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РЕШЕНИЯ НА ОбС   
взети на 27-мо редовно заседание на 01 юни 2017 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 27 
                                   
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно отпускане на временна 
финансова помощ на СНЦ „Местна инициативна група-Възход” 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 699 
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол определя нов 

представител на Община Вълчи дол в Общото събрание на ЮЛНЦ „Местна инициативна 
група-Възход” г-н Мерткан Аптулов Ибрямов- ВрИД кмет на Община Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 700 
                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10, чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.104, ал.1,т.5 и 
чл.105 от Закона за публичните финанси, ОбС Вълчи дол: 

1. Дава съгласие да се предостави финансова помощ на СНЦ”Местна 
инициативна група-Възход” в размер на 10 000(десет хиляди) лева. 

2. Упълномощава кмета на община Вълчи дол да предоставя периодично, 
при заявена необходимост временна безлихвена помощ до размера по т.1. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно върнато за 
преразглеждане решение от проведено 24-то редовно заседание на ОбС Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 701 
              ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА отменя свое Решения № 683 

от 27.04.2017 година, Протокол №24. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно необходимост от 
изготвяне на анализ и становище, относно организация в дейност „Чистота” към Община 
Вълчи дол, в т.ч. сметосъбиране и сметоизвозване 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 702 

              На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 
1. Възлага на ВрИД  Кмет на Община Вълчи дол да назначи компетентна комисия с 

представители от Общинска администрация-гр.Вълчи дол и Общински съвет-Вълчи дол, 
която да направи необходимия анализ и да даде становище относно организацията в дейност 
«Чистота», в т.ч. сметосъбиране и сметоизвозване, след 01.01.2018 година. 

2. Определя срок за приключване на работата на комисията- до 20 юни 2017 година. 
3. Определя представители на Общински съвет в комисията по т.1, както следва- Яна 

Радева Михалева, Красимир Стефанов Колев и Младен Иванов Ненчев. 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно отчет за изпълнението на  бюджета на Община Вълчи дол 
към 31 декември 2016 година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 703 
                  На основание чл.140, ал.1 и 2 от Закона за публичните финанси,  във връзка с чл.27, 
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.34 от  Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет  на Община Вълчи дол и чл. 9, ал.1  
от Закона за общинския дълг,Общински съвет - гр.Вълчи дол:  

1.Утвърждава уточнен план и приема отчет за изпълнение на бюджета на Община 
Вълчи дол  за 2016 година, съгласно Приложение №1, Приложение №2 и 
Приложение №3, както следва: 
1.1.Уточнен план  на всички приходи по бюджета в размер на  8 678 308 лева, в т.ч.: 
 данъчни приходи в размер на 562 683 лева 
 неданъчни приходи в размер на  1 176 856 лева 
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на  5 841 755 лева 
 трансфери в размер на -1 026 326 лева 
 временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средствата от 

ЕС в размер на  /-81 110/ лева 
 операции с финансови активи в размер на  139 929 лева 
 наличност по банкови сметки в началото на периода в размер на 637 388 лева 
 наличност  по валутни банкови сметки в началото на периода в размер на 64 103 

лева 
 остатък по банкови сметки в кроя на периода в размер на /-672 622/ лева 
 остатък по валутни банкови сметки в края на периода в размер на /-17 000/ 

лева 
 1.2. Уточнен план  на всички разходи по бюджета в размер на 8 678 308 лева, в т.ч. 
по функции: 
1.2.1.Държавни дейности – 4 649 773 лева: 
 Общи държавни служби – 664 921 лева 
 Отбрана и сигурност – 75 403 лева 
 Образование - 2  971 439  лева 
 Здравеопазване – 80 134 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 699 160 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 158 691 лева 
 Разходи за лихви – 25 лева 

1.2.2.Местни дейности – 3 785 688 лева : 
 Общи държавни служби – 693 563 лева 
 Образование – 206 238 лева 
 Здравеопазване –  7 971  лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 143 550 лева 
 БКС  и опазване на околната среда – 2 324 181  лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 157 554 лева 
 Икономически дейности и услуги – 245 625 лева 
 Разходи за лихви –  7 006 лева 

1.2.3.Дофинансиране на държавните дейности – 242 847 лева: 
 Общи държавни служби – 208 408 лева 
 Социално осигуряване подпомагане и грижи  - 26 111 лева  

1.3.Отчет на всички приходи по бюджета в размер на  8 678 308 лева, в т.ч.: 
 данъчни приходи в размер на 562 683 лева 
 неданъчни приходи в размер на  1 176 856 лева 
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на  5 841 755 лева 
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 трансфери в размер на 1 026 326 лева 
 временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средствата от 

ЕС в размер на /-81 110 / лева 
 операции с финансови активи в размер на 139 929 лева 
 наличност по банкови сметки в началото на периода в размер на 637 388 лева 
 наличност по валутни банкови сметки в началото на периода в размер на 64 103 

лева; 
 остатък  по банкови сметки в края на периода в размер на /-672 622/лева 
 остатък по валутни банкови сметки в края на периода в размер на /-17 000/ 

лева 
1.4.Отчет на всички разходи по бюджета в размер на 8 678 308 лева, в т.ч. по 
функции: 
1.4.1. Държавни дейности – 4 649 773 лева: 
 Общи държавни служби – 664 921 лева 
 Отбрана и сигурност – 75 403 лева 
 Образование - 2  971 439  лева 
 Здравеопазване – 80 134 лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 699 160 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 158 691 лева 
 Разходи за лихви – 25 лева 

   1.4.2. Местни дейности –3 785 688 лева : 
 Общи държавни служби – 693 563 лева 
 Образование – 206 238 лева 
 Здравеопазване –  7 971  лева 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 143 550 лева 
 БКС  и опазване на околната среда – 2 324 181 лева 
 Почивно дело,култура и спорт – 157 554 лева 
 Икономически дейности и услуги – 245 625 лева 
 Разходи за лихви –  7 006 лева 

1.4.3. Дофинансиране на държавните дейности – 242 847 лева: 
 Общи държавни служби – 208 408 лева 
 Социално осигуряване подпомагане и грижи  - 26 111 лева 
 Читалища- 8 328 лева 

 
2. Утвърждава окончателния поименен списък на капиталовите разходи за 2016 година 
по уточнен план и отчет, съгласно Приложение №4. 
 
3.Утвърждава индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз на Община Вълчи дол за 2016 година, съгласно Приложение №5. 
 
4.Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Вълчи дол за 2016 
година , съгласно Приложение№6. 
 
5. Утвърждава  размера на разплатените просрочени задължения на общината през 
2016 година, съгласно Приложение № 7 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно актуализация на инвестиционната програма на Община 
Вълчи дол за 2017 година. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 704 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 
Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2017 година да бъде актуализирана и 
допълнена както следва: 

 Обекти, финансирани със средства от собствени приходи: 

№ Наименование на обкета БИЛО СТАВА 

1 Закупуване и доставка на 
климатизатор за зала за борба в 
сградата на Народно читалище 
«Димитър Благоев-1907»-гр.Вълчи дол 

0 2 930,00 

2 Закупуване и доставка на часовник 0 1 800,00 

3 Закупуване на градински трактор 0 4 300,00 

 ОБЩО: 0 9 030,00 

 

 Обекти, финансирани със средствата по чл.64, ал.4 от Закона за управление на 
отпадъците 

№ Наименование на обкета БИЛО СТАВА 

1 Проучвания, замерване и проектиране 
до фаза «техническа» на 
инвестиционен проект за депо за 
твърди битови отпадъци, поземлен 
имот с идентификатор №12574.47.59, 
община Вълчи дол» 

0 5 600,00 

2 Упражняване на авторски надзор по 
време на строителството на обект 
«Закриване и рекултивация на 
общинско депо за твърди битови 
отпадъци, поземлен имот с 
идентификатор №12574.47.59, община 
вълчи дол 

0 1 400,00 

 ОБЩО: 0 7 000,00 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно разходвани средства за зимно поддържане и 
снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2016/2017г. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 705 
                 На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол одобрява сумата в 
размер на 162 424,91лв. за извършени разходи за зимно поддържане и снегопочистване на 
общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон 2016/2017 година. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно допълнение и изменение на НОАМТЦУ 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 706 

На основание чл.21,ал.1, т.7 от ЗМСМА, ОбС приема изменение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги както следва: 

БИЛО: 
Раздел ІІІ 
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, млечни 

кухни и други общински социални услуги 
 
              Чл.30(1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите и 

настойниците заплащат такса в размер на  38 лева месечно. 
    (2) При кандидатстване на дете за целодневна детска градина или полудневна група, 

родителите представят документ за липса на задължения към Община Вълчи дол. 
    (3) Освобождават се от месечна такса деца навършили възраст, подлежащи на 

задължително обучение в подготвителните групи на ЦДГ. 
    (4)  Родителите на деца, завършили етапа на задължителната подготовка в 

предварителните групи и посещаващи детските градини в периода на летните месеци 
до постъпването им в първи клас, заплащат такса в размер на 20% от минималната 
работна заплата за страната. 

 
СТАВА: 
              
Раздел ІІІ 
Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, млечни 

кухни и други общински социални услуги 
 
              Чл.30(1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите и 

настойниците заплащат такса в размер на  38 лева месечно. 
    (2) При кандидатстване на дете за целодневна детска градина или полудневна група, 

родителите представят документ за липса на задължения към Община Вълчи дол. 
    (3) Освобождават се от месечна такса деца навършили възраст, подлежащи на 

задължително обучение в подготвителните групи на ЦДГ. 
    (4)  Родителите на деца, завършили етапа на задължителната подготовка в 

предварителните групи и посещаващи детските градини в периода на летните месеци 
до постъпването им в първи клас, заплащат такса в размер на 38,00 лева месечно. 

 
ПО ОСМА 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  № 707 
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.26- УПИ ІХ, кв.45, АОС №466/15.01.2001 г., с площ 950 кв.м., частна общинска 
собственост представляващ дворно място по плана на с.Войводино 

  Т.27 – УПИ Х, кв.45, АОС №465/15.01.2001 г., с площ 870 кв.м., частна общинска 
собственост представляващ дворно място по плана на с.Войводино 
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 Т.28 – УПИ V, кв.75, АОС №346/12.12.2000 г., с площ 945 кв.м., частна общинска 
собственост представляващ дворно място по плана на гр.Вълчи дол 

Т.29 – УПИ VІ, кв.75, АОС №347/12.12.2000 г., с площ 1030 кв.м., частна общинска 
собственост представляващ дворно място по плана на гр.Вълчи дол 

Т.30 – УПИ VІІ, кв.75, АОС №34/12.12.2000 г., с площ 1100 кв.м., частна общинска 
собственост представляващ дворно място по плана на гр.Вълчи дол 

 
-В раздел VІІ-.Имоти, които общината  има намерение да предложи за замяна 

срещу имоти на граждани или юридически лица  се създава: 

Т.4. ПИ с идентификатор 39373.23.11, ІІІ категория, с площ 4,471 кв.м., АОС 
№2563/14.08.2015г., частна общинска собственост, представляващ нива в землището на 
с.Кракра 

Т.5. ПИ с идентификатор 39373.18.41, ІV категория, с площ 3,108 кв.м., АОС 
№2560/14.08.2015г., частна общинска собственост, представляващ нива в землището на 
с.Кракра 

 
ПО ДЕВЕТА 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 поземлен имот с 
идентификатор 06416.44.39, АОС №1047/24.08.2009г; 06416.44.32, АОС №1417/10.08.2012г.; 
06416.44.34, АОС №1529/05.02.2014г., частна общинска собственост в землището на 
с.Брестак. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 708 
                   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.78, ал.1 от ППЗСПЗЗ, 
Общински съвет Вълчи дол: 
                   1. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на 
поземлен имот с идентификатор 06416.44.39, АОС №1047/24.08.2009г., стар номер 000120, с 
площ от 12,320 дка, частна общинска собственост в землището на с.Брестак, от «изоставена 
нива» на «овощна градина» 
                     2.  Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на 
поземлен имот с идентификатор 06416.44.32, стар номер 000126, АОС №1417/10.08.2012г., 
частна общинска собственост в землището на с.Брестак, от «пустееща необработваема земя» 
с площ от 28,479 дка, от «пустееща необработваема земя» на «овощна градина» 
          3. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на 
поземлен имот с идентификатор 06416.44.34, стар номер 000127, АОС №1529/05.02.2014г., 
частна общинска собственост в землището на с.Брестак, с площ от 20,382 дка, от «пустееща 
необработваема земя» на «овощна градина». 
                     4. Упълномощава Кмета на Община вълчи дол(или негов заместник) да подаде 
заявление до Общинска служба «Земеделие» за промяна начина на трайно ползване на 
имотите посочени в т., т.2 и т.3. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно продажба на УПИ V,кв.75, АОС №346/12.12.2000г., УПИ VІ, 
кв.75, АОС №347/12.12.2000г., УПИ VІІ, кв.75, АОС №348/12.12.2000г., частна общинска 
собственост по плана на гр.Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 709 

                   На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.36,ал.1, 
ал.2,ал.3, чл.47, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
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                   1. Дава съгласие УПИ V, кв.75 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №346/12.12.2000г. , 
представляващ дворно място с площ 945 кв.м.  да бъде продаден чрез публичен търг с явно 
наддаване. 
                    2. Дава съгласие УПИ VІ, кв.75 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №347/12.12.2000г. , 
представляващ дворно място с площ 1030 кв.м.  да бъде продаден чрез публичен търг с явно 
наддаване. 
                    3. Дава съгласие УПИ VІІ, кв.75 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №348/12.12.2000г. , 
представляващ дворно място с площ 1100 кв.м.  да бъде продаден чрез публичен търг с явно 
наддаване. 
                   4. Одобрява направената експертна оценка от инж. Бисерка Влахова за УПИ V, кв.75 
по плана на гр.Вълчи дол, АОС №346/12.12.2000г. , представляващ дворно място с площ 945 
кв.м. при граници на имота-улица, улица, парцел 4- общински; парцел-6- общински и 
земеделски земи в размер на 4 914 лв.(четири хиляди деветстотин и четиринадесет лева). 
                   5. Одобрява направената експертна оценка от инж. Бисерка Влахова за УПИ VІ, кв.75 
по плана на гр.Вълчи дол, АОС №347/12.12.2000г. , представляващ дворно място с площ 1030 
кв.м. при граници на имота-улица, парцел 5- общински; парцел-7- общински и земеделски 
земи в размер на 5356 лв.(пет хиляди триста петдесет и шест лева). 
                    6. Одобрява направената експертна оценка от инж. Бисерка Влахова за УПИ VІІ, 
кв.75 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №348/12.12.2000г. , представляващ дворно място с площ 
1100 кв.м. при граници на имота-улица, парцел 6- общински; парцел-8- общински и 
земеделски земи в размер на 5720 лв.(пет хиляди седемстотин и двадесет лева). 
                   7. Определя размер на депозит- 20 % от стойността на имота. 
                   8. 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 ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно искане за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с 
идентификатор 14667.25.18 и поземлен имот с идентификатор 14667.25.21 в землището на 
с.Генерал Киселово 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 710 

Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ 
допуска изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 14667.25.18 с площ 7 696 
кв.м., представляващ «нива» и поземлен имот с идентификатор 14667.25.21, с площ от 8 377 
кв.м., представляващ гробищен парк, находящи се в землището на с.Генерал Киселово, с 
оглед осигуряване на необходимата площ за гробищен парк в с.Генерал Киселово. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно разширяване на гробищния парк в гр.Вълчи дол, имот ПИ 
№000112, АОС №1383/19.06.2012 год. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 711 

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.24г, ал.9 от ЗСПЗЗ,  чл.36,ал.2 от ППЗСПЗЗ и 
чл.40,ал. от ЗОС, Общински съвет Вълчи дол: 

1. Дава съгласие за замяна на имот- ПИ 12574.49.27, ІV категория, с площ 5455 кв.м., 
собственост на Петър Куртев Петров, ЕГН.......... и Ивелина Димитрова Петрова, ЕГН................ 
адрес гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Стамболийски» №53- съпружеска имуществена общност, съгласно 
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Нотариален акт №45, том ІІ, рег.№593, дело 133 от 08.04.2016г., със следните общински 
имоти: 

- ПИ с идентификатор 39373.23.11, ІІІ категория, с площ 4 471 кв.м. в землище с.Кракра, 
АОС №2563/14.08.2015г., частна общинска собственост, при граници на имота ПИ с 
идентификатор 39373.23.22, ПИ с идентификатор 39373.23.3, ПИ  с идентификатор 
39373.23.10, ПИ с идентификатор 39373.23.7, ПИ с идентификатор 39373.23.12 

-ПИ с идентификатор 39373.18.41, ІV категория с площ 3108кв.м., частна общинска 
собственост в землище с.Кракра, АОС №2560/14.08.2015г., при граници на имота ПИ 
№39373.18.1, №39373.18.52, №39373.47.38, №39373.18.2-частна общинска собственост, Общо 
7,579 дка. 

2. Одобрява направените от инж.Бисерка Влахова пазарни оценки за имоти: 
- ПИ 12574.49.27, ІV категория, с площ 5455 кв.м., собственост на Петър Куртев Петров, 

ЕГН.......... и Ивелина Димитрова Петрова, ЕГН................в размер на 7 364лв.(седем хиляди триста 
шестдесет и четири лева) 

- ПИ с идентификатор 39373.23.11, ІІІ категория, с площ 4 471 кв.м. в землище с.Кракра, 
АОС №2563/14.08.2015г., частна общинска собственост в размер на 2 953лв.(две хиляди 
деветстотин петдесет и три лева) 

-ПИ с идентификатор 39373.18.41, ІV категория с площ 3108кв.м., частна общинска 
собственост в землище с.Кракра, АОС №2560/14.08.2015г., в размер на 4 695лв.(четири 
хиляди шестотин деветдесет и пет лева). Общо: 7 648лв.(седем хиляди шестотин четиридес и 
осем лева и нула стотинки). 

3. Одобрява сумата в размер 284,00лв.(двеста осемдесет и четири лева§ за доплащане 
от Петър Куртев Петров, ЕГН.......... и Ивелина Петрова, ЕГН....................., представляваща 
разликата между оценките за общине площи на имотите, предмет на замяната. 

4. Възлага на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол да сключи договор за замяна с 
горепосочените лица при условията, посочени в настоящото решение и заявление за 
изразено съгласие, вх.№ РД 9400-12-1(2) 26.05.2017 год.  
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно удължаване срока по договор за отдаване под наем на УПИ 
V-471, АОС №558/11.05.2001г. и АП №2527/05.05.2015г., кв.63 по плана на с.Брестак, 
представляващ празно дворно място. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 712 

               На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.8,ал.1, чл.14, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.16 
от Договор №454/17.07.2017г., Общински съвет Вълчи дол: 
               1. Дава съгласие да се сключи допълнително споразумение към Договор за отдаване 
под наем №454 от 17.07.2015г. за още една стопанска година- 2019/2020г., считано до 
30.09.2020г. с Кремена Петрова от гр.Вълчи дол за възмездно ползване на имот, частна 
общинска собственост представляващ дворно място с площ 1900 кв.м., съставляващ УПИ V-
471 с площ 1100 кв.м. и УПИ VІ-471 с площ 800 кв.м. в кв.63 по кадастралния и регулационен 
план на с.Брестак. 
               2. Упълномощава ВрИД Кмет на Община Вълчи дол да сключи допълнително 
споразумение, съгласно точка 1 на настоящото решение. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно продажба на УПИ ІХ, кв.45, АОС№466/15.01.2001г., УПИ Х, 
кв.45, АОС №465/15.01.2001г., частна общинска собственост по плана на с.Войводино 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 713 
               На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.35,ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.36, ал.1, 
ал.2,ал.3, чл.47, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
               1. Дава съгласие УПИ ІХ, кв.45, АОС №466/15.01.2001г., частна общинска собственост 
по плана на с.Войводино, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
               2. Дава съгласие УПИ Х, кв.45, АОС №465/15.01.2001г., частна общинска собственост 
по плана на с.Войводино, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
               3. Одобрява направената експертна оценка от инж.Бисерка Влахова за УПИ ІХ, кв.45, 
АОС №466/15.01.2001г., частна общинска собственост по плана на с.Войводино, 
представляващо празно дворно място с площ 950 кв.м. при граници на имота улица, зем.земи, 
парцел 10- общински и 8-835 в размер на 3 325лв.(три хиляди триста двадесет и пет лева). 
               4. . Одобрява направената експертна оценка от инж.Бисерка Влахова за УПИ Х, кв.45, 
АОС №465/15.01.2001г., частна общинска собственост по плана на с.Войводино, 
представляващо празно дворно място с площ 870 кв.м. при граници на имота- зем.земи, 
парцел ХІ-общински и 9-общински в размер на 3045лв.(три хиляди четиридесет и пет лева). 
                  5. Определя размер на депозит- 20 % от стойността на имота. 
                   8. Възлага на ВрИД Кмет 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 ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно сформиране на Обществен съвет по чл.35 от Закона за 
социално подпомагане 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 714 
              На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.35 от Закона за социално подпомагане(ЗСП) 
и чл.52 от Правилник за прилагане на Закон за социалното подпомагане (ППЗСП) и във 
връзка с Решение №679 от 27.04.2017г. на ОбС, Общински съвет Вълчи дол утвърждава 
следния състав на Обществен съвет по чл.35 от ЗСП: 

                   Председател: Костадинка Петкова –секретар  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.  Димитър Жечев Димитров- общински съветник и земеделски 
производител-с.Брестак 
                                      10. Иван Добрев Иванов-председател на ЗК»Златен клас»- с.Михалич 
                                      11. Катя Славова Георгиева-технически сътрудник в Кметство 
с.Червенци 
                                      12. Неживан Раимова Ибрямова-директор на ДГ»Надежда Крупская»-
с..Генерал Киселово 
                                      13. Бахтиар Исметов Насъфов- общински съветник, член на ПК «ЗСП» 
и представител на с.Стефан Караджа 
 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община ,съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно отдаване под наем на маломерни имоти от ОбПФ 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 715 

               На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.24,ал.7 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Вълчи 
дол дава съгласие маломерни имоти(под 10 дка) от общински поземлен фонд на територията 
на Община Вълчи дол, описани в Приложение №1(неразделна част от настоящото решение) 
да бъдат отдадени под наем за 1 (една) година от Кмета на Община Вълчи дол, без търг или 
конкурс по цени за декар, определени съобразно Тарифа за определяне на базисните наемни 
цени за отдаване под наем на имоти, общинска собственост. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно финансово подпомагане 
на ветерани.   
 

Васил Василев-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална ОбС 
взе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 716 

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол: 
1. Дава съгласие за отпущане на еднократни парични помощи на ветераните от война 

1944/1945 година, както следва: 
1. на Димо Стефанов Димов от гр.Вълчи дол, ул.»Жечка Карамфилова» №19 –

парична помощ в размер на 100,00лв.; 
2. на Георги Стойчев Георгиев от с.Червенци-парична помощ в размер на 

100,00лв.; 
3. на Илия Коев Коев от с.Червенци в размер на 100,00лв.; 
4. на Пенчо Жеков Димитров от с.Войводино - в размер на 100,00лв.; 
5. на Димо Николов Димитров от с.Войводино- в размер на 100,00лв.; 
6. на Ради Димитров Върбанов от с.Оборище- в размер на 100,00лв. 

           2. Отпуснатите парични помощи да се получат от кметовете на съответното населено 
място и да се предоставят на ветераните. 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
18.1. Заявление от  Петър Стоянов Петров от гр.Вълчи дол, ул.”Хр.Смирненски” №4А, 
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 № 717 
       Дава съгласие на Петър Стоянов Петров от гр.Вълчи дол, ул.»Хр.Смирненски»№4А да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
18.2. Заявление от  Стоянка Зафирова Добрева от гр.Вълчи дол,ул.”Хр.Смирненски” №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 № 718 
       Дава съгласие на Стоянка Зафирова Добрева от гр.Вълчи дол, ул.»Хр.Смирненсик» 
№7 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
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18.3. Заявление от  Марийка Янева Иванова от гр.Вълчи дол, ул.”Бригадирска” №8, 
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 № 719 
       Дава съгласие на Марийка Янева Иванова от гр.Вълчи дол,ул.»Бригадирска» №8 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
18.4. Заявление от  Цветан Славов Митев от с.Брестак, ул.”Липа” №1, 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 № 720 
      Дава съгласие на Цветан Славов Митев от с.Брестак, ул.»Липа» №1 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30лв. 

 

18.5. Заявление от Стоянка Станчева Петрова от гр.Вълчи дол, ул.”Добруджа” №33, 
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 № 721 
       Дава съгласие на Стоянка Станчева Петрова от гр.Вълчи дол, ул.»Добруджа» №33да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.  

 

18.6. Заявление от  Даринка Георгиева Станчева от гр.Вълчи дол,ул.”Родопи” №6, 
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 № 722 
       Дава съгласие на  Даринка Георгиева Станчева от гр.Вълчи дол, ул.»Родопи» №6 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв., които да се прехвърлят 
директно за частично покриване на разходи за погребението на майка й Христина Куртева 
Георгиева, починала на 10.05.2017год. 
 
18.7. Заявление от Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.”Марек”№4, 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 № 723 
       Не дава съгласие на Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.»Марек»№4 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
18.8. Заявление от  Крум Георгиев Крумов от гр.Вълчи дол,ул.”Марек”№3, 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 № 724 
       Дава съгласие на Крум Георгиев Крумов от гр.Вълчи дол,ул.»Марек»№3 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
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18.9. Заявление от  Фазиле Мехмедова Хюсеинова 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 № 725 
       Не дава съгласие на Фазиле Мехмедова Хюсеинова от с.Генерал Киселово да бъде 
отпусната еднократна парична помощ. 

 

18.10. 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  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 726 

  Не дава съгласие на Ангел Христов Янев от с.Михалич  да бъде отпусната еднократна 
парична помощ. 
 
18.11. Заявление от  Димитричка Димитрова Колева от гр.Вълчи дол,ул.”Урожай” №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 № 727 
       Дава съгласие на  Димитричка Димитрова Колева от гр.Вълчи дол, ул.»Урожай» №18 
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв., които да се прехвърлят 
директно за частично покриване на разходи за погребението на съпруга й Кирчо Желев 
Колев, починала на 16.05.2017год. 
 
18.12. Заявление от  Катя Иванова Славова от гр.Вълчи дол,ул.”Дунав”№1, 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 № 728 
       Дава съгласие на Катя Иванова Славова от гр.Вълчи дол,ул.»Дунав»№1 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
18.13. Заявление от  Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Раковски”№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 № 729 
       Дава съгласие на Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски»№13 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
18.14. Заявление от  Радка Димитрова Желязкова от гр.Вълчи дол,ул.”Ст.Караджа”№5, 
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 № 730 
       Дава съгласие на Радка Димитрова Желязкова от гр.Вълчи дол,ул.»т.Караджа»№5 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 

 

18.15. Заявление от  Светла Лекова Маринова от с.Михалич, 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 № 731 
       Дава съгласие на Светла Лекова Маринова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
18.16. Заявление от  Денка Димитрова Юлиева 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 № 732 
       Дава съгласие на Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 

 

С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание бе изчерпан. 

 
Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание на ОбС 

Вълчи дол бе закрито в 18,00 часа.  
 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:……………… 
                                /Й.Йорданова/                                                             /Г.Тронков/ 
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