РЕШЕНИЯ на ОбС
взети на дванадесето редовно заседание на 16 юли 2012 година
П Р О Т О К О Л № 12
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Информация от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно изпълнение на Бюджета на
Община Вълчи дол към 30.06.2012 година.
На основание чл.25, ал.1 от ЗОБ и чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 304
Приема информацията относно изпълнението на бюджета на община Вълчи дл към 30
юни 2012 година, както следва:
1. Уточнен план към 30 юни 2012 година по приходната и разходна част в размерпна
5 668 672 лева.
2. Отчет за изпълнение на бюджета към 30 юни 2012 година по неговата приходна и
разходна част в размер на 2 890 762 лева.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Отчет за изпълнението от ОбА на решения на ОбС Вълчи дол, приети на заседания в периода
м.януари-м.юни 2012 година.
Във връзка с чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА и на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 305
Приема Отчет за изпълнение на решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.януари 2012
г.- м.юни 2012 г. Включително.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно актуализация на плана на
бюджета за 2012 година./постъпления от „Здраве” ЕООД/.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 306
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС актуализира плана по приходната част на
бюджета за 2012 г. На Община Вълчи дол в размер на 8 750,00лв. по §70-10 «Постъпления от
ликвидационни дялове /+/».
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно актуализация на плана на
бюджета за 2012 година / Екополис/.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 307
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС актуализира плана по приходната част на
бюджета за 2012 г. на Община Вълчи дол в размер на 21 790,00лв. по §70-01 «Разходи за
придобиване на дялове и акции /-/» за сметка на постъпленията по §24-06 «Приходи от наеи на
земеделска земя».
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно актуализация на поименния
списък на капиталовите разходи на Община Вълчи дол за 2012 година.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 308
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС дава
съгласие
поименният
списък
на
капиталовите разходи на Община Вълчи дол за 2012 година да бъде допълнен в частта Обекти с
местен характер, финансирани от собствени приходи, както следва:
№
Наименование на обекта:
Стойност
/лева/
1.
Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на 12 000,00
сграда- общностен център за деца от 0 до 7 години в
парцел ІХ от кв.23 по плана на гр.Вълчи дол, проект
«Подкрепи ме, за да успея»
ОБЩО:
12 000,00
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно промени в списъка за
капиталови разходи.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 309
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие в списъка на капиталовите
разходи да бъде направена следната промяна:
1. Отпада обект «Подробен устройствен план на гр.Вълчи дол» за 24 000лв.
Включват се следните обекти:
- «Ремонт на детска градина в с.Есеница» за 16 829лв.
-«Строителен надзор на помпена станция за битово-фекални води в гр.Вълчи дол» за
4 571лв.
-«Ремонт на ЦДГ с.Брестак» за 2 600лв.
2. Дава съгласие при обектите финансирани по параграф 40 да бъдат направени следните
промени:
- Обект „Погасяване на ползван заем за финансиране на проект от техническата
инфраструктура”-било 21 253лв. става- 2 973лв.
Включват се следните обекти:
- „Премахване на строеж Пионерски и младежки дом до първа плоча” за 17 880лв.;
- Закупуване на програмен продукт „Принцентър-регистър и управление на процедури и
договори по ЗОП” за 400лв.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно отпускане на безлихвен заем
за изпълнение на дейности по Програма за развитие на селските райони.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 310
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие за ползване на временен
безлихвен заем със средства от бюджета на община Вълчи дол за 2012 година в размер на
27 720,00лв. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към извънбюджетна сметка
Получени средства от Разплащателна агенция на Община Вълчидол, чрез която се извършват
плащанията по проект «Реконструкция на улици, тротоари1 улично осметление и
рехабилитация на обществени зелени площи- паркове, градини, детски площадки и
съоръженията към тях, в т.ч. доставка на съоръжения в гр.Вълчи дол.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно предоставяне на активиобщинска собственост, безвъзмездно за управление на участък „Полиция”- гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 311
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.33 он НРПУРОИ, ОбС
Предоставя на участък «Полиция»-гр.Вълчи дол безвъзмездно за управление за неопределен срок
следните активи- общинска собственост:
№

Наименование

1
2

Компютър-768МВ RAM
Монитор K< L1706,
SR.№ CNN61304FG

Брой
1
1

Инвентарен
номер
1003
610

Единична
стойност, лева
726,72
50,00

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно одобряване на разходи за
команировки на кмета на общината.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 312

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната, ОбС гр.Вълчи дол одобрява извършените разходи за
командировки на Пенка Йорданова- Кмет на Община Вълчи дол за периода 01.04.2012г.30.06.2012г. в размер на 1 346,01 лв.
Дадена бе 10 минути почивка.
След почивката общинските съветници, присъствуващи на 12-то редовно заседание са 14 от
общо 17 . Отсъствуваха общинските съветници Гюлшен Арунова Акифова; Ердинч Рафетов Бекиров
и Халил Исмаилов Алиев.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно предложение за
кандидатстване по ОП”Околна среда 2007-2013”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 313
На основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС
1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства с проектопредложение с работно
заглавие «Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на
гр.Вълчи дол» за получаване на безвъзмездно финансиране по Приоритетна ос 1 на
ОП»Околна среда 2007-2013» , за подобряване инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в агломерации между 2000 и 10 000 е.ж.
2. Дава съгласие, необходимото съфинансиране по проект с работно заглавие «Разширение на
канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол»в размер от
минимум 3% от стойността на проекта, да бъде осигурено от бюджета на Община Вълчи
дол.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно предоставяне на
консултантски услуги към „МИГ-ВЪЗХОД”, прилагащ „Стратегия за местно развитие” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 314
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На основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие Община Вълчи дол да
осигури 2 000,00лв. за консултантска услуга за преработка на Стратегията на СНЦ «МИГ «Възход»»,
в което са включени общините Провадия, Ветрино и Вълчи дол.
Общинският съветник Йорданка Колева напусна залата.
С този акт общинските съветници, присъствуващи на 12-то редовно заседание са 13 от общо 17.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно Нова структура на общинска
администрация Вълчи дол във връзка с промяна на нейната численост.
Във връзка с Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията и на
основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 315
Утвърждава нова структура на Общинска администрация Вълчи дол и нова щатна
численост както следва в Приложение 1.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Предложение от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно определяне на средищните
училища на територията на Община Вълчи дол за учебната 2012/2013 година.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 316
Определя за средищни училища на територията на Община Вълчи дол за учебната 2012/2013
година:
 СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол
 ОУ „Васил Левски” с.Михалич
 ОУ „Климент Охридски” с.Стефан Караджа
 ОУ „Свети Иван Рилски” с.Червенци
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Предложение от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно утвърждаване на паралелките
под минималния брой за учебната 2012/2013 година.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 317
На основание чл.11, ал.2 от Наредба №7 от 2000година за определяне броя на паралелките и
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, обучението на учениците в
училищата по населени места за учебната 2012/2013 година да се води в паралелки под определения
минимален брой както следва:
ОУ „Васил Левски” с.Михалич
VІІІ клас-17 ученика
ОУ „Свети Иван Рилски” с.Червенци
І клас-14 ученика; ІІ-13 ученика; V-13 ученика; VІ- 13 ученика; VІІ-15 ученика
VІІІ-15 ученика
ОУ „Климент Охридски” с.Стефан Караджа
І клас- 10 учника; ІІ клас- 11 ученика; ІІІ клас- 10 ученика; V клас- 15 ученика;
VІ клас- 12 ученика; VІІ- 13 ученика; VІІІ-12 ученика
СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол
Ха клас-16 ученика; Хб клас- 15 ученика; ХІІб клас- 10 ученика
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно преобразуване на
ЦДГ”Щастливо детство” в с.Брестак от самостоятелна ЦДГ във филиал на ОДЗ Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 318
ОбС Вълчи дол на основание чл.15, ал.1 от ППЗНП и във връзка с чл.17, ал.1,т.3 и чл.21, ал.2 от
ЗМСМА преобразува ЦДГ „Щастливо детство”, с.Брестак от самостоятелна ЦДГ във филиал на ОДЗ
„Здравец” гр.Вълчи дол,считано от 01.09.2012 година.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно приемане на Наредба за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.40, ал.5; чл.59, ал.3; чл.60 6 чл.70, ал.1 и ал.3 от ЗЗЖ;
чл.178 от ЗВМД и във връзка със ЗМДТ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 319
ОбС приема Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Вълчи дол.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Вълчи
дол 2012-2015година.
На основание чл.21,ал.1,т.13 от ЗМСМА, чл.40, ал.1 от ЗЗЖ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 320
ОбС приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Вълчи дол 2012-2015 година.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно разширяване на състава на
ОбС за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, и чл.13, ал.1 и 2 от Правилника за устройството
и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към
Министерския съвет, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 321
ОбС дава съгласие състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси, избран с Решение № 261/ 18.05.2012г., Протокол №10 на Общински
съвет да се допълни със следните лица:
• Анка Стоянова- с.Михалич
• Ангел Ангелов- с.Есеница
• Юсеин Айшеев- с.Ст.Караджа
• Ружди Карани- с.Генерал Колево
• Емрах Ахмедов- с.Радан войвода
• Елена Янева- гр.Вълчи дол
• Стефан Илиев- гр.Вълчи дол
• Светльо Дянков- с.Добротич
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно отмяна на Решение № 266/
18.05.2012г. и продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в с.Изворник.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 322
І- Общински съвет Вълчи дол на основание чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА, чл.36, ал.1 и ал.3 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ,
І.І. Отменя Ршение № 266 от 18.05.2012г. за премахване на сграда на училище находяща се в
УПИ І, кв.1 по плана на с.Изворник.
І.ІІ. Дава съгласие имот, частна общинска собственост съставляващ УПИ І в кв.1 по плана на
с.Изворник, с площ от 6 000 кв.м. в едно с построените в него сграда – бивше училище със ЗП 95
кв.м.,актуван с АОС № 189/ 30.08.1999г. при граници за имота: от четири страни улици, да бъде
продаден на публичен търг с явно наддаване .
І.ІІІ. Не одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ І в кв.1 по
плана на с.Изворник, с площ от 6 000 кв.м. в едно с построените в него сграда – бивше училище със
ЗП 95 кв.м.,актуван с АОС № 189/ 30.08.1999г. в размер на 30 400,00лв./тридесет хиляди и
четиристотин лева/ , включваща : сгради и прилежаща площ- 19 520,00лв.; дворно място / без сграда
с прилежаща площ/- 10 880,00лв. без ДДС.
І.ІV. Определя първоначална продажна цена при провеждане на публичния търт както следва:
общ размер 34 960,00лв./тридесет и четири хиляди деветстотин и шестдесет лева/ , включваща :
сгради и прилежаща площ- 22 448,00лв.; дворно място / без сграда с прилежаща площ/- 12
512,00лв.без ДДС. Размер на депозита 10 % от стойността на имота. Данъчна оценка на имота –
16 743,40лв.
І.V. 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 ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно намаляване на
първоначалната цена за продажба на имот частна общинска собственост / бивша баня с.Щипско/.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 323
На основание чл.41, ал.2 от ЗОС , чл.61, ал.3 от НРПУРОИ и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС
намалява първоначалната цена за продажба на публичен търг с явно наддаване от 13
112,00лв./тринадесет хиляди сто и дванадесет лева и 00 стотинки/ за имот, частна общинска
собственост, съставляващ УПИ VІІІ в кв.45 по плана на с.Щипско, с площ 567 кв.м., в едно с
построените в него: 1. Сграда бивша баня със ЗП 117 кв.м. и 2. помощна постройка със ЗП 40 кв.м.,
актуван с АОС № 1277/02.03.2012г., определена в решение № 207 /11.04.2012г. на ОбС Вълчи дол, с
40%. Данъчната оценка на имота е 5 021,80лв.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно разделяне на имот № 000032
/ЧОС/ в землището на с.Генерал Колево.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 324
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА:
І. Дава съгласие имот, частна общинска собственост, съставляващ № 000032 в
землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: овощна градина, с площ от 15.412дка,
АОС № 1266/06.02.2012г., при граници и съседи: № 000031, пасище мера; №000024, канал и №
6

000034, язовир, да бъде разделен на два отделни имота съгласно приложените скици-проект, както
следва:
1. Имот № 000044, частна общинска собственост с площ 2,543дка, начин на трайно
ползване: овощна градина.
2. Имот № 000045, частна общинска собственост с площ -12,869 дка, начин на трайно
ползване: овощна градина.
ІІ. Имот № 000032 в землището на с.Генерал Колево да се деактува със заповед на
Кмета на община Вълчи дор и за новообразуваните имоти № 000044 и №000045 да се съставят актове
за частна общинска собственост.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно актуализация на Програма
за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Вълчи дол през 2012
година.
ОбС взе следното

НРПУРОИ,

Р Е Ш Е Н И Е № 325
На основание чл.8, ал.9 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от

І. Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2012 година:
І.І. В раздел А-„Имоти, които община Вълчи дол има намерение да предостави под
наем” се създават следните точки:
20. Нива, съставляваща имот № 020005 с площ от 12,505 дка, частна общинска
собственост, находяща се в землището на с.Оборище, АОС № 1363/ 28.05.2012г.
21. Нива, съставляваща имот № 020025 с площ от 23,751 дка, частна общинска
собственост, находяща се в землището на с.Оборище, АОС № 1364/ 28.05.2012г.
І.ІІ. В разедл Б-Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде”
създават следните точки:
19. Имот, частна общинска собственост, съставляващ № 000208 в землището
с.Брестак, начин на трайно ползване: овощна градина, с площ от 16,358 дка, АОС
1043/17.03.2012г.
20. Имот, частна общинска собственост съставляващ УПИ І в кв.1 по плана
с.Изворник, с площ от 6 000 кв.м. в едно с построените в него сграда – бивше училище със ЗП
кв.м.,актуван с АОС № 189/ 30.08.1999г

се
на
№
на
95

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Марияна Митева- директор на СОУ”Васил Левски”гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 326
Определя Георги Тронков-председател на ОбС- за представител на ОбС Вълчи дол в
насрочения на 24 юли 2012 година публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
земеделси земи, собственост на училището; лавка и зъболекарски кабинет, предоставени за
управление от училището с Решение на ОбС.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Марияна Митева- директор на СОУ”Васил Левски”гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
7

Р Е Ш Е Н И Е № 327
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , ОбС предоставя права на директор на СОУ”Васил
Левски”-гр.Вълчи дол за организиране и провеждане на публичен търг за продажба на вещисобственост на СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол, при начална тръжна цена, определена от оценител
както следва:
№
вещ
Бр.
Първоначална цена:
/лв./
1.
Колесен трактор ЮМЗ-6Л В49-99ЕК ,№на
1
1 200,00
рама 61, год.на произв.1973г.
2.
Тракторно ремарке РСД-4 В 5000 ЕК,№на
1
750,00
рама 13386, год.на произв.1982г.
3.
Струг универсален С 5 МВ
1
1 000,00
4.
Струг винтонарезен 1161
1
750,00
5.
Струг тип 196 „Стомана” Силистра
1
550,00
6.
Струг тип 196 „Стомана” Силистра
1
400,00
7.
Бормашина настолна модел ПН 12 М
1
350,00
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно изпълнение на Решение №
273/18.05.2012г., Протокол 10 на ОбС Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 328
ОбС не дава съгласие за отпущане на еднократна парична помощ на Донка Димитрова от
гр.Вълчи дол, ул.”Струма” №2 за извършване на ремонтни дейности.
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА:
Заявления за отпускане на помощи:
26.1. Заявление от Гюрсел Исмаилов Исмаилов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 329
Дава съгласие на Гюрсел Исмаилов Исмаилов от с.Стефан Караджа да
еднократна парична помощ в размер на 90лв. за лечение.

бъде отпусната

26.2. Заявление от Фатме Велиева Хасанова от с.Караманите, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 330
Дава съгласие на Фатме Велиева Хасанова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. за лечение.
26.3. Заявление от Альоша Ченков Вълканов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 331
Дава съгласие на Альоша Ченков Вълканов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 90лв. за лечение.
8

26.4. Заявление от Гюлджан Фатме Халим от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 332
Не дава съгласие на Гюлджан Фатме Халим от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
26.5. Заявление от Недю Атанасов Демиров от с.Караманите, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 333
Дава съгласие на Недю Атанасов Демиров от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. за лечение.
26.6. Заявление от Севда Александрова Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 334
Дава съгласие на Севда Александрова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 60лв. за лечение.
26.7. Заявление от Любчо Петров Младенов от гр.Вълчи дол, ул.”Ген.Скобелев”№6, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 335
Дава съгласие на Любчо Петров Младенов от гр.Вълчи дол, ул.»Ген.Скобелев»№6 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв. за лечение.
26.8. Заявление от Мюземия Мустафова Помак от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 336
Дава съгласие на Мюземия Мустафова Помак от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30лв. за лечение.
26.9. Заявление от Цветан Славов Митев от с.Брестак, ул.”Липа”№1, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 337
Дава съгласие на Цветан Славов Митев от с.Брестак, ул.»Липа»№1 да
еднократна парична помощ в размер на 40лв. за лечение.

бъде отпусната
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26.10. Заявление от Живко Нинов Христов от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Константинов”№20,
относно отпущане на еднократна парична помощ за лечение.
Нна основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 338
Дава съгласие на Живко Нинов Христов от гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Константинов»№20 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60лв. за лечение.
26.11. Заявление от Елена Георгиева Лапанова от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Константинов”№21,
относно отпущане на еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 339
Не дава съгласие на Елена Георгиева Лапанова от гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Константинов»№21 да
бъде отпусната еднократна парична помощ.
26.12. Заявление от Руска Стоянова Великова от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 340
Дава съгласие на Руска Стоянова Великова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. за лечение.
26.13. Заявление от Стефан Райчев Маринов от с.Добротич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 341
Дава съгласие на Стефан Райчев Маринов от с.Добротич
парична помощ в размер на 50лв. за лечение.

да

бъде отпусната еднократна

26.14. Заявление от Янка Димова Маринова от гр.Вълчи дол, ул.23-ти ІХ №11, 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 № 342
Дава съгласие на Янка Димова Маринова от гр.Вълчи дол, ул.23-ти ІХ №11 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80лв.
26.15. Заявление от Янка Стоянова Митева 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 № 343
Дава съгласие на Янка Стоянова Митева от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв.
26.16. Заявление от Адем Юсменов Сюлейманов от с.Страхил, 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 № 344
Дава съгласие на Адем Юсменов Сюлейманов от с.Страхил да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.
26.17. Заявление от Марин Георгиев Иванов от гр.Вълчи дол, ул.Г.Раковски №14, 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 № 345
Не дава съгласие на Марин Георгиев Иванов от гр.Вълчи дол, ул.Г.Раковски №14 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .
26.18. Заявление от Живко Емилов Стоянов 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 № 346
Дава съгласие на Живко Емилов Стоянов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв.
26.19. Заявление от Зейнеб Тефикова Ахмедова 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 № 347
Дава съгласие на Зейнеб Тефикова Ахмедова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80лв.
26.20. Заявление от Биргюл Али Мустафа от с.Стефан Караджа, 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 № 348
Дава съгласие на Биргюл Али Мустафа от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.
26.21. Заявление от Геновева Демирова Стоянова от с.Стефан Караджа, 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 № 349
Не дава съгласие на Геновева Демирова Стоянова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
26.22. Заявление от Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа, 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 № 350
Дава съгласие на Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа
еднократна парична помощ в размер на 50лв.

да

бъде отпусната

26.23. Заявление от Слави Ангелов Иванов 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 № 351
Дава съгласие на Слави Ангелов Иванов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв.
26.24. Заявление от Мариана Добрева Тончева от с.Бояна, 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 № 352
Дава съгласие на Мариана Добрева Тончева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв.
26.25. Заявление от Елена Петрова Станкова 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 № 353
Дава съгласие на Елена Петрова Станкова от с.Михалич
парична помощ в размер на 80лв.

да

бъде отпусната еднократна

26.26. Заявление от Марияна Станимирова Кирилова от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Константинов”
№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 № 354
Дава съгласие на Марияна Станимирова Кирилова от гр.Вълчи дол, ул.Ал.Константинов №1 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80лв.
26.27. Заявление от Росица Демирова Алексиева от гр.Вълчи дол, ул.”Хр.Смирненски” №24,
относно отпущане на еднократна парична помощ.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 355
Дава съгласие на Росица Демирева Алексиева от гр.Вълчи дол, ул. Хр.Смирненски №24 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30лв.
26.28. Заявление от Михал Христов Якимов 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 № 356
Дава съгласие на Михал Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв.
26.29. Заявление от Минчо Михайлов Йорданов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 357
Дава съгласие на Минчо Михайлов Йорданов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.
26.30. 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 № 358
Дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 70лв.
26.31. Заявление от Славка Димитрова Василева от гр.Вълчи дол, ул.Добруджа №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 № 359
Дава съгласие на Славка Димитрова Василева от гр.Вълчи дол, ул.Добруджа №2 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв.
26.32. Заявление от Фанка Иванова Тодорова 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 № 360
Дава съгласие на Фанка Иванова Тодорова от с.Михалич да
парична помощ в размер на 80лв.

бъде отпусната еднократна

26.33. Заявление от Галина Великова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.Х.Димитър-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 № 361
Дава съгласие на Галина Великова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.Х.Димитър-4а да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв.
26.34. Заявление от Алиосман Ибрямов Велиев 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 № 362
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Дава съгласие на Алиосман Ибрямов Велиев от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.
С това дневния ред на ДВАНАДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ДВАНАДЕСЕТОТО извънредно заседание на ОбС Вълчи
дол бе закрито в 17,30 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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