РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 16-то редовно заседание на 20 ноември 2012година
П Р О Т О К О Л № 16
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
І- Разглеждане на отложени от предходни заседания въпроси:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно отдаване под наем за
индивидуално ползавне на пасище, мера в с.Добротич / от 15 заседание/
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 470
На основание чл.37и, ал.3,т.1 от ЗСПЗЗ и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС не дава
съгласие имот №000050, с площ от 27,808 дка, находящ се в землището на с.Добротич,
общ.Вълчи дол, публична общинска собственост, АОС № 1375/ 06.06.2012г. да бъде
определен за отдаване под наем за индивидуално ползване.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно върнато за
преразглеждане решение от проведено 15-то редовно заседание на ОбС
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №471
1. ОбС отменя свое Решение № 441/ 19.10.2012год, Протокол № 15 със следното
съдържание: «Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие от УПИ ІІ, кв.37 в с.Стефан Караджа да бъде отделен и и обособен
УПИ V с площ 720 кв.м., полумасивна сграда 196 кв.м. и навес 16 кв.м.;
2. Одобрява приложената скица-приложение.
3. Дава съгласие новообразувания имот УПИ V, кв.37 в с.Стефан Караджа да бъде
частна общинска собственост.»
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед
№1002/12.11.2012г., относно даване на съгласие за присъединяване на Община Вълчи дол
към общините от Европейския съюз, подписали „Споразумение на кметовете” (Covenant of
Mayors) за устойчива енергия за Европа.
ОбС взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 472
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава
съгласие за присъдиняване на Община Вълчи дол към инициативата на ЕС”Споразумение на
кметовете”.
Р Е Ш Е Н И Е № 473
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол одобрява
предложения текст на Споразумение на Кметовете и дава съгласие кмета на Община Въли
дол да подпише споразумение на кметовете за присъединяване към „Конвента на кметовете”
за устойчива енергия на Европа.
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По отношение на финансовото участие на Община Вълчи дол, на основание чл.27,ал.5
от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение.
Получиха се следните резултати:
1. Васил Желязков Василев- „въздържал се”;
2. Георги Минчев Тронков- „за”;
3. Гюлшен Арунова Акифова- „за”;
4. Даниела Банкова Маркова – „за”;
5. Деспа Маринова Точева –„въздържал се”;
6. Димитър Петров Димитров – „въздържал се”;
7. Ердинч Рафетов Бекиров – отсъства;
8. Исмет Ибрямов Мехмедов – „за”;
9. Йорданка Колева Йорданова – „въздържал се”;
10. Камен Куртев Петров – „за”;
11. Милен Георгиев Бакърджиев- „за”;
12. Сабри Халилов Яшаров- „против”;
13. Снежана Кирилова Стойнева- „въздържал се”;
14. Стоян Николов Едров –„за”;
15. Халил Исмаилов Алиев- „за”;
16. Юлия Севдалинова Алексиева – отсъства
17. Юнуз Аптулов Зюлкяров - отсъства
Обобщени резултати от поименното гласуване - 9 гласа „за”, 0 гласа „против” и 5 гласа
„въздържали се”/Васил Василев, Деспа Точева, Димитър Димитров,Йорданка Колева и
Снежана Стойнева/ , ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 474
На основание чл.21,ал.1,т.6, т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава
съгласие Кмета на Община Вълчи дол да възложи на АБЧО изготвянето на Стратегия за
устойчиво енергийно развитие на Община Вълчи дол и План за действие за устойчива
енергия (2012-2014) в рамките на проекта „Енергия за Кметовете” и да осигури
съфинансиране в размер до 5 000лева.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:

Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед
№1002/12.11.2012г., относно информация за зимната подготовка на община Вълчи дол за
зимния период на 2012-2013 година.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 475
ОбС приема информацията за зимната подготовка на обина Вълчи дол за зимния
период 2012/2013 година.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед
№1002/12.11.2012г., относно предложение за кандидатстване на община Вълчи дол с проект:
„Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Вълчи дол,
област Варна- етап І” в качеството си на водеща община, по Процедура
BG161PO005/10/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
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отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 е.ж.”, Приоритетна осс 1, Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013г.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 476
Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства с проект: „Разширение на
канализационната и реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Вълчи дол, област Варнаетап І” в качеството си на водеща община, по Процедура BG161PO005/10/1.12/02/25
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации между 2000 и 10 000 е.ж.”, Приоритетна ос 1, Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013г.
Р Е Ш Е Н И Е № 477
Дава предварително съгласие и упълномощава Кмета на община Вълчи дол, при
спазване на Закона за общинския дълг, да стартира процедура за ползване на кредит, който
включва кредит за мостово финансиране и кредит за осигуряване на собствено участие, за
покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат
възстановени от ОПОС и собственият принос, при следните варианти:
• За получаване на кредит от определена банка или друга финансираща институция
след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ;
• За получаване на кредит от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД след подписване на договор за
безвъзмездна финансова помощ за покриване на допустимите разходи по проекта,
които няма да бъдат финансирани от ОПОС, включително и собствения принос;
• Ще осигури финансови средства от друг източник за покриване на недопустимите
разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта
Р Е Ш Е Н И Е № 478
Дава съгласие и упълномощава Кмета на община Вълчи дол да стартира процедури за
избор на изпълнители по проекта, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), преди
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.
ПО Ш ЕСТА ТОЧКА:

Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед
№1002/12.11.2012г., относно одобряване на промяна в структурата на общинска
администрация Вълчи дол, във връзка с промяна на нейната численост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 479
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА ОбС гр.Вълчи дол одобрява промяна в
структурата на общинска администрация Вълчи дол, изразяваща се в промяна на числеността
от 60 на 61бр. /специализирана администрация -дирекция Устройство на територията и
общинска собственост от 7,5 на 8,5/ считано от 01.01.2013 година.
ПО СЕДМА ТОЧКА:

Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед №990/07.11.2012г.,
относно изменение та Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под наем на
общински имоти.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 480
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На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА
І- ОбС приема изменение на Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под
наем на общински имоти:
Чл.4,ал.1 придобива следното съдържание:
„Стартови годишни базисни наемни цени /СГБНЦ/ при отдаване под наем на
общински земи за земеделско производство се определят в зависимост от категорията на
земята, както следва:
Ниви при неполивни условия:
Категория земя

І и ІІІ категория

ІV и V категория

СГБНЦ-лв/дка

45,00

35,00

От VІ до ІХ
категория
30,00

ПО ОСМА ТОЧКА:

Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед
№1002/12.11.2012г., относно актуализация на Програма за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в община Вълчи дол през 2012 г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 481
На основание чл.8, ал.9 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от НРПУРОИ,
І- Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2012 година, както следва:
- в т.ІІІ „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА ВАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО
НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
КОНЦЕСИЯ” се създава раздел: „В. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да
предостави под формата на дарение”, със следната точка:
1. Урегулиран поземлен имот І, в кв.56 по плана на с.Искър, общ.Вълчи дол, с
отреждане за площад и параклис , с площ от 2 030 кв.м., АОС №992810.07.2009год.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед №990/07.11.2012г.,
относно учредяване на безсрочно, възмездно право на строеж върху имоти частна общинска
собственост в гр.Вълчи дол (кв.87)
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 482
ОбС Вълчи дол на основание чл.37,ал.; чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;
чл.35,ал.1т.4 и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І-Дава съгласие след публичен търг с явно наддаване да бъде учредено възмездно
безсрочно право на строеж върху до 80кв.м. идеални части върху следните имоти, частна
общинска собственост:
1. 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 : УПИ ІІ, УПИ ІV в кв.87, улица и край на
регулацията.
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2. УПИ ІV в кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС № 1060/ 02.10.2009г., с
площ от 703,85 кв.м., при граници за имота : УПИ ІІІ, УПИ V в кв.87, улица и край на
регулацията.
ІІ- Одобрява направените оценки за първоначални цени при провеждането на
публичния търг, както следва:
1.Първоначална цена за учредяване на 1 кв.м. идеална част право на строеж върху УПИ
ІІІ в кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1059/ 02.10.2009год. в размер на
6,30лв./шест лева и тридесет стотинки/. Размер на депозита- 20% от първоначалната
стойност на правото на строеж, определена на база посочена в заявленията площ за
застрояване.
2.Първоначална цена за учредяване на 1 кв.м. идеална част право на строеж върху УПИ
ІV в кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1060/ 02.10.2009год. в размер на
6,30лв./шест лева и тридесет стотинки/. Размер на депозита- 20% от първоначалната
стойност на правото на строеж, определена на база посочена в заявленията 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:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед №990/07.11.2012г.,
относно отдаване под наем на помещения в сгради общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 483
І-На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА,ОбС
І.І. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 10 /десет/ години след
провеждане на публичен търг с явно наддаване:
1. Помещение /стая №8/, с площ от 17,5 кв.м., намиращо се на трети етаж в
административна сграда на Община Вълчи дол, находяща се в УПИ ІІ, кв.34 по плана на
гр.Вълчи дол, актувана с АОС № 823/ 02.11.2004г. при стартова първоначална
месечнанаемна цена – 250 евро без ДДС. Размер на депозита- 10% от първоначалната
годишна наемна цена.
2. Помещение , с площ от 9,25 кв.м., намиращо се в надстройка на покрива на
административна сграда на кметство с.Червенци дол, находяща се в УПИ ІV, кв.81 по плана
на с.Червенци, актувана с АОС № 191/ 30.08.1999г. при стартова първоначална
месечнанаемна цена – 150 евро без ДДС. Размер на депозита- 10% от първоначалната
годишна наемна цена.
І.ІІ. 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 наем с кандидата спечелил публичния търг
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед
№1002/12.11.2012г., относно обявяване за частна общинска собственост на УПИ в с.Генерал
Киселово.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 484
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.6,ал.1 от ЗОС, чл.4,ал.2 от НРПУРОИ
ичл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, обявява за частна общинска собственост урегулиран поземлен
имот- парк, спортно поле с площ от 17 500 кв.м., съставляващ УПИ І в кв.41 по плана на
с.Генерал Киселово, актуван с АОС №819/ 23.06.2004 год.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед
№1002/12.11.2012г., относно отдаване под наем на част от имоти публична общинска
собственост за поставяне на временни преместваеми съоръжения.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 485

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от НРПУРОИ:
І- Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 /пет/ години след провеждане
на публичен търг с явно наддаване:
1. Част от площад, с площ до 30 кв.м., южно от УПИ ІІ в кв.27 по плана на с.Стефан
Караджа, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно схема за
поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ.
Наддаването да се извърши за 1.00 кв.м. площ, при стартова първоначална месечна наемна
цена-1,46 лв. без ДДС определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни
цени при отдаване под наем на имоти общинска собственост. Размер на депозита- 20% от
първоначланата годишна наемна цена, определена на база посочена от участниците обща
площ на преместваемия обект.
2.Част от улична регулация, с площ до 15 кв.м., попадаща северно от УПИ ІІ в кв.34 по
плана на гр.Вълчи дол, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно
схема за поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги съгласно чл.56, ал.2 от
ЗУТ. Наддаването да се извърши за 1.00 кв.м. площ, при стартова първоначална месечна
наемна цена-2,33 лв. без ДДС определена съобразно Тарифа за определянето на базисните
наемни цени при отдаване под наем на имоти общинска собственост. Размер на депозита20% от първоначланата годишна наемна цена, определена на база посочена от участниците
обща площ на преместваемия обект.
ІІ. 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 наем с кандидата спечелил публичния търг
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС Вълчи дол, относно дарение на
имот частна общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 486
На основание чл.35, ал.5 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14 и чл.21, ал.1 от Закона за
вероизповеданията, Дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно под формата на дарение на
храм „Свето рождество Богородично”, с.Искър, общ.Вълчи дол, представляван от Станислав
Георгиев Друмев, собствеността на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ
УПИ І в кв.56 по плана на с.Искър, с площ от 2 030 кв.м., актуван с АОС №992/ 10.07.2009г.,

при граници на имота: от всички страни улици.
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС Вълчи дол, относно предоставяне
на имот №010092 в землището на с.Калоян и №012159 в землището на с.Стефан Караджа.
ОбС взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 487
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 от
ППЗСПЗЗ във връзка с §27 , ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ3,ал.3 от НРПУРОИ, дава съгласие да
се предостави на Банчо Тодоров Банчев, ЕГН-3504170966, адрес с.Стефан Караджа,
общ.Вълчи дол, имот № 012159, площ :6,293дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се
в местност «Край село», землище на с.Стефан Караджа, при граници и съседи: имоти
№№012158,021162, 012163, 012346, 012165 и имот №000101.
Р Е Ш Е Н И Е № 488
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 от
ППЗСПЗЗ във връзка с §27 , ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ3,ал.3 от НРПУРОИ, дава съгласие да
се предостави на Тодорка Георгиева Савова, ЕГН-4608191113, адрес с.Калоян, общ.Вълчи
дол, имот № 010092, площ :6,975дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местност
«Край село», землище на с.Калоян, при граници и съседи: имоти №№010093,012019, 000057
и имот №000058.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС Вълчи дол, относно утвърждаване
на средства за закупуване на коледни пакети.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 489

Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, дава съгласие
1. средства от Бюджет 2012 година да се закупят коледни пакети за деца сираци, деца с
увреждания и деца на социално слаби на обща стойност 1 000лв.
2. всеки общински съветник да участва с лично дарение в размер на 10,00лв.
ПО Ш ЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Заявления за отпускане на помощи:
16.1. Заявление от Йовка Йотова Костадинова от с.Искър, относно отпущане на еднократна
парична помощ за оперативно лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 490
Дава съгласие на Йовка Йотова Костадинова от с.Искър да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 60лв.
16.2. Заявление от Вярка Атанасова Василева от гр.Вълчи дол, ул.”Струма”№16, 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 № 491
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Дава съгласие на Вярка Атанасова Василева от гр.Вълчи дол, ул.”Струма”№16 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60лв. за лечение.
16.3. Заявление от Златка Савова Любомирова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 492
Дава съгласие на Златка Савова Любомирова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 60лв. за лекарства.
16.4. Заявление от Зюлбия Али Салим 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 № 493
Дава съгласие на Зюлбия Али Салим от с.Радан войвода да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 100лв.
16.5. Заявление от Юмюгюл Аптулова Мехмедова 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 № 494
Дава съгласие на Юмюгюл Аптулова Мехмедова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80лв. .
16.6. Заявление от Мария Наскова Стефанова 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 № 495
Не дава съгласие на Мария Наскова Стефанова от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Константинов” №1 да
бъде отпусната еднократна парична помощ .
16.7. Заявление от Атче Османова Османова 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 № 496
Дава съгласие на Атче Османова Османова от с.Радан войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв..
16.8. Заявление от Зюмбюлка Демирева Стефанова 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 № 497
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Дава съгласие на Зюмбюлка Демирева Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80лв.
16.9. Заявление от Диян Маринов Крумов от гр.Вълчи дол, ул.Марек-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 № 498
Дава съгласие на Диян Маринов Крумов от гр.Вълчи дол, ул.Марек -6 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100лв.
16.10. Заявление от Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич, относно отпущане на храна от
ДСП
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 499
Дава съгласие на Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич да бъде предоставена храна от
ДСП за срок от три месеца, считано от датата на влизане на решението в сила.
16.11. Заявление от Зорка Стефанова Алексиева от с.Войводино, относно осигуряване на
хранене на децата й в стола на ОУ в с.Михалич
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 500
Дава съгласие на Зорка Стефанова Алексиева от с.Войводино да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80лв., която сума да се превед по сметка на ОУ с.Михалич за покриване
на разходи за храна на децата на г-жа Алексиева за срок от три месеца.
16.12. Заявление от Минка Радева Стоянова 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 № 501
Дава съгласие на Минка Радева Стоянова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 70лв. .
16.13. Заявление от Светослав Ралинов Колев 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 № 502
Дава съгласие на Светослав Ралинов Колев от с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 70лв.
16.14. Заявление от Таня Тодорова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.3-ти март-16, 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 № 503
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Дава съгласие на Таня Тодорова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.3-ти март №16 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100лв. за покриване на разходи по погребение.
16.15. Заявление от Илияна Руменова Василева 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 № 504
Дава съгласие на Илияна Руменова Василева от с.СТефан Караджа да
еднократна парична помощ в размер на 100лв.

бъде отпусната

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Други въпроси:
Молба от Живка Пейчева Желязкова- управител на ЕООД „Радина 75” гр.Вълчи дол,
ул.”Стефан Караджа”№ 5А

С това дневния ред на ШЕСТНАДЕСЕТОТО заседание бе изчерпан.
Извън дневния ред на заседанието общинските съветници разгледаха следните други въпроси:

Поради изчерпване на дневния ред , ШЕСТНАДЕСЕТОТО
закрито в 17,30 часа.

заседание на ОбС Вълчи дол бе

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