РЕШЕНИЕ на ОбС взети на 16-то редовно заседание
на 27 октомври 2016 година
П Р О Т О К О Л № 16
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Доклад от Георги Тронков- председател на ОбС, относно изпълнение на Решение №
186/31.03.2016г. на ОбС.

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 430
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема доклад на Георги
Тронков- председател на ОбС Вълчи дол, относно изпълнение на Решение № 186/31.03.2016
година на Общински съвет Вълчи дол.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Преразглеждане на върнато Решение № 409/29.09.2016год., Протокол №15.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 431
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА отменя свое Решения № 409 от
29.09.2016 година, Протокол №15.

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев-кмет на община, относно даване на съгласие за
кандидатстване на Община Вълчи дол с проектно предложение по ОП „РЧР” 2014-2020г.
ОбС взе следното
дол:

Р Е Ш Е Н И Е № 432
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи

1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства с проектно предложение «Равни
шансове за активно включване в град Вълчи дол» по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «Развитие
на човешките ресурси» 2014-2020г., Приоритетна ос 2 : Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 2: «Активно приобщаване,
включително с оглед насърчаване на равнитевъзможности и активното участие и по-добрата
пригодност за заетост» посредством процедура на подбор на проекти с няколко крайни срока
за кандидатстване BG05M9OP001-2.005 „ Активно включване”.
2. Дава съгласие Община Вълчи дол да създаде нова социална / интегрирана услугана
територията на общината – Център за социална рехабилитация и интеграция (ДСРИ)в
гр.Вълчи дол.
3. Предоставя 3 (три) помещения в Поликлиниката на Община Вълчи дол за времето на
изпълнение на проекта и със срок до одобряване доклад по проекта за предоставяне на
социални/ интегрирани услуги по Компонент 2.
4. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи, свързани
с кандидатстването и подаването на проекта, посочени в т.1 от настоящото решение.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно актуализация на Бюджета на
Община Вълчи дол за 2016 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 433
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На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.39
и чл.94 от Закона за публичните финанси, във връзка са разпоредбите на ЗДБРБ за 2016
година, ПМС №380/29.12.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ,
Общински съвет - гр.Вълчи дол

1.Приема актуализирания бюджет на Община Вълчи дол за 2016 година, както
следва:
1.1.По приходите в размер на 9 176 896 лева, съгласно Приложение №1.1 и
Приложение №1.2, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 688 563 лева,
както следва:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 201 726 лева.
1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 67 718 лева.
1.1.1.3.Преходен остатък от 2015 година в размер на 274 542 лева, както следва:
1.Образование – 220 088 лева, в т.ч.:
СУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол: 25 377 лева
ОУ„Васил Левски”-с.Михалич: 56 370 лева
ОУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци: 32 626 лева
ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа: 67 136 лева
ДГ„Слънце”-с. Михалич, филиал с. Есеница: 9 025 лева
ДГ” Надежда Крупская”-с. Ген.Киселово: 7 705 лева
ДГ”Звездица”-с.Ст. Караджа: 13 056 лева
ДГ „Здравец”-гр.Вълчи дол: 8 793 лева
2.Детска кухня и детска ясла към ДГ”Здравец” – гр.Вълчи дол: 9 255 лева
3. ДВХУИ - с. Оборище: 36 114 лева
4. Общинска администрация - 9 085 лева, в т.ч.:
Други дейности по вътрешната сигурност: 2 927 лева;
Отбранително-мобилизационна подготовка: 3 306 лева;
Здравни кабинети в детски градини и училища: 2 830 лева.
Други служби и дейности по заетостта: 22 лева.
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 4 488 333 лева, в т.ч.:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 599 700 лева.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 298 497лева.
1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности,
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 467 400 лева.
1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 779 600 лева.
1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 87 300 лева.
1.1.2.6.Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на / -137 393
лева/.
1.1.2.7.Друго финансиране в размер на 320 666 лева/.
1.1.2.8. Получени трансфери -1 100 824 лева
1.1.2.9. Предоставени трансфери в размер на /- 261 107 лева/.
1.1.2.10.Временни безлихвени заеми /-130 000 лева/
1.1.2.11. Преходен остатък от 2015 година в размер на 362 846 лева.
1.2.По разходите в размер на 9 176 896 лева, разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение №2 в т.ч.:
1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на 4 688 563 лева
1.2.2.За местни дейности в размер на 4 214 837 лева.
1.2.3.За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени
приходи и от изравнителна субсидия в размер на 273 496 лева.

2.Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 година в размер на 2 099
885 лева, съгласно Приложение №3, както следва:
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2.1.Приема разпределението на целевата субсидия от Републиканския бюджет за
капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински
пътища, в размер на 467 400 лева.
2.2.Приема разчета за обекти от преходен остатък от 2015 година от целеви средства от
Централния бюджет за капиталови разходи в размер на 14 894 лева.
2.3.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани с приходи от
продажби на нефинансови активи, в размер на 140 000 лева.
2.4.Приема разчета за обекти от преходен остатък от 2015 година за капиталови
разходи, финансирани с приходи от продажби на нефинансови активи, в размер на 35
246 лева.
2.5.Приема разчета за обекти от преходен остатък от 2014 година за капиталови
разходи, финансирани с приходи от продажби на нефинансови активи, в размер на
515 лева.
2.6.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани със собствени
средства в размер на 382 397 лева.
2.7. Приема разчета за капиталови разходи, финансирани със средства от ПУДОС в
размер на 1 047 053 лева.
2.8. Приема разчета за закупуване на ДМА със средства от дарения, съгласно волята на
дарителите, в размер на 11 400лева.

3.Утвърждава разходите за заплати през 2016 година, без звената от
системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани
бюджети, съгласно Приложение №4.
3.1.Приема дофинансирането за сметка на собствени приходи на възнаграждния, ДМС
съгласно Наредбата за възнагражденията на служителите от държавната
администрация и осигурителни вноски от работодател в държавно делегираната
дейност Общинска администрация на 19,5 щатни бройки в размер на 238 190 лева.
3.2.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите
„Здравеопазване” и ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се определя от
Кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените
размери.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос в размер на 4 900 лева.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 17 500 лева.
4.3. Субсидии за:
4.3.1.читалища в размер на 155 760 лева
4.3.2.спортни клубове в размер на 68 500 лева, както следва:
ССНЦ ”Вихър-2002” - гр.Вълчи дол: 21 000 лева;
С”СК Петко Сираков – 2012” – гр. Вълчи дол: 20 000 лева;
Футболен клуб-гр.Вълчи дол: 4 000 лева;
Футболен клуб-с.Брестак: 5 000 лева;
Футболен клуб-с.Караманите: 4 500 лева;
Футболен клуб-с.Ген.Киселово: 5 000 лева;
Футболен клуб- с. Михалич: 9 000 лева.
4.4.Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.3.2.

5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер до 3% от средствата за основна работна заплата на заетите по
трудови правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на Община Вълчи дол в размер на 13 000
лева.
5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на Общински Съвет в размер на
6 000 лева.
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5.4.Разходи за представително и работно облекло на персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Общинска администрация и дейностите към нея, както
следва :
5.4.1.В размер на минималната работна заплата за страната за педагогическия и
непедагогически персонал в детските градини.
5.4.2.В размер на 450 лева за лицата, заемащи изборни длъжности, ръководния
персонал, нает по трудови правоотношения в
Общинска администрация и
Председателя на Общинския съвет.
5.4.3.В размер на 400 лева за служителите, наети по трудови правоотношения в
Общинска администрация и дофинансираните към нея длъжности.
5.4.4.В размер на 300 лева за служителите, наети по трудови правоотношения във
всички останали държавни и местни дейности, финансирани от бюджета на общината.
5.4.5.В размер на 450 лева за служителите, назначени по служебни правоотношения в
Общинска администрация.
5.4.6.Помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в
заведения за социални услуги лица в размер на 100 лева без ДДС, в т.ч. за ковчег 35
лева без ДДС, изкопаване на гроб 50 лева без ДДС и превоз 15 лева без ДДС.

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноски:
6.1.За пътуващите от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно Приложение
№5.
7.Одобрява изплащането на транспортни разходи, както следва:
7.1.На пътуващият педагогически персонал, в размер на 100% от действително
извършените разходи.
7.2. На преподавателите по музика и английски език, в размер на 100% от действително
извършените разходи; На всички пътуващи от други населени места в рамките на 85 %
от действително извършените разходи.
7.3.На медицинския персонал, зает в училищното здравеопазване, медицинския
персонал, зает в ДВХУИ и пътуващите служители в ДВХУИ, в размер на 100% от
действително извършените разходи.
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 1 298 175 лева, съгласно Приложение №6.
9..Определя второстепенните разпоредители с бюджети, както следва:
1.ДВХУИ - с.Оборище;
2.СУ”Васил Левски” - гр.Вълчи дол;
3.ОУ”Васил Левски” - с.Михалич ;
4.ОУ”Климент Охридски” - с.Стефан Караджа;
5.ОУ”Св.Иван Рилски” - с.Червенци;
6.ДГ”Здравец” - гр.Вълчи дол;
7.ДГ”Звездица” - с.Стефан Караджа, филиал - с.Червенци;
8.ДГ”Слънце” - с.Михалич, филиал - с.Есеница;
9.ДГ”Надежда Крупская” - с.Генерал Киселово.;
10. Детска кухня и детска ясла към ДГ”Здравец” – гр.Вълчи дол.
11. Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство –с.Стефан Караджа

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат поети през 2016 година, в размер до 5 % от средногодишния размер на
разходите на общината за последните четири финансови години.
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11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2016 година, в размер до 30 % от средногодишния размер на
разходите на общината за последните четири финансови години .
12.Определя размера на просрочените задължения за 2015 година, в размер на
7 610 лева, съгласно Приложение №7.
13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2016 година, в размер на 350 000 лева.
14.Оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извършва компенсирани
промени по бюджета на Община Вълчи дол за 2016 година, както следва:
14.1.В частта за делегирани от държавата дейности - между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:
15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и /или трайно намаляване на бюджетните
разходи.
15.5.Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и
на Министерство на финансите.
16.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предоставя временни
безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е
част от общинския бюджет.
16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2016 година.
16.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от Закона за
публичните финанси.
16.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми Кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на Общински съвет.

17.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол:
17.1. Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС
и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
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17.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18.Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2016 година,
както следва: главница в размер на 137 393 лева и лихви в размер на 6 672 лева.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно одобряване на разходи за
командировки на кмета на Община Вълчи дол за 3-то тримесечие на 2016 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 434
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 01.07.2016г.-30.09.2016г. в размер на
20,00лв.(двадесет лева).

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно преобразуване на основни
училища на територията на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 435
На основание чл.38,ал.1,т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и
чл.17,ал.3.чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМ, :
І- ОбС Вълчи дол на основание чл.38,ал.1,т.4 от ЗНП и чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМА дава
съгласие за преобразуване на ОУ „Св. Иван Рилски”-с.Червенци от основно училище в
обединено училище от учебната 2017/2018 година.
ІІ- ОбС Вълчи дол на основание чл.38,ал.1,т.4 от ЗПУО и чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМА дава
съгласие за преобразуване на ОУ „Васил Левски”-с.Михалич от основно училище в обединено
училище от учебната 2017/2018 година.

ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно приемане на нова Наредба за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 436
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.8,ал.2 от ЗОС , ОбС отменя Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение
№274/18.09.2008г. на ОбС Вълчи дол и приема нова Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Вълчи дол, неразделна част от докладната
записка.

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно приемане на Наредба за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
градини на територията на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

6

Р Е Ш Е Н И Е № 437
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.59,ал.1 от ЗПУО, Общински съвет Вълчи дол
приема Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските
детски градини на територията на община Вълчи дол.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно приемане на Наредба за
условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като
допълнителна услуга по отглеждане на деца в Община Вълчи дол

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 438
На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от същия
и чл.68,ал.1 от закона за предучилищното и училищното образование, ОбС Вълчи дол приема
Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни
дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в Община Вълчи дол.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно Приемане на Наредба за водене
на Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно
развитие на територията на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 439
На основание чл.17,ал.1,т.3 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.346, ал.1 и ал.2 от
Закона за предучилищното и училищно образование, ОбС Вълчи дол приема Наредба за
водене на Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно
развитие на територията на Община Вълчи дол.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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 № 440
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, ОбС допълва структурата на Общинска
администрация Вълчи дол и променя найната обща численост в частта й «Държавна
дейност» в дирекция «Финанси и местни приходи» с 1 (една) щатна бройка, считано от
15.11.2016 година.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно формиране на паралелки в ОУ
„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа с по-малък брой ученици он допустимия,
съгл.Наредба №7 на МОН от 29.12.2000г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 441
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 и 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:
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1. Основно училище «Климент Охридски»-с.Стефан Караджа
-3 клас – 10 ученици
-6 клас -11 ученици

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно кандидатстване за финансиране
на проект с обект „Изграждане на захранващ водопровод от село Искър при т.58-т.42 при п.с.
Искър-РШ село Щипско-до т.66, Община Вълчи дол” по ПУДООС
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 442
На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол допълва Плана за
развитие на Община Вълчи дол за периода 2014-2020 с дейност: „Изграждане на захранващ
водопровод от село Искър при т.58-т.42 при п.с. Искър-РШ село Щипско- до т.66, Община
Вълчи дол” в Мярка 3.1.3: „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща
водоснабдителна и канализационна инфраструктура” от Специфична цел 3.1: „Доизграждане
и модернизиране на техническата инфраструктура и подобряване качествата на средата” на
Приоритет 3:”Балансирано териториално развитие, чрез подобряване и възстановяване на
техническата инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство” от
Стратегическа цел 3: Комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура
и жизнената среда, съхраняване и опазване на природното богатство и културноисторическото наследство”, на Плана за развитие на Община Вълчи дол за периода 20142020.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно кандидатстване за финансиране
на проект с обект „Изграждане на захранващ водопровод от село Искър при т.58-т.42 при п.с.
Искър-РШ село Щипско-до т.66, Община Вълчи дол” по ПУДООС
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 443
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
1. Дава съгласие ОбА да разработи проектно предложение и да кандидатства за
финансиране на проект с обект: „Изграждане на захранващ водопровод от село Искър при
т.58-т.42 при п.с. Искър-РШ село Щипско-до т.66, Община Вълчи дол” по ПУДООС.
2. ОбС Вълчи дол дава съгласие разходите за строителен и авторски надзор при
изпълнение на проекта да бъдат за сметка на Община Вълчи дол.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно кандидатстване за финансиране
на проект с обект „Изграждане на захранващ водопровод от село Искър при т.58-т.42 при п.с.
Искър-РШ село Щипско-до т.66, Община Вълчи дол” по ПУДООС
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 444
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол реши, че дейностите
включени в проект „Изграждане на захранващ водопровод от село Искър при т.58-т.42 при
п.с. Искър-РШ село Щипско-до т.66, Община Вълчи дол” с който ще се кандидатства за
финансиране по ПУДООС, 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 3: ”Балансирано
териториално развитие, чрез подобряване и възстановяване на техническата
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инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство”, Специфична цел 3.1:
„Доизграждане и модернизиране на техническата инфраструктура и подобряване качествата
на средата” , Мярка 3.1.3: „Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща
водоснабдителна и канализационна инфраструктура” ,дейност „Изграждане на захранващ
водопровод от село Искър при т.58-т.42 при п.с. Искър-РШ село Щипско-до т.66, Община
Вълчи дол” от Общинския план за развитие на Община Вълчи дол за периода 2014-2020.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно Общинска програма за
квалификация на педагогическите специалисти в изпълнение на чл.221,ал.2 и чл.224,ал.1 от
ЗПУО
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 445
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал1,т.12 от ЗМСМА приема Общинска програма за
квалификация на педагогическите специалисти в изпълнение на чл.221,ал.2 и чл.224,ал.1 от
ЗПУО.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
17.1. Заявление от Сузана Асенова Христова от с.Страхил, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 446
Дава съгласие на Сузана Асенова Христова от с. Страхил да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
17.2. Заявление от Стоян Керанов Стоянов от гр.Вълчи
Константинов”№44, относно отпущане на еднократна парична помощ

дол,ул.”Алеко

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 447
Дава съгласие на Стоян Керанов Стоянов от гр.Вълчи дол, ул.»Алеко Константинов»
№44 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

17.3. Заявление от Донка Христова Йорданова от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Раковски”-3,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 448
Дава съгласие на Донка Христова Йорданова от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски»-3 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00лв.

17.4. Заявление от Елвер Кадир Изет от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 449
Не дава съгласие на Елвер Кадир Изет от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
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17.5. Докладна записка от Кмет на с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна
парична помощ за оперативно лечение на Мерал Миленова Милкова от сСт.Караджа
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 450
Дава съгласие на Мерал Миленова Милкова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 300,00лв., която да се получи от Илхан Салимов-кмет
на с.Стефан Караджа.

17.6. Заявление от Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол, ул”Оборище” №29,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 451
Дава съгласие на Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол,ул.»Оборище» №29 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

17.7. Заявление от Севдия Васфиева Мехмедова от с.Радан Войвода, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 452
Дава съгласие на Севдия Васфиева Мехмедова от с.Радан Войвода да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

17.8. Заявление от Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 453
Не дава съгласие на Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево да бъде
отпусната еднократна парична помощ.

17.9. Заявление от Параскева Георгиева Ангелова от гр.Вълчи дол, ул.”Алеко
Константинов”№ 6, относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 454
Дава съгласие на Параскева Георгиева Ангелова от гр.Вълчи дол, ул.»Алеко
Константинов» №6 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150лв., от
които 72 лв. да се преведат по параграфа за покриване на задължение за погребение и 78лв.
да се дадат на лицето .

17.10. Заявление от Юсеин Исмет Юсеин от с.Генерал Киселово, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 455
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Дава съгласие на Юсеин Исмет Юсеин от с.Генерал Киселово да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

17.11. Заявление от Недялка Ангелова Савова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 456
Дава съгласие на Недялка Ангелова Савова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

17.12. Заявление от Минчо Михайлов Йорданов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 457
Дава съгласие на Минчо Михайлов Йорданов от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

17.13. Заявление от Магдалена Костова Маринова от гр.Вълчи дол,ул.”Антон Иванов „ №
7, относно отпущане на еднократна парична помощ за лечение на дъщеря й Симона
Василева
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 458
Дава съгласие на Магдалена Костова Маринова от гр.Вълчи дол, ул.»Антон Иванов»
№7 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. за лечение на
дъщеря й Симона Василева.

17.14. Заявление от Рушуд Халимов Рушудов от с.Изворник, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 459
Дава съгласие на Рушуд Халимов Рушудов от с.Изворник да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев-кмет на община, относно отрдеждане на площадка за
биоразградими отпадъци.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 460
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21,ал1,т.8 от ЗМСМА,
ОбС Вълчи дол:
1. Дава съгласие ПИ № 000172 по КВС на землище с.Щипско с площ 160,793 дка, начин
на трайно ползване : Прокар, общинска публична собственост, съгласно АПОС №2040 от
15.10.2014 г. да се раздели на четири имота, като единият от новообразуваните имоти се
процедира за отреждане за Площадка за третиране на биоразградими отпадъци и
изграждане на компостираща инсталация с приблизителна площ10 дка.
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2. Възлага на Кмета на община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за
делба на имота и процедиране по ЗУТ за отреждане на Площадка за третиране на
биоразградими отпадъци и изграждане на компостираща инсталация.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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 2016
година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 461
На основание Чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.3,ал.3 от НРПУРОИ,
ОбС Вълчи дол:
І- Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти, обинска
собственост в Община Вълчи дол през 2016 г.
ІІ- Създава се
Раздел VІІ
Имоти, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на
граждани или юридически лица:
Точка 1. ПИ 39373.47.13, ІV категория с площ 10,956 кв.м., представляващ нива в
землището на с.Кракра, частна общинска собственост, АОС №3424/26.08.2016г.
Точка 2. ПИ №39373.4839, ІІІ категория с площ 10,603 кв.м., представляващ нива в
землището на с.Кракра, частна общинска собственост, АОС № 3443/ 2608.2016г.
Точка 3.
ПИ 39373.14.26, ІІІ категория с площ 4,388 кв.м., представляващ нива в
землището на с.Кракра, частна общинска собственост, АОС №2558/ 14.08.2015 г.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев-кмет на община, относно разширяване на гробищния парк
в гр.Вълчи дол, имот ПИ №000112, АОС №1383/19.06.2012год.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 462
На основание чл.21,ал1,т.8 от ЗМСМА, чл.24г,ал.9 от ЗСПЗЗ, чл.36,ал.1 и ал.2 ППЗСПЗЗ,
чл.40,ал.3 от ЗОС, ОбС Вълчи дол :
1. Дава съгласие за замяна на следните имоти:
- ПИ №049044, ІV категория с площ 6,00 дка, ПИ №049045, ІV категория с площ 3,559
дка, ПИ №049016, ІV категория с площ 4,321 дка, ПИ № 49017, ІV категория с площ 4,323 дка,
общо 18,203 дка, собственост на Камен Куртев Петров, ЕГН......... и Красимира Кирилова
Петрова, ЕГН.........., адрес гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Стамболийски» №53- съпружеска имуществена
общност, съгласно Нотариален акт №164, том V, рег.№ 2409, дело 726 от 17.11.2015г.,
Нотариален акт І94, том ІІ, рег.№ 654, дело 201 от 08.04.2015 г., Нотариален акт № 83, том ІІІ,
рег.№ 1055, дело 290 от 15.04.2016 г. със следните общински имоти: ПИ с идентификатор
39373.47.13, ІV категория, с площ 10, 956 кв.м. в землище с.Кракра, АОС №3424/ 26.08.2016г.
частна общинска собственост, при граници на имота ПИ с идентификатор 39373.47.38, ПИ с
идентификатор 39373.47.14, ПИ с идентификатор 39373.47.12, ПИ с идентификатор
39373.47.2, ПИ с идентификатор 39373.47.1 и ПИ с идентификатор 39373.48.39, ІІІ категория с
площ 10,603 кв.м., в землище Кракра, АОС №3443/ 26.08.2016г., при граници на имота ПИ
№39373.48.40, № 39373.48.1, №39373.48.17, № 39373.48.20, №39373.48.21, № 39373.4839, №
39373.48.43-частна общинска собственост. ПИ с идентификатор 39373.14.26, ІІІ категория с
площ 4,388 кв.м. в землище с.Кракра, АОС №3558/ 14.08.2015г., Общо 25,947 дка.
2. Одобрава направените от инж.Бисерка Влахова пазарни оценки за имоти:
-ПИ №049044, ІV категория с площ 6,00 дка в землището на гр.Вълчи дол в размер на
8 500,00лв./осем хиляди и петстотин лева/.
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-ПИ №049045, ІV категория с площ 3,559 дка в землището на гр.Вълчи дол в размер на 5
089,00лв /пет хиляди осемдесет и девет лева/.
-ПИ №049016, ІV категория с площ 4,321 дка в землището на гр.Вълчи дол в размер на 6
395,00лв./шест хиляди триста деветдесет и пет лева/.
-ПИ №049017, ІV категория с площ 4,323 дка в землището на гр.Вълчи дол в размер на 6
398,00лв./шест хиляди триста деветдесет и осем лева/.
- ПИ с идентификатор 39373.47.13, ІV категория,с площ 10,956 кв.м., АОС №3424/
26.08.2016г., частна общинска собственост в землището на с.Кракра, в размер на
12 052лв./дванадесет хиляди петдесет и два лева/;
- ПИ с идентификатор 39373.48.39, ІІІ категория,с площ 10,603 кв.м., АОС №3443/
26.08.2016г., частна общинска собственост в землището на с.Кракра, в размер на 12 724
лв./дванадесет хиляди седемстотин двадесет и четири/;
- ПИ с идентификатор 39373.14.26, ІІІ категория,с площ 4,388 кв.м., АОС №2558/ 14.08.2015г.,
частна общинска собственост в землището на с.Кракра, в размер на 4 169лв/четири хиляди
сто шестдесет и девет лева/;
3. Одобрява сумата в размер на 2 483лв./ две хиляди четиристотин осемдесет и три
лева/ за доплащане от Красимира Кирилова Петрова и Камен Куртев Петров,
представляваща разликата между оценките за общите площи на имотите, предмет на
замяната.
4. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да сключи договор за замяна с горепосочените
лица при условията, посочени в настоящото решение и заявление за изразено съгласие, вх.№
РД 9400-К-44/3/ 24.10.2016 год.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев-кмет на община, относно информация за зимната
подготовка на община Вълчи дол за зимния период на 2016-2017 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 463
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол приема информацията за
зимната подготовка на община Вълчи дол за зимния период 2016/2017 година.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев-кмет на община, относно приемане на Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението за 2015 год. на ОПР на Община Вълчи дол 2014-2020г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 464
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.24,ал.4 от ЗРР и чл.91, ал.4 от
ППЗРР, ОбС Вълчи дол приема Годишен доклад за наблюдението за 2015 г. на Общинския
план за развитие на Община Вълчидол 2014-2020г- приложение към настоящата докладна
записка.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Предложение от Тошко Янев-кмет на община, относно определяне на представител за
извънредно заседание на А „В и К”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 465

На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5
от Закона за водите, ОбС Вълчи дол:
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1.Определя Кметът на Община Вълчи дол , като представител на Община
Вълчи дол в Общото събрание на Асоциация по “ Ви К” на обособената територия,
обслужвана от ВиК-Варна ООД.
2. При невъзможност на Кметът на Община Вълчи дол да участва в
Общото събрание, определя г-жа Димитринка Димитрова- заместник-кмет на
Община Вълчи дол като представител на Община Вълчи дол в общото събрание на
Асоциация по “ Ви К” на обособената територия, обслужвана от ВиК-Варна ООД.

3. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото
Общо събрание на 15.11.2016 година да гласува „за” примане на предложените по
дневния ред материали.

4. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото
Общо събрание на 15.11.2016 година да гласува „за” примане на предложените по
дневния ред проекторешения.
С това дневния ред на ШЕСТНАДЕСЕТОТО извънредно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ШЕСТНАДЕСЕТОТО извънредно заседание на ОбС
Вълчи дол бе закрито в 18,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Г.Тронков/
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