РЕШЕНИЯ НА ОбС
ВЗЕТИ НА 30-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 31 АВГУСТ 2017 ГОДИНА
П Р О Т О К О Л № 30
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Информация, относно изпълнение на Бюджета на Община Вълчи дол към 30 юни 2017
година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 798
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА; чл.137,ал.1,т.1 от Закона за публичните финанси,
както и чл.34,ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, Общински съвет-Вълчи дол одобрява
информацията, относно изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол към 30 юни 2017
година, както следва:
 Отчет за изпълнение на бюджета към 30 юни 2017 година на Община Вълчи дол
по неговата приходна и разходна част в размер на 3 707 406 лева.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно актуализация на Бюджета на Община Вълчи дол за 2017
година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 799
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.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка са разпоредбите на
ЗДБРБ за 2017 година, ПМС №374/22.12.2016г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 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 2017 година, както следва:
1.1.По приходите в размер на 9 162 152 лева, съгласно Приложение №1.1 и Приложение
№1.2, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 441 893 лева, както
следва:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 711 689 лева.
1.1.1.2. Получени целеви трансфери в размер на 167 686 лева
1.1.1.3.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 118 242 лева.
1.1.1.4.Преходен остатък от 2016 година в размер на 386 326 лева, както следва:
1.Образование – 243 317 лева, в т.ч.:
СУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол: 26 597 лева
ОУ„Васил Левски”-с.Михалич: 11 214 лева
ОУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци: 25 329 лева
ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа: 60 278 лева
ПГЗГС-с.Стефан Караджа – 98 674 лева;
ДГ„Слънце”-с. Михалич, филиал с. Есеница: 13 586 лева
ДГ” Надежда Крупская”-с. Ген.Киселово: 1 946 лева
ДГ”Звездица”-с.Ст. Караджа: 5 466 лева
ДГ „Здравец”-гр.Вълчи дол: 227 лева
1

2.Детска кухня и детска ясла към ДГ”Здравец” – гр.Вълчи дол: 1 146 лева
3. ДВХУИ - с. Оборище: 77 331 лева
4. Общинска администрация - 64 513 лева, в т.ч.:
Общинска администрация: 7 709 лева;
Други дейности по вътрешната сигурност: 5 252 лева;
Отбранително-мобилизационна подготовка: 2 988 лева;
Други дейности по образованието: 30 057 лева;
Здравни кабинети в детски градини и училища: 812 лева;
Програми за временна заетост: 17 622 лева
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта: 73 лева.
1.1.1.5. Получени трансфери в размер на 60 988 лева.
1.1.1.6. Временни безлихвени заеми /-3 727/ лева.
1.1.1.7. Чужди средства от други лица в размер на 689 лева.
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 3 720 259 лева, в т.ч.:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 604 814 лева.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 459 681лева.
1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности,
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 518 000 лева.
1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 781 900 лева.
1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 96 900 лева.
1.1.2.6.Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на / -137 393 лева/.
1.1.2.7. Целеви трансфери – 910 лева.
1.1.2.8.Получени и предоставени нрансфери- /-21 174/ лева.
1.1.2.9. Възстановена временна финансова помощ в размер на 10 000 лева.
1.1.2.10.Временни безлихвени заеми -120 325 лева.
1.1.2.11. Преходен остатък от 2016 година в размер на 286 296 лева.
1.2.По разходите в размер на 9 162 152 лева, разпределени по функции, групи, дейности
и параграфи, съгласно Приложение №2.1 , Приложение №2.2, и Приложение 2.3. в т.ч.:
1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на 5 441 893 лева
1.2.2.За местни дейности в размер на 3 271 675 лева.
1.2.3.За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени приходи и от
изравнителна субсидия в размер на 448 584 лева.
2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2017 година в размер на 812 368 лева,
съгласно Приложение №3, както следва:
2.1.Приема разпределението на целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови
разходи в размер на 518 000 лева.
2.2.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани с приходи от продажби на
нефинансови активи, в размер на 34 000 лева.
2.3. Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани със собствени средства в
размер на 46 368 лева;
2.4. Приема разчета за капиталови разходи за обекти финансирани със средства по чл.64, ал.4
от Закона за управление на отпадъците в размер на 214 000 лева.
2.5.Приема погасяването на общинския дълг с приходи от продажби на нефинансови активи,
в размер на 137 000 лева
3.Утвърждава разходите за заплати през 2017 година, без звената от системата на
народната просвета и ДВХУИ-с.борище, които прилагат системата на делегирани
бюджети, съгласно Приложение №4, както следва:
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 323 647 лева.
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3.2. Приема дофинансирането за сметка на собствени приходи на възнаграждения и
осигурителни вноски от работодател в държавно делегираната дейност Здравен кабинет в
детски градини и училища в размер на 5 350 лева.
3.3.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 6 900 лева.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 15 500 лева.
4.3. Субсидии за:
4.3.1.читалища в размер на 160 600 лева, съгласно Приложение №5.
4.3.2.спортни клубове в размер на 73 000 лева, както следва:
 ССНЦ ”Вихър-2002” - гр.Вълчи дол: 20 000 лева;
 С”СК Петко Сираков – 2012” – гр. Вълчи дол: 20 000 лева;
 Футболен клуб-гр.Вълчи дол: 9 000 лева;
 Футболен клуб-с.Брестак: 5 000 лева;
 Футболен клуб-с.Караманите: 5 000 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.4.1. – 4.3.
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 8 000 лева.
5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на Общински Съвет в размер на 320
лева.
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 450 лева за лицата, заемащи изборни длъжности, ръководния персонал,
нает по трудови правоотношения в Общинска администрация и Председателя на Общинския
съвет.
5.4.2.В размер на 400 лева за служителите, наети по трудови правоотношения в Общинска
администрация и дофинансираните към нея длъжности.
5.4.3.В размер на 300 лева за служителите, наети по трудови правоотношения във всички
останали държавни и местни дейности, финансирани от бюджета на общината.
5.4.4.В размер на 450 лева за служителите, назначени по служебни правоотношения в
Общинска администрация.
5.4.5.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, съгласно Приложение №6.
7.Одобрява изплащането на транспортни разходи, както следва:
7.1.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.
7.2.На пътуващият педагогически персонал, в размер на 100% от действително извършените
разходи.
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 2 289 447 лева, съгласно Приложение №7.
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9.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017
година - 2019 година, съгласно Приложение №8.
10.Определя второстепенните разпоредители с бюджети, както следва:
10.1.ДВХУИ - с.Оборище;
10.2.СУ”Васил Левски” - гр.Вълчи дол;
10.3.ОУ”Васил Левски” - с.Михалич ;
10.4.ОУ”Климент Охридски” - с.Стефан Караджа;
10.5.ОУ”Св.Иван Рилски” - с.Червенци;
10.6. ПГЗГС-с.Стефан Караджа;
10.7.ДГ”Здравец” - гр.Вълчи дол;
10.8.ДГ”Звездица” - с.Стефан Караджа, филиал - с.Червенци;
10.9.ДГ”Слънце” - с.Михалич, филиал - с.Есеница;
10.10.ДГ”Надежда Крупская” - с.Генерал Киселово.;
10.11. Детска кухня и детска ясла към ДГ”Здравец” – гр.Вълчи дол.
11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат поети през 2017 година, в размер на 278 680 лева
12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2017 година, в размер на 2 591 290 лева
13.Определя размера на просрочените задължения за 2017 година, в размер на 75 403
лева, съгласно Приложение №9.
14.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2017 година, в размер на 150 000 лева.
15.Оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извършва компенсирани промени по
бюджета на Община Вълчи дол за 2017 година, както следва:
15.1.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.
15.2.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.
16..Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2017 година, както
следва: главница в размер на 137 393 лева и лихви в размер на 3 114 лева.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно даване съгласие Кмета на Община Вълчи дол да направи
предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата
субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за
извършване на неотложни текущи ремонти.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 800
На основание чл.52, ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА и разпоредбите на чл.89 от Закона за държавния бюджет на Рбългария за 2017
година, ОбС Вълчи дол дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да направи предложение
до Министъра на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за
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капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на Община Вълчи дол
за извършване на неотложни текущи ремонти в размер на 149 060,00(сто четиридесет и
девет хиляди и шестдесет ) лева, съгласно приложение-справка по чл.89 от ЗДБРБ за 2017
година за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно подписване на декларация от председателя на Общински
съвет Въл(чи дол във връзка със Стратегия за местно развитие на подхода, Водено от
общностите местно развитие (ВОМР).
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 801
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и раздел 24,т.6 от Насоките за
определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените
стратегии за водено от общностите местно развитие по Подмярка 19.2.»Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие от Програмата за
развитие на селските райони 2017-2020, Общински съвет Вълчи дол упълномощава
Председателя на Общински съвет Вълчи дол да подпише декларация, че стратегията за ВОМР е
разработена въз основа на местните потребности и потенциал и съответства ва политиките на
национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките на десегрегация и
деинституционализация.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ(план за регулация
и застрояване) за ПИ с идентификатор 69170.77.3 по КК на с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол,
обл.Варна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 802
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а,ал.1 и ал.5 от
ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.1 от с.з. и чл.124 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол:
1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 69170.77.3 по КК на с.Стефан Караджа,
общ.Вълчи дол, обл.Варна, НТП «Друг вид земеделска земя», частна собственост на Зеки
Джемалов Кадиев, при условие, че финансирането на проекта за ПУП-ПРЗ, техническия проект
и изграждането му са за сметка на възложителя.
Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община
Вълчи дол в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.
2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за
подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор
69170.77.3 по КК на с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол, обл.Варна.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията пот.1 и т.2 не подлежат на оспорване.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно допълнително споразумение №01 към 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 20165

2019” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 803
1. Общински съвет Вълчи дол Упълномощава ВрИД Кмет на Община Вълчи дол,
съгл. Решение №698/23.05.2017г. на Общински съвет-Вълчи до да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство
на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане в размер на 93
168,24лв.( деветдесет и три хиляди сто шестдесет и осем лева и двадесет и четири
стотинки) за обезпечаване на 20% авансово плащане от общата стойност на
допълнително споразумение №01 към Договор за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0054-C01 по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица за изпълнение на проект „Осигуряване на
топъл обяд 2016-2019”.
2. Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за ползване на временен безлихвен
заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол, до размера на извършените
допустими разходи. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към сметката за
средства от ЕС на Община Вълчи дол, чрез която да се извършват плащанията по
допълнително споразумение №01 към Договор за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0054-C01 по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица за изпълнение на проект „Осигуряване на
топъл обяд 2016-2019”.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, 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 № 804
На основание чл.8,ал.9 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.2,ал.3 от НРПУРОИ,
ОбС Вълчи дол:
І- Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2017 г.:
В раздел Б.Имоти, върху които Община Вълчи дол има намерение да учреди ограничени
вещни права се създава:
Точка 8 . УПИ V, кв.87, АОС №1061/02.10.2009г., частна общинска собственост по плана на
гр.Вълчи дол, представляващ празно дворно място с площ от 675,88 кв.м.
В раздел В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава:
Точка 27. УПИ ХV, кв.25, АОС №3521/12.04.2017г., частна общинска собственост с площ 1
585 кв.м., ведно с построената в имота сграда, със застроена площ 345 кв.м. по плана на
с.Генерал Киселово.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, 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 № 805
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от ЗОС:

Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.11,ал.1 и ал.2

1. Дава съгласие да бъдат настанени Галина Стоянова Йорданова, ЕГН-**********,
Симеон Галинов Йорданов, ЕГН-**********, Теодора Галинова Йорданова, ЕГН-********** и
Димитричка Галинова Йорданова, ЕГН-********** 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 насттаняване и
сключи договор за наем с Галина Стоянова Йорданова, ЕГН-********** за срок от 3(три)
години.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно продажба на имот УПИ ХV, кв.25, АОС №3521/12.04.2017г.,
частна общинска собственост по плана на с.Ген.Киселово.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 806
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35,ал.1,чл41,ал.2
от ЗОС, чл.36,ал.1 и ал.3 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ:
1. Дава съгласие имот УПИ ХV в кв.25, АОС №3521/ 12.04.2017г. с.Генерал Киселово,
представляващ поземлен имот с площ 1 585 кв.м., ведно с построената сграда, масивна,
едноетажна, със застроена площ 345 кв.м., при граници на имота: от три страни улици, УПИ
ХV в кв.25, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ ХV в кв.25,
АОС №3521/12.04.2017г. с.Генерал Киселово, представляващ поземлен имот с площ 1 585
кв.м. ведно с построената сграда, масивна, едноетажна, със застроена площ 345 кв.м.,в размер
на 23 730 лв.(двадесет и три хиляди седемстотин и тридесет лева) без ДДС.
Размер на депозита- 20% от стойността на ивота.
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 ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно учредяване право на строеж в поземлен имот УПИ V, кв.87,
по плана на гр.Вълчи дол, АОС №1061/02.10.2009г., частна общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 807
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37,ал.1,чл41,ал.2
от ЗОС, чл.35,ал.1,т.4 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ:
1. Дава съгласие след публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно
право на строеж върху 100 кв.м. върху УПИ V в кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС
№1061/02.10.2009г., целият с площ от 675,88 кв.м. при граници за имота: улица, УПИ ІV, УПИ
VІ кв.87, улица и край на регулацията.
2. Одобрява направената оценка в размер на 900,00лв. за 100 кв.м.(деветстотин лева)
за първоначална цена при учредяване право на строеж върху УПИ V в кв.87 по плана на
гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1061/ 02.10.2009г., целият с площ от 675,88кв.м.
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Размер на депозита- 20% от първоначалната стойност на правото на строеж,
определена на база посочена в заявлението площ за застрояване.
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 отстъпено право на строеж с кандидата спечелил публичния
търг.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно учредяване на възмездно право на ползване върху
поземлен имот с идентификатор 12574.52.1, АОС № 3245/2016г., стар №000095, частна
общинска собственост в землището на гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 808
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39,ал.3,чл41,ал.2
от ЗОС, чл.11,ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ:
1. Дава съгласие да се учреди за срок от 7 (седем) години възмездно право на
ползване на Тодорка Куртева, управител на ЕТ»ТОМАЯ-ТОДОРКА КУРТЕВА», ЕИК 103092268
върху поземлен имот с идентификатор 12574.52.1, АОС №3245/2016г., стар номер 000095,
частна общинска собственост в землището на гр.Вълчи дол за поставяне на пчелин.
2. Одобрява направената от инж.Бисерка Влахова пазарна оценка за право на
ползване за срок от 7 години на поземлен имот с идентификатор 12574.52.1, АОС
№3245/2016г., стар номер 000095, частна общинска собственост в землището на гр.Вълчи
дол в размер на 86,00лв.(осемдесет и шест лева) годишен наем.
3. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор
за възмездно ползване на поземлен имот с идентификатор 12574.52.1, АОС №3245/2016г.,
стар номер 000095, частна общинска собственост в землището на гр.Вълчи дол в размер на
86,00 лева годишен наем с Тодорка Куртева, управител на ЕТ»ТОМАЯ-ТОДОРКА КУРТЕВА»,
ЕИК 103092268.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти,
частна общинска собственост в землището на с.Добротич.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 809
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.4,ал.1 от
ЗСПЗЗ, чл.78а от ППЗСПЗЗ:
1. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на
поземлени имоти с идентификатор 21717.10.743; 21717.10.60; 21717.10.25; 21717.10.300;
21717.10.195; 21717.10.197; 21717.10.205; 21717.10.207; 21717.10.35; 21717.10.146;
21717.21.30- от имот «друг вид ливада» на «нива».
2. Упълномощава кмета на Община Вълчи дол(или негов заместник) да подаде
заявление до Общинска служба «Земеделие» за промяна начина на трайно ползване на
имотите по т.1 от «друг вид ливада» на «нива».
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение №
698/23.05.2017г. на ОбС, относно формиране на паралелка с по-малък брой ученици от
допустимия, съгл.Наредба №7 на МОН от 29.12.2000г. в СУ»Васил Левски» гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 810
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.11,ал.1, т.2 от Наредба №7 на
МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в
паралелките и в групите на училищата и детските градини от 29.12.2000г., дава съгласие да
се провежда обучение с брой на учениците, който е по-малък от минималния в СУ «Васил
Левски» гр.Вълчи дол, както следва:
1. СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол
- VІІ б клас – 16 ученици
-VІІІ а клас – 16 ученици
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно дарителска кампания в
подкрепа на семейство Теменужка и Шукри Сали от с.Генерал Колево.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 811
1. ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА дава съгласие за организиране
на дарителска кампания в подкрепа на семейство Сали, като средствата бъдат внасяни по
набирателна сметка на Община Вълчи дол в полза на семейство Сали.
2. ОбС дава съгласие всеки общински съветник да подкрепи кампанията с лични
средства в размер на 20,00лв. за съветник.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно опазване на личните
стопанства на гражданите от набези на лисици и чакали.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 812
Общински Съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.6 и чл.21,ал.2, в изпълнение на
правомощията си по чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА предоставя от бюджета на Община Вълчи дол
сумата от 1 500лв.(хиляда и петстотин лева) на Сдружение „Ловно Рибарско Дружество
Вълчи дол” за предприемане на действия по опазване на личните стопанства на гражданите
в населените места на общината от набезите на лисици и чакали.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
16.1. Заявление от Донка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.”Струма” №2, 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 № 813
Дава съгласие на Донка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №2 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.
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16.2. Заявление от Георги Маринов Николов от гр.Варна, ул.”Рощок” №18,ет.7,ап.20,
относно отпущане на еднократна парична помощ за покриване на разходи за
погребение
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 814
Дава съгласие на Георги Маринов Николов от гр.Варна, ул.»Рощок» №18,ет.7,ап.20
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. за частично покриване
на разходи по погребението на Недялка Петкова Петрова, които да бъдат прехвърлени
директно по съответния параграф.
16.3. Заявление от Ганка Асенова Михалева от с.Есеница, 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 № 815
Дава съгласие на Ганка Асенова Михалева от с.Есеница
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

да бъде отпусната

16.4. Заявление от Али Демиров Алиев от гр.Вълчи дол, ул.”3-ти март”-13-8-1-15,
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 № 816
Дава съгласие на Али Демиров Алиев от гр.Вълчи дол,ул.»3-ти март»-13-8-1-15 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
16.5. Заявление от Станка Георгиева Чернева от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Стамболийски”-44,
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 № 817
Не дава съгласие на Станка Георгиева Чернева от
ул.»Ал.Стамболийски» 44 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

гр.Вълчи

дол,

16.6. 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 № 818
Не дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич
еднократна парична помощ.

да бъде отпусната

16.7. Заявление от Минчо Михайлов Йорданов 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 № 819
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Дава съгласие на Минчо Михайлов Йорданов от с.Михалич
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.

да бъде отпусната

16.8. Заявление от Атанас Демиров Митев 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 № 820
Дава съгласие на Атанас Демиров Митев от с.Добротич
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

да бъде отпусната

16.9. Заявление от Ангел Иванов Ангелов 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 № 821
Дава съгласие на Ангел Иванов Ангелов от с. Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
16.10. Заявление от Фатме Халимова Юсеинова 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 № 822
Дава съгласие на Фатме Халимова Юсеинова от с. Михалич
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

да бъде отпусната

16.11. Заявление от Марийка Йорданова Маринова от гр.Вълчи дол, ул.”Бригадирска”
№26, 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 № 823
Дава съгласие на Марийка Йорданова Маринова от гр.Вълчи дол, ул.»Бригадирска»
№26 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
16.12. Заявление от Александър Стоянов Ангелова 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 № 824
Дава съгласие на Александър Стоянов Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
16.13. Заявление от Юлия Ангелова 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 № 825
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Не дава съгласие на Юлия Ангелова Алексиева от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
16.14. Заявление от Галина Стоянова Петрова от гр.Вълчи дол, ул.”3-ти март”-1-4-2-24,
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 № 826
Дава съгласие на Галина Стоянова Петрова от гр.Вълчи дол, ул.»3-ти март»-1-4-2-24
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
16.15. Заявление от Иван Петков Иванов от гр.Вълчи дол, ул.”3 март” 13-8-1-13 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 № 827
Дава съгласие на Иван Петков Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»3-ти март»-13-8-1-13 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.
16.16. Заявление от Галина Стоянова Йорданова от гр.Вълчи дол, ул.”3-ти март”-1-4-29,
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 № 828
Дава съгласие на Галина Стоянова Йорданова от гр.Вълчи дол, ул.»3-ти март»-1-4-29
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
С това дневния ред на ТРИДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ТРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи
дол бе закрито в 17,00 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Г.Тронков/
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