РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 24-то редовно заседание на 27 април 2017 година
П Р О Т О К О Л № 24
ПО ПЪРВА ТОЧКА:

Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на
годишни отчети за читалищна дейност в общината за 2016 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 675
1. На основание основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за
народните читалища одобрява годишните отчети за читалищната дейност на читалищата
функциониращи на територията на общината съгласно Приложения от №1 до №17 към
настоящата Докладна записка, в частта им отчети за дейността.
2. Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да сформира със Заповед комисия от
ОбА, която да извърши проверка на финансовите отчети на действащите в общината
читалища и в срок от 3 месеца да представи доклад в ОбС за резултатите от проверката.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на Отчет за
дейността на МКБППМН за 2016 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 676
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Отчета за дейността на
МКБППМН за 2016 година.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Димитринка Димитрова- ЗА кмет на Община Вълчи дол,
съгл.Заповед №330/21.04.2017г., относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г., през 2016
година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 677
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.24,т.4 от Закона за
регионалното развитие и чл.91,ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, ОбС Вълчи дол приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общински план за развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г. през 2016 г.- приложение към
настоящата докладна записка.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Димитринка Димитрова- ЗА кмет на Община Вълчи дол,
съгл.Заповед №330/21.04.2017г., относно годишен план за действие по изпълнението на
общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Вълчи дол (планов
период 2017г.-2018г.)
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 678
На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Годишен план за
действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Вълчи дол (планов период 2017г.-2018г.).
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ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Димитринка Димитрова- ЗА кмет на Община Вълчи дол,
съгл.Заповед №330/21.04.2017г., относно сформиране на Обществен съвет по чл.35 от Закона
за социално подпомагане.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 679
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМа; чл.35 ат Закон за социалното подпомагане и
чл.52 от Правилник за прилагане на Закон за социалното подпомагане ,ОбС Вълчи дол:
1. Отменя свое Решение № 701 от 30.04.2013 година.
2. Приема следния състав на Обществен съвет по чл.35 от ЗСП:
Председател: Мерткан Ибрямов – зам.кмет на Община Вълчи дол
Членове:1. Диана Великова –директор дирекция ИПХД
2. Марин Маринов –специалист в дирекция ИПХД
3.Нина Белева- гл.юрисконсулт на община Вълчи дол
4. Минка Радулова- ръководител на Общностен център-гр.Вълчи дол
5. Людмила Петкова- общински съветник, член на ПК»ОКСТ»
6.Васил Василев- общински съветник, председател на ПК «ЗСП»
7. Дойчо Дойчев –председател на Сдружение «СП 2004»
8.Живка Станчева-председател на Сдружение на инвалидите
«Надежда»
9. представител на с.Брестак
10. представител на с.Михалич
11. представител на с.Червенци
12. представител на с.Генерал Киселово
13. представител на с.Стефан Караджа
3. Задължава кметовете на кметства Брестак, Михалич, Червенци, Генерал Киселово и
Стефан Караджа да представят поименно предложение за представител на селото в
Обществен съвет по чл.35 от ЗСП, който да бъде утвърден като член на същия на
следващото заседание на ОбС.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Димитринка Димитрова- ЗА кмет на Община Вълчи дол,
съгл.Заповед №330/21.04.2017г., относно актуализация на Програма за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2017 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 680

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 и допълнение на Програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Вълчи дол през 2017 г:
-В раздел В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава:

Т.24- УПИ ІV-437 в кв.74, АОС №542/10.05.2001 г., частна общинска собственост по
плана на с.Брестак, представляващ дворно място с площ от 970 кв.м.
Т.25 – имот с идентификатор 69170.12.50, АОС №1845/28.08.2014 г. с площ 1,749 дка,
частна общинска собственост с начин на трайно ползване «нива» в землището на с.Стефан
Караджа.
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ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Димитринка Димитрова- ЗА кмет на Община Вълчи дол,
съгл.Заповед №330/21.04.2017г., относно промяна предназначението на трайно ползване на
поземлен имот с идентификатор 84022.15.47, публична общинска собственост в землищено
ва с.Щипско
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 681
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.6 от ЗОС, чл.4, ал.1
от ЗСПЗЗ, чл.78а от ППЗСПЗЗ:
1. Обявява поземлен имот с идентификатор 84022.15.47 от имот публична общинска
собственост на имот частна общинска собственост.
2. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот с
идентификатор 84022.15.47 от имот «За селскостопански, горски и ведомствен път» на
«Нива».
3. Упълномощава кмета на Община Вълчи дол /или негов заместник/ да подаде
заявление до Общинска служба «Земеделие» за промяна на трайно ползване на имота по т.2
от «За селскостопански, горски и ведомствен път» на «Нива».
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Димитринка Димитрова- ЗА кмет на Община Вълчи дол,
съгл.Заповед №330/21.04.2017г., относно продажба на имот УПИ ІV-437, кв.74, АОС
№542/10.05.2001г., частна общинска собственост по плана на с.Брестак
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 682
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.35,ал.3 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;
чл.38,ал.1 и ал.2 и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ:
1. Дава съгласие имот представляващ УПИ ІV-437, кв.74, АОС № 542/10.05.2001г., частна
общинска собственост с площ 970 кв.м. по плана на с.Брестак, да бъде продаден на Дора
Демирова Русева с ЕГН............... и адрес гр.Варна,ул.»Цанко Дюстабанов» №18, ет.4,ап.7.
2. Одобрява направената експертна оценка в размер на 3 350,00лв.(три хиляди триста и
петдесет лева) без ДДС, направена от г-жа Бисерка Влахова, за продажба на имот,
представляващ дворно място в УПИ ІV-437, кв.74, АОС № 542/10.05.2001г, с площ 970 кв.м. по
плана на с.Брестак
3. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.38,ал.8 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 Дора Демирова Русева с ЕГН............... за имот УПИ
ІV-437, кв.74, АОС № 542/10.05.2001г. по плана на с.Брестак с площ 970 кв.м.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Димитринка Димитрова- ЗА кмет на Община Вълчи дол,
съгл.Заповед №330/21.04.2017г., относно продажба на имот с идентификатор 69170.12.50,
АОС №1845/28.04.2014г. с площ 1,748 дка, частна общинска собственост с начин на трайно
ползване „нива” в землището на с.Стефан Караджа
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 683
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, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие имот с идентификатор 69170.12.50, АОС № 1845/28.08.2014г. с площ
1,748 дка, частна общинска собственост с начин на трайно ползване «нива» в зелището на
с.Стефан Караджа да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване.
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2. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за имот с
идентификатор 69170.12.5., АОС №1845/28.08.2014г. с площ 1,748 дка, частна общинска
собственост с начин на трайно ползване „нива” в землището на с.Стефан Караджа, в размер
на 2 450,00лв(две хиляди четиристотин и петдесет лева), за първоначална продажна цена
при провеждането на търга.
3. Размер на депозита – 20% от стойността на имота.
4. 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 ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Николина Парушева- директор на дирекция «Социално подпомагане»
Вълчи дол, относно Отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2016г.
и Общинска програма за закрила на детето за 2017г. за Община Вълчи дол
ОбС взе следните

Р Е Ш Е Н И Е № 684
На основание чл.21,ал.1,т.4 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето,
ОбС приема Отчет по изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2016
година на община Вълчи дол.
Р Е Ш Е Н И Е № 685
На основание чл.21,ал.1,т.4 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето,
ОбС приема Общинската програма за закрила на детето за 2017 година за община Вълчи дол.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
11.1. Заявление от Ангелина Стоянова Христова от с.Генерал Колево, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 686
Дава съгласие на Ангелина Стоянова Христова от с. Генерал Колево да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.

11.2. Заявление от Фазиле Мехмедова Хюсеинова от с.Генерал Киселово, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 687
Дава съгласие на Фазиле Мехмедова Хюсеинова от с.Генерал Киселово да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

11.3. Заявление от Георги Стилиянов Георгиев от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 688
Дава съгласие на Георги Стилиянов Георгиев от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
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11.4. Заявление от Борислава Йорданова Великова от с.Щипско, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 689
Дава съгласие на Борислава Йорданова Великова от с.Щипско да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100лв.

11.5. Заявление от Никол Петрова Стоянова от с.Генерал Киселово, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 690
Дава съгласие на Никол Петрова Стоянова от с.Генерал Киселово да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

11.6. Заявление от Найден Стефанов Йонов от с.Генерал Киселово, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 691
Дава съгласие на Найден Стефанов Йонов от с.Генерал Киселово да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

11.7. Заявление от Мюземия Мустафова Помак от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 692
Дава съгласие на Мюземия Мустафова Помак от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40лв.

11.8. Заявление от Ивайло Иванов Димитров от гр.Вълчи дол,ул.”3-ти март”№7, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 693
Дава съгласие на Ивайло Иванов Димитров от гр.Вълчи дол,ул.»3-ти март»№7 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

11.9. Заявление от Дарина Петранкова Панева от гр.Вълчи дол, ул.”Д.Благоев”№5,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 694
Дава съгласие на Дарина Петранкова Панева от гр.Вълчи дол, ул.»Д.Благоев» №5 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

11.10. Заявление от Севда Емилова Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 695
Дава съгласие на Севда Емилова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.
С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО редовно заседание на
ОбС Вълчи дол бе закрито в 16,30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Г.Тронков/
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