РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 47-мо редовно заседание на 08 ноември 2018 година
П Р О Т О К О Л № 47
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно Информация за зимната подготовка на община Вълчи дол за
зимния период на 2018-2019 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1286
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА
Общински съвет Вълчи дол приема
информацията за зимната подготовка на община Вълчи дол за зимния период 2018/2019
година.

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно изготвяне и приемане на Общински план за противодействие
на тероризма
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1287
На основание чл.21,ал.1,т.12от ЗМСМА и чл.22ал.3 от ЗПТ, Общински съвет Вълчи дол
приема Общински План за противодействие на тероризма-2018 година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно кандидатстване с проект „Подобряване на образователната
инфраструктура на община Вълчи дол- основен ремонт и реконструкция на обединено
училище „Св.Иван Рилски”-УПИ І,кв.54, с.Червенци, община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1288
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ,Общински съвет Вълчи дол реши:
1. Да се кандидатства за финансиране с проектно предложение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор BG06RDNP001-19.101 към „МИГ
ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЕ” МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО,
ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ
ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, с
подготвян от Община Вълчи дол проект „Подобряване на образователната
инфраструктура на община Вълчи дол- основен ремонт и реконструкция на обединено
училище „Св.Иван Рилски”-УПИ І,кв.54, с.Червенци, община Вълчи дол”.
2. Дейностите включени в проект „Подобряване на образователната
инфраструктура на община Вълчи дол- основен ремонт и реконструкция на обединено
училище „Св.Иван Рилски”-УПИ І,кв.54, с.Червенци, община Вълчи дол”, с който Община
Вълчи дол ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
за подбор BG06RDNP001-19.101 към „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЕ”
МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съответстват на Приоритет 4. „Подобряване на
качеството и достъпа до административни, здравни, образователни, социални и културни
услуги”, Специфична цел 4.2: „Осигуряване на качествено образование”, Мярка 4.2.2:
„Обновяване на материалната и техническа база на образователните институции”, Дейност:
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„Подобряване на образователната инфраструктура, включително въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда” от Общински план за развитие 20142020г. на община Вълчи дол.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно актуализация на Програма за управление и разпореждане с
имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2018 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1289
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12от ЗМСМА и чл.8,ал.9 от ЗОС, Общински съвет Вълчи
дол приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2018 г., както следва:
В раздел В. Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде се
създава:
Точка 14- УПИ ХІХ в кв.22, АОС №116/28.01.1999г., сграда детска градина двуетажна,
по плана на с.Добротич;
Точка 15- УПИ І в кв.44, АОС №104/17.12.1998г., АП 3683/27.06.2018г., училищна
сграда с.Щипско;
Точка 16- имот с идентификатор 48524.70.21, АОС №3726/14.09.2018г., частна
общинска собственост в землището на с.Михалич

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно отдаване под наем на полски пътища в Община Вълчи дол за
стопанската 2018/2019г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1290
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на чл.37в,ал.16 и 17 от
ЗСПЗЗ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски
пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и канали,
които не функционират, да бъдат включени в заповедта на директора на Областна дирекция
„Земеделие” Варна, по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.
2. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, да осигури достъп до
имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019г.
3. Определя годишна наемна цена за имоти «полски пътища» в Община Вълчи дол за
стопанската 2018/2019г. в размер на 60,00лева(шестдесет лева) за декар.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно продажба на имот, частна общинска собственост, съставляващ
УПИ ХІХ в кв.22, АОС №116/28.01.1999г., сграда детска градина двуетажна, по плана на
с.Добротич
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1291
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1; чл.35,ал.1; чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.37 от
НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІХ в кв.22 по
плана на с.Добротич, представляващ дворно място с площ 5350кв.м. ведно с построените в
имота сграда детска градина двуетажна с площ 230кв.м., сграда едноетажна масивна с площ
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84 кв.м., сграда склад с площ 40 кв.м. и клозет с площ 40 кв.м. по плана на с.Добротич да бъде
продаден чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за УПИ ХІХ в кв.22 по
плана на с.Добротич представляващ дворно място с площ 5350кв.м. ведно с построените в
имота сграда детска градина двуетажна с площ 230кв.м., сграда едноетажна масивна с площ
84 кв.м., сграда склад с площ 40 кв.м. и клозет с площ 40 кв.м. , АОС №116/28.01.1999г. по
плана на с.Добротич в размер на 32 500,00 лв.(тридесет и две хиляди и петстотин лева) без
ДДС за първоналва продажна цена при провеждането на публичния търг.
3. Размер на депозита за участие- 20% от стойността на имота.
4. Определя Васил Желязков Василев-общински съветник, да бъде включен в състава
на комисията за провеждане на търга.
5. Одобрява тръжната документация.
6. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:
- да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг.

ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно продажба на имот, частна общинска собственост, съставляващ
УПИ І в кв.44, АОС №104/17.12.1998г., АП 3683/27.06.2018г., по плана на с.Щипско
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1292
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1; чл.35,ал.1; чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.37 от
НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ І в кв.44, АОС
№104/17.12.1998г., АП 3683/27.06.2018г. по плана на с.Щипско, представляващ дворно място
с площ 5130кв.м. ведно с построените в имота училищна сграда едноетажна, масивна,
състояща се от пет стаи и коридор, със застроена площ 280 кв.м. да бъде продаден чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за УПИ І в кв.44 АОС
№104/17.12.1998г., АП 3683/27.06.2018г. по плана на с.Щипско в размер на 28 900,00
лв.(двадесет и осем хиляди и деветтотин лева) без ДДС за първоналва продажна цена при
провеждането на публичния търг.
3. Размер на депозита за участие- 20% от стойността на имота.
4. Определя Васил Желязков Василев-общински съветник, да бъде включен в състава
на комисията за провеждане на търга.
5. Одобрява тръжната документация.
6. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:
- да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг.

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно продажба на поземлен имот с идентификатор 48524.70.21, АОС
№3276/14.09.2018г.,частна общинска собственост в землището на с.Михалич.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1293
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1; чл.35,ал.1; чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.37 от
НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие поземлен имот сд идентификатор 48524.70.21 в землището на
с.Михалич да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Одобрява направената от инж.Татяна Кюркчиева пазарна оценка за поземлен имот
с идентификатор 48524.70.21 в землището на с.Михалич с площ от 11 313 кв.м., АОС
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№3726/14.09.2018г., частна общинска собственост в размер на 13 010,00 лв.(тринадесет
хиляди и десет лева) за първоналва продажна цена при провеждането на публичния търг.
Размер на депозита - 20% от стойността на имота.
3. Определя Васил Желязков Василев-общински съветник, да бъде включен в състава
на комисията за провеждане на търга.
4. Одобрява тръжната документация.
5. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:
- да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г, относно приемане на проект на програмата за читалищната дейност в
общината за 2019 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1294
На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а,ал.1 и
ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет Вълчи дол приема проект на годишна
програма за развитие на читалищната дейност в Община Вълчи дол за 2019 година.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Живка Иванова- кмет на с.Брестак, относно погребението на социално
слабият Цветан Славов Митев от с.Брестак, ул.”Липа” №4.
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1295
Дава съгласие за отпускате на финансова помощ в размер на 100,00лв. за извършено
погребение на Цветан Славов Митев от с.Брестак,ул.»Липа» №, която да бъде получена от
Живка Иванова- кмет на с.Брестак.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Милен Иванов-кмет на с.Караманите, относно финансово подпомагане
семейството на Ахмед Мехмедов
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1296
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол дава съгласие за отпущане на
еднократна парична помощ на семейството на Ахмед Мехмедов Мехмедов, починал на
03.10.2018г. в размер на 100,00лв., които да се получат от кмета на село Караманите.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно приемане на Информация относно проекти и програми на
Община Вълчи дол и тяхното актуално състояние, изпълняващи се и предвидени за
финансиране от ЕФ и други финансиращи организации за периода м.декември 2017м.октомври 2018 г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1297
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Информация
относно проекти и програми на Община Вълчи дол и тяхното актуално състояние,
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изпълняващи се и предвидени за финансиране от Европейски фондове и други финансиращи
организации за периода м.декември 2017г.-м.октомври 2018г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
13.1. Заявление от Гюлезар Адемова Хасанова от с.Радан Войвода, 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 № 1298
Дава съгласие на Гюлезар Адемова Хасанова от с.Радан Войвода да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв..

13.2. 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 № 1299
Не дава съгласие на Султанка Стефанова Митева от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

13.3. Заявление от Юлка Стоянова Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Не дава съгласие на
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 1300
Юлка Стоянова Стоянова от с.Михалич, да бъде отпусната

13.4. Заявление от Ангелина Гочева 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 № 1301
Дава съгласие на Ангелина Гочева Георгиева от с.Генерал Колевода бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.

13.5. Заявление от Анета Сенкова Демирова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1302
Не дава съгласие на Анета Сенкова Демирова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

13.6. Заявление от Сузана Асенова Христова от с.Страхил, 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 № 1303
Не дава съгласие на Сузана Асенова Христова от с.Страхил да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

13.7. Заявление от Димитър Михайлов Янев 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 № 1304
Не дава съгласие на Димитър Михайлов Янев от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
13.8. Заявление от Ангелина Стоянова Христова 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 № 1305
Не дава съгласие на Ангелина Стоянова Христова от с.Генерал Колево да бъде
отпусната еднократна парична помощ.

13.9. Заявление от Емил Маринов 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 № 1306
Не дава съгласие на Емил Маринов Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

13.10. Заявление от Стела Райчева Маринова 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 № 1307
Дава съгласие на Стела Райчева Маринова от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.

13.11. Заявление от Панайот Желязков Янев от с.Генерал Киселово, 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 № 1308
Не дава съгласие на Панайот Желязков Янев от с.Генерал Киселово да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

13.12. Заявление от Недялка Василева Василева от гр.Вълчи дол,ул.”Оборище” №18,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1309
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Не дава съгласие на Недялка Василева Василева от гр.Вълчи дол,ул.»Оборище» №18
да бъде отпусната еднократна парична помощ.

13.13. Заявление от Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите, 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 № 1310
Не дава съгласие на Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
13.14. Заявление от Кирил Кирилов Алексиев от гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Константинов”
№46, 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 № 1311
Не дава съгласие на Кирил Кирилов Алексиев от гр.Вълчи дол,ул.»Алеко
Константинов» №46 да бъде отпусната еднократна парична помощ.
13.15. Заявление от Ганка Алексиева Борисова от с.Генерал Киселово, 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 № 1312
Не дава съгласие на Ганка Алексиева Борисова от с.Генерал Киселово да бъде
отпусната еднократна парична помощ.

13.16. Заявление от Златка Савова Любомирова 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 № 1313
Дава съгласие на Златка Савова Любомирова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв..

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно финансово подпомагане на
Кадрие Ферад Гюней от с.Оборище.
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1314
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за отпущане на
еднократна финансова помощ в размер на 200,00лв. на Кадрие Ферад Гюней от с.Оборище.
С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание на
ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........
/Й.Йорданова/
/Яна Радева Михалева/
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