община Вълчи дол, с начин на трайно ползване «Язовир», при спазване на
процедурата по Закона за водите.

ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно отдаване под наем на помещения
с площ от 71 кв.м. в сграда на Поликлиника гр.Вълчидол за функциониране на аптека .

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 413
На основание чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14,ал.1 и ал.2 и
чл.73,ал.1 от НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол:
І- Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 6 (шест) години след
провеждане на публично оповестен конкурс, помещения с площ 71 кв.м. със статут-аптека за
готови лекарствени продукти, находящи се в сграда на поликлиника (публична общинска
собственост), намираща се в УПИ VІІІ, кв.18 по плана на гр.Вълчи дол, АОС
№2536/28.07.2015г.
ІІ- Упълномощава кмета на общината:
1. Да организира подготовката и провеждането на публично оповестения конкурс
при следните условия:
 Първоначална месечна наемна цена – 80,00лв.без ДДС;
 Депозит 10% от първоначалната годишна наемна сума;
 Отдадените под наем помещения да се ползват по предназначение –за
функциониране на аптека за готови лекарствени продукти;
 Наемателят на помещенията да отпуска на задължително
здравноосигурените лица лекарствени продукти за домашно лечение на
територията на страната, заплащани напълно или частично от НЗОК;
 В аптеката да се предлагат (със зелена рецепта) лекарствени продукти,
съдържащи упойващи и психотропни вещества;
 Да се създадат минимум две работни места, като се назначат лицажители на Община Вълчи дол
2. Да определи критерии за оценка на предложенията.
3.Да сключи договор за наем с кандидата спечелил конкурса.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно допълнение към структурата на
общинска администрация Вълчи дол и промяна на нейната обща численост.

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №414

На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, ОбС вълчи дол:
І – Допълва структурата на Общинска администрация Вълчи дол в частта й «Държавна
дейност» в дейност «Образование» с 1 щатна бройка, считано от 01.10.2016 година.
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ІІ- Допълва структурата на Общинска администрация Вълчи дол в частта й «Държавна
дейност» в дейност «Здравеопазване» с 1 щатна бройка, считано от 01.10.2016 година.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
9.1. Заявление от Нурджихан Азизова Велиева 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 № 415
Дава съгласие на Нурджихан Азизова Велиева от с. Стефан Караджа да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

9.2. Заявление от Илия Асенов Димитров 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 № 416
Дава съгласие на Илия Асенов Димитров от с. Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

9.3. Заявление от Галина Стоянова Йорданова от гр.Вълчи дол,ул.”3-ти март”-1-4-3-29,
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 № 417
Дава съгласие на Галина Стоянова Йорданова от гр.Вълчи дол,ул.»3-ти март»-1-4-329 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
9.4. 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 № 418
Дава съгласие на Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

9.5. Заявление от Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.”М.Ф.Толбухин”-6, 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 № 419
Дава съгласие на Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.»М.Ф.Толбухин»-6 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 120,00лв.

9.6. 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
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Р Е Ш Е Н И Е № 420
Дава съгласие на Анета Сенкова Демирова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

9.7. Заявление от Събка Николова Вълчева 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 № 421
Дава съгласие на Събка Николова Вълчева от с.Добротич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

9.8. 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 № 422
Дава съгласие на Султанка Стефанова Митева от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

9.9. Заявление от Анка Василева Алексиева 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 № 423
Не дава съгласие на Анка Василева Алексиева от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ .

9.10. Заявление от Зюмбюла Стефанова Събева от гр.Вълчи дол,ул.”Ген.Скобелев”-37,
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 № 424
Дава съгласие на Зюмбюла Стефанова Събева от гр.Вълчи дол,ул.»Ген.Скобелев»-37
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

9.11. Заявление от Еленка Иванова Йоргова от гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Константинов”-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 № 425
Дава съгласие на Еленка Иванова Йоргова от гр.Вълчи дол,ул.»Ал.Константинов»-1
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

9.12. Заявление от Ася Симеонова Ариф 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 № 426
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Дава съгласие на Ася Симеонова Ариф от с. Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

9.13. Заявление от Илияна Руменова Костова 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 № 427
Дава съгласие на Илияна Руменова Костова от с. Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 120,00лв., които да се получан от Илхан Салимовкмет на с.Стефан Караджа.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно предоставяне на трансфер към
Община Девня в полза на РСУО-регион Провадия

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 428
На основание Чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за предоставяне
на трансфер в размер на 3 656,17лв.(словом: три хиляди шестотин петдесет и шест лева и
седемнадесет стотинки) към Община Девня в полза на РСУО-Регион Провадия.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка, относно субсидиите на ФК «Устрем»-с.Караманите и ФК»Спортист»с.Михалич – становище на ПК»Бюджет, финанси и инвестиционна политика»

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 429
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.62,т.7 от Закона за физическото възпитание
и спорта, Общински съвет гр.Вълчи дол преразпределя сума в размер на 1 500лева (част от
непреведена субсидия в местни дейности за 2016 година към ФК»Вихър-1926-гр.Вълчи ол),
както следва:
Сдружение с нестопанска цел:
Сума:
ФК»Устрем»-с.Караманите
500 лева
ФК»Спортист»-с.Михалич-детски
500 лева
ФК»Спортист»-с.Михалич-мъжки
500 лева
С това дневния ред на ПЕТНАДЕСЕТОТО извънредно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ПЕТНАДЕСЕТОТО извънредно заседание на ОбС
Вълчи дол бе закрито в 16,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Г.Тронков/
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