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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
Взети на двадесет и девето редовно заседание на 27 юли 2017 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 29 
                                     
 ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно определяне на временно 
изпълняващ длъжността «Кмет на кметство» с.Генерал Киселово 
 
 ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 770 
            ОбС Вълчи дол на основание чл.42,ал.4 и във връзка с чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА избира за 
временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” Генерал Киселово- Зейнеп Адилова 
Аптулова и определя основно месечно възнаграждение в размер на 975,00лв. и 1% - за трудов 
стаж и професионален опит, считано от 01.08.2017 година. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно отчет за дейността на ОбС 
Вълчи дол и неговите комисии за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г. 

 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 771 
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол 

приема отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите 
комисии за периода м.януари-м.юни 2017 г.  
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно отчет за изпълнение на Решенията на ОбС Вълчи дол от 
ОбА за периода м.януари 2017г.-м.юни 2017 г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 772 
На основание чл.21,ал.1,т.24  и в изпълнение на чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол 

приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Вълчи дол от Общинска 
администрация за периода м.януари 2017г.м.юни 2017 г. включително, съгл.Приложение №1 
към настоящата докладна записка. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА 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 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 773 
                  На основание чл.21,ал.1,т.6 ит.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. 
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    (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  38,00лв.месечно. 

           Чл.31. За ползване на услугите на детска кухня на деца до 3 годишна възраст, се 
определя такса в размер 1,40лв. на ден, съответстваща на разходите за храна за един 
храноден. Таксата се заплаща предварително за цялата седмица. 

Чл.32 Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за: 
1. деца сираци или деца с един родител; 
2. когато две деца в едно семейство са приети в една или в различни детски градини на 

територията на общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. При 
преминаване на едно от децата в предварителна група за задължителна подготовка преди 
постъпването му в първи клас, преференцията за второто дете отпада. 

3. деца от многодетни семейства, посещаващи детски градини 
Чл.33 При отсъствие на децата такса не се заплаща за времето, през което те ще 

отсъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на 
детското заведение или учители на групи. 

Чл.34 За ползването на намаленията на дължими такси, родителите или настойниците 
подават декларация до директора на детското заведение. Декларацията, придружена с 
необходимите документи, доказващи преференцията, се завежда с входящ номер, който се 
предоставя на родителя /настойника/. 

                  Чл.35  «Деца със специални образователни потребности се освобождават от 
такса   

         при прилагане на следните документи:  
• копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК  
• копие от експертно решение на РЕЛКК» 
Чл.36 Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 50 на сто: 
1. копие от акт за раждане на детето и акт за смърт на единия (двамата) родители - в 

случаите по чл.33, т.1; 
2. служебна бележка от друга детска градина – в случаите по чл.33, т.2; 
3.копия от актовете за раждане на всички деца – в случаите по чл.33, т.3 
Чл.37 Копията на документи по чл.37 се сверяват с оригиналните документи и се 

заверяват от длъжностното лице в съответното заведение. Копията остават към 
декларацията. 

Чл.38 Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса 
започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията. 

Чл.39 (1) Таксите за ползване на детски градини се начисляват и събират от 
длъжностните лица в съответните детски заведения за текущия месец, и се внасят в 
общинския бюджет до 10 - то число на месеца, следващ месеца за който се дължат. 

(2) За внесените такси се издава приходна квитанция в три екземпляра – един за 
лицето, което заплаща таксата, втори – за счетоводството и трети-в кочана. 

 
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 не заплащат такса 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. 
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    (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  38,00лв.месечно. 

           Чл.31. За ползване на услугите на детска кухня на деца до 3 годишна възраст, се 
определя такса в размер 1,40лв. на ден, съответстваща на разходите за храна за един 
храноден. Таксата се заплаща предварително за цялата седмица. 

Чл.32 (отм.) 
Чл.33 (отм.) 
Чл.34 (отм.) 

            Чл.35  «Деца със специални образователни потребности се освобождават от такса  по 
чл.30,ал.4 от Наредбата   при прилагане на следните документи:  

• копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК  
• копие от експертно решение на РЕЛКК» 
Чл.36 (отм.) 
Чл.37 (Отм.) 
Чл.38 (Отм.) 

   Чл.39 (Отм) 
 
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  № 774 
                  На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната 
програма на Община Вълчи дол за 2017 година да бъде актуализирана и допълнена , както 
следва: 

 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет: 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 
1 Основен ремонт на общежитие в гр.Вълчи дол 20 000,00 16 000,00 
2 Проектиране на основен ремонт на площад 

«Христо Ботев» гр.Вълчид ол 
42 000,00 0,00 

3 Основен ремонт Поликлиника гр.Вълчи дол 20 000,00 30 240,00 
4 Изготвяне на технически проект за основен 

ремонт на площад «Христо Ботев»-гр.Вълчи дол 
0,00 11 880,00 

5 Изготвяне на технически проект за основен 
ремонт на СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол 

0,00 23 880,00 

 ОБЩО: 82 000,00 82 000,00 

 
 Обекти, финансирани чрез § 40-00 Постъпления от продажби на общински 

нефинансови активи 
№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 
1 Закупуване, доставка и монтаж на съоръжения за 

детска площадка в с.Генерал Колево 
7 000,00 10 000,00 

 ОБЩО 7 000,00 10 000,00 
 
 Обекти, финансирани със средства от собствени приходи: 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 
1 Закупуване на мълчър за комбиниран багер 0,00 16 200,00 
 ОБЩО 0,00 16 200,00 
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ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно актуализиране Списъка на средищните училища от Община 
Вълчи дол за учебната 2017/2018 година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 775 
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС №128 на 

МС от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища и във връзка с чл.53,ал.2,3,4 и 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование предлага на Министъра на образованието и науката училищата на 
територията на община Вълчи дол: ОУ «Васил Левски»-с.Михалич; ОУ «Климент Охридски»-
с.Стефан Караджа; ОУ «Свети Иван Рилски»-с.Червенци и СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол да 
запазят статута си на средищни училища и през учебната 2017/2018 година. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Културния 
календар на Община Вълчи дол за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 776 
                 ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.24 във връзка с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА 
приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община 
Вълчи дол за периода 01.01.2017г.- 30.06.2017г., съгласно Приложение №1 към настоящата 
докладна записка. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния 
календар на Община Вълчи дол за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 777 
                 ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.24 във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА 
приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община 
Вълчи дол за периода 01.01.2017г.- 30.06.2017г., съгласно Приложение №1 към настоящата 
докладна записка. 

 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно актуализиране Списъка на средищните детски градини от 
община Вълчи дол за учебната 2017/2018 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 778 
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС №128 на 

МС от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища и във връзка с чл.53,ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование предлага на Министъра на образованието и науката детските 
градини на територията на община Вълчи дол: ДГ»Здравец»-гр.Вълчи дол и ДГ «Надежда 
Крупская» с.Генерал Киселово да бъдат включени в списъка на средищните детски градини 
през  учебната 2017/2018 година. 
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 ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно формиране на паралелки в общинските училища с по-малък 
брой ученици от допустимия, съгл.Наредба №7 на МОН от 29.12.2000г. 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 779 
              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 училищата, 
както следва: 

1.ОУ «Климент Охридски»-с.Стефан Караджа 
            - І клас – 10 ученици 
            -ІІ клас -10 ученици 
            -ІІІ клас-10 ученици 
            -ІV клас – 10 ученици 
            -V клас – 13 ученици 
            -VІ клас – 10 ученици 
            -VІІ клас – 10 ученици 

2.ОУ «Свети Иван Рилски»-с.Червенци 
            - І клас – 17 ученици 
            -ІІ клас -14 ученици 
            -ІІІ клас -10 ученици 
            -VІІІ клас – 11 ученици 

3.ОУ «Васил Левски»-с. Михалич 
            - ІІ клас – 15 ученици 
            -V клас -10 ученици 
            -VІ клас – 16 ученици 
             -VІІ клас- 15 ученици 
       4. СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол 
            - VІІІа клас – 17 ученици 
            -VІІІб клас – 11 ученици 
            -ХІб клас -11 ученици 
            -ХІІб клас – 13 ученици 
        5. ПГ по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа 
            - ХІа клас – 16 ученици 
            -ХІб клас – 15 ученици 
            -ХІІ а клас -16 ученици 
            -ХІІб клас – 15 ученици 

   
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
11.1. Заявление от  Марияна Станимирова Кирилова от гр.Вълчи дол,ул.”Д.Благоев” 
№17, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 780 

       Дава съгласие на Марияна Станимирова Кирилова от гр.Вълчи дол,ул.»Д.Благоев» 
№17 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
11.2. Заявление от  Петка Дянкова Желева от гр.Вълчи дол,пл.”Освобождение” №5, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
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ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 781 
       Дава съгласие на Петка Дянкова Желева от гр.Вълчи дол,пл.»Освобождение» №5 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
11.3. Заявление от Рушуд Халимов Рушудов от с.Изворник, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 782 
       Дава съгласие на Рушуд Халимов Рушудов от с.Изворник да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
11.4. Заявление от Милена Митева Янева от с.Генерал Киселово, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 783 
      Дава съгласие на Милена Митева Янева от с.Генерал Киселово да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40лв. 

 

11.5. Докладна записка от Кмет на с.Генерал Колево, относно отпущане на еднократна 
парична помощ за социално погребение 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 784 
       Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
за погребението на Джевджет Юсуфов Хасанов, които да се получат от Мурад Ариф- кмет на 
с.Генерал Колево.  
 
11.6. Заявление от  Феня Йосифова Демирова от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 785 

       Дава съгласие на  Феня Йосифова Демирова от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв., които да се получат от Милен Иванов-кмет 
на с.Караманите. 
 
11.7. Заявление от Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.”Станке Димитров-
Марек”№4, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 786 
   Дава съгласие на Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.»Станке Димитров-
Марек» №4 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 20,00лв., които да се 
получат от здравния медиатор в общината за извършване на медицинска манипулация. 
 



 7 

11.8. Заявление от  Стефан Жеков Стефанов от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 787 
       Дава съгласие на Стефан Жеков Стефанов от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
11.9. Заявление от  Демир Бойков Банков от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 788 
    Дава съгласие на Демир Бойков Банков от с.Добротич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 50,00лв. 

 

11.10. Заявление от Джеват Мехмедов Мехмедов от с.Войводино, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 789 

  Дава съгласие на Джеват Мехмедов Мехмедов от с.Войводино  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
11.11. Становище на Кмет на с.Радан Войвода, относно отпущане на еднократна 
парична помощ  
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 790 
       Дава съгласие на  Реджеб Али Мустафа от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
11.12. Заявление от  Митко Георгиев Станев от гр.Вълчи дол,ул.”Ст.Димитров-
Марек”№4, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 791 

       Дава съгласие на Митко Георгиев Станев от гр.Вълчи дол,ул.»Ст.Димитров-
Марек»№4 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
11.13. Заявление от  Митка Христова Василева от гр.Вълчи дол,ул.”Янко Сакъзов”№8, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 792 

       Дава съгласие на Митка Христова Василева от гр.Вълчи дол,ул.»Янко Сакъзов»№8 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
11.14. Заявление от  Карани Хасанов Юсеинов от с.Изворник, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
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ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 793 
       Дава съгласие на Карани Хасанов Юсеинов от с.Изворник да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв., които да се олучат от Севджан Ахмедова-
кмет на с.Изворник. 
 
11.15. Заявление от  Ивайло Иванов Димитров от гр.Вълчи дол, ул.”3 март” №7, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 794 

       Не дава съгласие на Ивайло Иванов Димитров от гр.Вълчи дол,ул.»3 март» №7  да 
бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
11.16. Заявление от  Миневяр Мустафова Сюлейманова от с. Михалич, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 795 

       Дава съгласие на Миневяр Мустафова Сюлейманова от с.Михалич бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 

                   ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 796 

       Дава съгласие на Александър Кирилов Александров от гр.Вълчи 
дол,ул.»Хр.Смирненски»№2 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
70,00лв. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Докладна записка от Мерткан Ибрямов-ВрИД Кмет на община, съгл.Решение № 
698/23.05.2017г. на ОбС, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 
12574.38.57, стар 000099, АОС №1253/12.01.2012г. в землището на гр.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 797 
ОбС Вълчи дол на основание  чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.6 от ЗОС, чл.18,ал.1 от 

НРПУРОИ: 
1.Дава съгласие да се отдаде под наем на Сдружение с нестопанска цел «Ловно рибарско 

дружество Вълчи дол», ЕИК103605240, поземлен имот с идентификатор 12574.38.57, стар 
номер 000099, АОС №1253/12.01.2012г. с площ от 9,077 дка, находящ се в землището на 
гр.Вълчи дол за срок от 10(десет) години за годишна наемна цена в размер на 100,00лв. 

2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да сключи договор за наем със 
Сдружение с нестопанка цел «Ловно рибарско дружество Вълчи дол», ЕИК103605240, за 
поземлен имот с идентификатор 12574.38.57, стар номер 000099, АОС №1253/12.01.2012г. с 
площ от 9,077 дка, за срок от 10 години, с годишна наемна цена в размер на 100,00лв. 

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

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

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