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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
Взети на 19-то редовно заседание на 19 януари 2017 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 19 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Приемане на План за заседанията на Общински съвет Вълчи дол през 2017 година 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 527 
  На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол Приема плана за заседанията на 

Общински съвет Вълчи дол за 2017 година , с направеното предложение. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно изменение и 
допълнение на НОАМТЦУ на територията на обина Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 528 
              На основание чл.44,ал.1,т.1 и чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол: 
     1. Приема изменение и допълнение в Приложение №2 към Наредба за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол, 
както следва: 

   В т.4. Други удлуги 
  Т.2 Ползване на хижа «Кошу баир»- втори етаж 
        Стара цена-36,00лв. без ДДС 
       Нова цена 50,00 лева без ДДС 
Създава се т.5 
За ползване на ски влек се заплаща такса както следва: 
За деца до 7 год. възраст  -,2,00лв. на ден 
За всички останали- 5,00лв. на ден 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на 
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол 
през 2017 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 529 

              На основание чл.8,ал.9 от ЗОС;  чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, и чл.1,ал.3 от 
НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол Приема Програма за управление и разпореждане с имоти, 
общинска собственост в Община Вълчи дол пред 2017 год., съгл. направеното предложение. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно Проект на Бюджет на 
община Вълчи дол за  2017 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 530 

             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  
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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 бюджета на Община Вълчи дол за 2017 година, както следва: 
1.1.По приходите в размер на  8 879 928 лева, съгласно Приложение №1.1 и Приложение 
№1.2, в т.ч.: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 137 825 лева, както 
следва: 
     1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 658 764 лева. 
      1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 92 735 лева. 
     1.1.1.3.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   
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. 
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 3 742 103 лева, в т.ч.: 
    1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 620 300 лева. 
    1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на  1 416 100лева. 
    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.Временни безлихвени заеми в рамер на 160 000 лева 
    1.1.2.8. Преходен остатък от 2016 година в размер на 286 296 лева. 
1.2.По разходите в размер на 8 879 928 лева, разпределени по функции, групи, дейности 
и параграфи, съгласно Приложение №2.1 и Приложение №2.2, в т.ч.: 
1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на  5 137 825 лева 
1.2.2.За местни дейности в размер на  3 441 913 лева. 
1.2.3.За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени приходи и от 
изравнителна субсидия  в размер на   300 190 лева. 
  
2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2017 година в размер на 690 154  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 33 000 лева. 
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2.3. Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани със собствени средства в 
размер на 2 154 лева; 
2.4.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, 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 300 190 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 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: 
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6.1.За пътуващите от местоживеенето до месторабота и обратно, 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  843 600 лева, съгласно Приложение №7. 
 
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.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
16.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
16.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 
разпределението. 
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16.4.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. 
16.5.Да включва информация по чл.125, ал.4  от Закона за публичните финанси в 
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 
16.6.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. 
 
17.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. 
17.1.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 2017 година. 
17.2.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. 
17.3.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. 
 
18.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол: 
18.1. 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. 
18.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране 
и за съфинансиране на общински програми и проекти.  
 
19.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. 
 
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 
Приложение №10. 
 Дадена бе 10 минути почивка. 
            След почивката общинските съветници, присъствуващи на 19-то редовно заседание са 
14 от общо 17.  
                 Отсъствуваха общинските съветници Бахтиар Исметов Насъфов; Веселин Янчев 
Василев и Пепа Петрова Пенчева. 
 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно промяна в характера 
на собствеността на УПИ ІІ-284 в кв.32 с.Брестак от публична в частна общинска собственост. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 531 

             На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; във връзка с чл.6,ал.1 от ЗОС  Общински съвет 
Вълчи дол: 
             І- Обявява УПИ ІІ-284 в кв.32 с.Брестак с площ 10 400 кв.м., представляващо опитно 
поле с площ 10 400 кв.м. за имот частна общинска собственост. 
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             ІІ- Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
отписване от актовите книги на АОС №1050 от 27.08.2009г. и да се състави нов Акт за частна 
общинска собственост  на съответния имот. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от инж.Димитринка Димитрова – и.д.кмет на Община Вълчи дол, 
съгл.Заповед № 1326/16.12.2016г.относно разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП 
за изграждане на кабелна линия средно напрежение от реконструирания СРС от ВЕЛ 
„Есеница” 20 кV до нов трафопост тип БКТП 1Т630 кVА, 20/0,4 кV, находящ се в ПИ с 
идентификатор 32860.10.110 по КК на с.Искър, общ.Вълчи дол, об.Варна” 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 532 

На основание чл.21,ал.1,т.8 и 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.5 от с.з. и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Вълчи дол:  

1. Дава предварително писмено съгласие за проектиране на трасе на кабелна линия, средно 
напрежение (СрН) от реконструирания СРС от ВЕЛ «Есеница»20 кV до нов трафопост тип БКТП1Т 
630 кVА, 20/0.4 кV, находящ се в ПИ с идентификатор 32860.10.110 по КК на с.Искър с обща 
дължина 17.00м. през имоти частна собственост с идентификатор 32860.17.12 и ПИ идентификатор 
32860.10.110 и през полски път публична общинска собственост с идентификатор 32860.10.132, 
съгласно представения единствен вариант на предложеното от «Агро ГТ» ЕООД с площ за 
ограничено право на ползване от ПИ 32860.17.12-16кв.м., от ПИ 32860.10.132-45 кв.м. и от ПИ 
32860.10.110-9 кв.м. Определя срок на валидност на предварителното съгласие две години. 

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-
ПП) за проектиране на трасе на кабелна линия от съществуващ стълб  в ПИ 32860.17.12 до нов 
трафопост тип БТКП в ПИ 32860.10.132 с териториален обхват: ПИ 32860.17.12 по КК на с.Искър, 
нива, частна собственост на Величко Господинов Киров, ПИ 32860.10.132, полски път, общинска 
публична собственост на Община Вълчи дол и ПИ 32860.10.110, нива частна собственост на 
«АГРО ГТ»ЕООД, при условие, че финансирането на проекта за ПУП-ПП, средствата за 
обезщетяване на засегнатите собственици, техническия проект за кабелното захранване и 
изграждането му са за сметка на възложителя «АГРО ГТ»ЕООД. 

      ПУП-ПП да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно 
описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. 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. 

      3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен 
устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия СрН до нов 
трафопост БКТП 1Т630, находящ се в ПИ с идентификатор 32860.10.110 по КК на с.Искър. 
             Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.2 и т.3 не подлежат на оспорване. 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно допълнение към 
структурата на ОбА и промяна на нейната обща численост 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 533 

    На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол : 
    І- Допълва структурата на Общинска администрация Вълчи дол в частта й «Държавна 

дейност», в обща администрация, Дирекция «Административно, правно и информационно 
обслужване» с 1 /една/ щатна бройка, било : 8 /осем/ щатни бройки, става:9 /девет/ щатни бройки, 
считано от 01.02.2017 година. 

   ІІ- Допълва структурата на Общинска администрация Вълчи дол в частта й «Местна 
дейност», в дейност «Битови и комунални дейности» с 3 /три/ щатни бройки, било : 18 
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/осемнадесет/ щатни бройки, става:21 /двадесет и една/ щатни бройки, считано от 01.02.2017 
година. 

   ІІІ-Изменя структурата на Общинска администрациялчи дол, както следва: 
        - в частта «Кметове на кметства»-  било :17/ щатни бройки, става: 16/ щатни бройки 
        - в частта «Кметски наместници»-  било :3,5/ щатни бройки, става:  4,5/ щатни бройки 
  

ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно Учредяване на 
безсрочно, възмездно право на строеж върху имот, УПИ ІІІ,кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, 
АОС №1059/02.10.2009г, частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 534 
    Общински съвет Вълчи дол на основание чл.37,ал1; чл41,ал2 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от 
ЗМСМА, чл.35,ал.1,т.4 и чл.47,ал.2,т.3 от НРПУРОИ: 

І- Дава съгласие след публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно, безсрочно 
право на строеж върху 80 кв.м идеални части върху УПИ ІІІ в кв. 87 по плана на гр.Вълчи 
дол,актуван с АОС №1059/02.10.2009г, с площ от 693,24 кв.м. при граници за имота: улица, УПИ ІІ, 
УПИ ІV в кв.87, улица и край на регулацията.  

ІІ- Одобрява направената оценка в размер на 540,00лв. за 80 кв.м. /петстотин и четиридесет 
лева/ за първоначална цена при учредяване право на строеж върху УПИ ІІІ в кв.87 по плана на 
гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1059/ 02.10.2009 г., с площ от 693,24 кв.м. 

      Размер на депозита-20% от първоначалната стойност на правото на строеж, определена на 
база посочената в заявлението площ за застрояване. 

ІІІ-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 ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно учредяване на 
безсрочно, възмездно право на строеж върху имот, УПИ ІІ,кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, АОС 
№1059/02.10.2009г, частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 535 
    Общински съвет Вълчи дол на основание чл.37,ал1; чл41,ал2 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от 
ЗМСМА, чл.35,ал.1,т.4 и чл.47,ал.2,т.3 от НРПУРОИ: 

І- Дава съгласие след публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно, безсрочно 
право на строеж върху 100 кв.м идеални части върху УПИ ІІ в кв. 87 по плана на гр.Вълчи 
дол,актуван с АОС №1064/02.10.2009г, с площ от 677,39 кв.м. при граници за имота: улица, УПИ І, 
УПИ ІІІ в кв.87, улица и край на регулацията.  

ІІ- Одобрява направената оценка в размер на 675,00лв. за 100 кв.м. /шестотин седемдесет и 
пет лева/ за първоначална цена при учредяване право на строеж върху УПИ ІІ в кв.87 по плана на 
гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1064/ 02.10.2009 г., с площ от 677,39 кв.м. 

      Размер на депозита-20% от първоначалната стойност на правото на строеж, определена на 
база посочената в заявлението площ за застрояване. 

ІІІ-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 ДЕСЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно учредяване на 
безсрочно, възмездно право на строеж върху имот, УПИ І,кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, АОС 
№1059/02.10.2009г, частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 536 
    Общински съвет Вълчи дол на основание чл.37,ал1; чл41,ал2 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от 
ЗМСМА, чл.35,ал.1,т.4 и чл.47,ал.2,т.3 от НРПУРОИ: 

І- Дава съгласие след публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно, безсрочно 
право на строеж върху 60 кв.м идеални части върху УПИ І в кв. 87 по плана на гр.Вълчи 
дол,актуван с АОС №1063/02.10.2009г, с площ от 690,68 кв.м. при граници за имота: улица, УПИ 
VІІ в кв.87, улица и край на регулацията.  

ІІ- Одобрява направената оценка в размер на 405,00лв. за 60 кв.м. /четиристотин и пет лева/ 
за първоначална цена при учредяване право на строеж върху УПИ І в кв.87 по плана на гр.Вълчи 
дол, актуван с АОС №1063/ 02.10.2009 г., с площ от 690,68 кв.м. 

      Размер на депозита-20% от първоначалната стойност на правото на строеж, определена на 
база посочената в заявлението площ за застрояване. 

ІІІ-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: 
Отчет за дейността на ОбС- второ шестмесечие на 2016 година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 537 
           Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т23 и чл.27,ал.6 от ЗМСМА приема 
отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите комисии за периода 
м.юли-м.декември 2016 година. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно отчет за изпълнение 
на Решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.януари 2016г.-м.декември 2016 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 538 

    На основание чл.21,ал.1,т.24 и в изпълнение на чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА, приема Отчета 
за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Вълчи дол отОбщинска администрация за 
периода м.Януари 2016г.-м.Декември 2016г. включително, съгласно Приложение №1 към 
настоящата Докладна записка. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна  записка от Тошко Ятен-кмет на община, относно одобряване на разходи за 
командировки на кмета на Община Вълчи дол. 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 539 

        На основание Чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната ,ОбС Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на Тошко Петров 
Янев- кмет на Община Вълчи дол за периода 01.10.2016г-31.12.2016г. в размер на 10,00/десет 
лева и нула стотинки/ лева. 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно застраховане на имоти-частна 
общинска собственост. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 540 
        На основание Чл.21,ал.1,т.8 т.23 от ЗМСМА и чл.9,ал.2 от ЗОС, ОбС Вълчи дол 
определя имотите- частна общинска собственост, които да бъдат задтраховани през 2017 
година, включително срещу природни бедствия и земетресения, както следва: 

№ Описание на имота Местонахождение 
на имота 

Отчетна 
стойност, 
лева 

1 Втори етаж от масивна двуетажна сграда-
общежитие, състоящ се от три апартамента и 
два коридора, със застроена площ 241 км.м. 

УПИ І-45, кв.9 по 
плана на гр.Вълчи 
дол 

7 228,10 

2 Втори етаж от масивна сграда на два етажа- 
«Туристическа хижа», състояща се от битова 
сграда, три спални помещения, коридор, 
стълбище и санитарен възел 

Землище гр.Вълчи 
дол, местност 
«Пионерски лагер», 
ПИ №000237 

81 075,41 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BGI6RFOP00L-3.002-0009-C01 по проект „Ремонт, преустройство и 
осигуряване  на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с.Стефан Караджа-Община Вълчи 
дол”, финансиран по процедура директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BGI6RFOP00L-3.002, «Подкрепа за професионалните училища в РБ», приоритна ос 
3:»Регионална образователна инфраструктура» на ОП»Региони в растеж 2014-2020» 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 541 

        На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол: 
             1. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да представи Банкова гаранция на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
Оперативна програма «Региони в растеж»-Главна дирекция «Програмиране на регионалното 
развитие» в размер на 454 771,46 /четиристотин петдесет и четири хиляди седемстотин 
седемдесет и един лев и четиридесет и шест стотинки/ за обезпечаване на 35% авансово 
плащане от общата стойност на Договора за безвъзмездна финансова помощ BGI6RFOP00L-
3.002-0009-C01 №РД-02-37-308/21.12.2016г. по Оперативна програма «Региони в растеж» 
2014-2020, процедура BGI6RFOP00L-3.002 «Подкрепа за професионалните училища в 
Република България». 
           2. Дава съгласие заползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на 
Община Вълчи дол. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към извънбюджетната 
сметка- получени средства от Нфи ЕФ на Община Вълчи дол, чрез която да се извършат 
плащанията по проект «Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда 
на ПП ЗГС в с.Стефан Караджа- Община Вълчидол», финансиран с Договора за безвъзмездна 
финансова помощ  BGI6RFOP00L-3.002-0009-C01 №РД-02-37-308/21.12.2016г. по Оперативна 
програма «Региони в растеж» 2014-2020, процедура BGI6RFOP00L-3.002 «Подкрепа за 
професионалните училища в Република България». 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 

 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
16.1. Заявление от  Стоянка Стоянова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Струма”№22, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 542 

       Дава съгласие на Стоянка Стоянова Димитрова отгр.Вълчи дол,ул.»Струма» №22 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.2. Заявление от Феня Йосифова Демирова 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 № 543 
       Дава съгласие на Феня Йосифова Демирова от с.Караманите  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.3. Заявление от  Росен Руменов Демиров 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 № 544 
       Дава съгласие на Росен Руменов Демиров от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв. 
 
16.4. Заявление от Радка Господинова Иванова 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 № 545 
       Дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00 лв. 
 
16.5. 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 № 546 

       Дава съгласие на Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
16.6. Заявление от Ибрям Исмаил Реджеб 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 № 547 
       Дава съгласие на Ибрям Исмаил Реджеб от с.Добротич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.7. Заявление от Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 548 
       Дава съгласие на Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
16.8. Заявление от Мустафа Мустафов Мехмедов 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 № 549 
      Дава съгласие на Мустафа Мустафов Мехмедов от с. Есеница да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.9. Заявление от Веселина Андреева Атанасова 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 № 550 
       Дава съгласие на Веселина Андреева Атанасова от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №2 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 70,00лв. 
 
16.10. Заявление от Нагихан Ахмедова Бейтулова 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 № 551 
       Дава съгласие на Нагихан Ахмедова Бейтулова от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.11. 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 № 552 
       Дава съгласие на Недялка Василева Василева от гр.Вълчи дол, ул.»Оборище» №18 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.12. 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 № 553 
       Дава съгласие на Емил Маринов Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
16.13. Заявление от Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол, ул”Нишка”№7, 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 № 554 

       Дава съгласие на Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка»№7, да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.  
 
16.14. Заявление от Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка”№7, 
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 № 555 
       Дава съгласие на Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.»Нишка» №7 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
16.15. Заявление от Зенгия Али Сали 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 № 556 
       Дава съгласие на Зенгия Али Сали от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.16. 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 № 557 
       Дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
16.17. Становище от Севджан Ахмедова- кмет на с.Изворник, относно отпущане на 
еднократна парична помощ на Асен и Милка Асенови от с.Изворник. 
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 558 
       Дава съгласие на Асен и Милка Асенови от с.Изворник да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 80,00лв., които да се получат от Севджан Ахмедова-кмет на 
с.Изворник. 
 
16.18. Заявление от Севда Емилова Стоянова 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 № 559 
       Дава съгласие на Севда Емилова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.19. Заявление от Ангел Христов Янев от с.Михалич, относно отпущане на еднократна 
парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 560 

       Дава съгласие на Ангел Христов Янев от с.Михалич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
16.20. Заявление от Зюмбюлка Рашкова Савова 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 № 561 
       Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
 

С това дневния ред на ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО редовно изнесено заседание бе изчерпан. 

 
Поради  изчерпване на дневния ред , ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО редовно изнесено  заседание 

на ОбС Вълчи дол бе закрито в 16,00 часа.  
 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:……………… 
                                /Й.Йорданова/                                                             /Г.Тронков/ 
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