РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 7-мо редовно заседание на 17.02.2012год.
П Р О Т О К О Л №7
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно приемане на
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Вълчи дол за 2012 година.
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 106
ОбС приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Вълчи дол за 2012 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно Програма за
управление на община Вълчи дол през мандат 2011-2015 година.
На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 107
Общински съвет Вълчи дол приема Програма за управление на община Вълчи дол през
мандат 2011-2015 година.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно актуализация на
плана на бюджета за 2011 година.
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 108
ОбС – гр.Вълчи дол актуализира плана по бюджета на Община Вълчидол, като
пренасочва средствата в размер на 25 156 лева от придобиване на нов автобус за както
следва: в звено Общинска администрация, §10-16 Разходи за горива- 21 081лева; в звено
Общинска администрация, § 51-00 Основен ремонт на ДМА /обект” Ремонт читалище в
с.Оборище-обособяване на стая за кметство- с.Оборище и пенсионерски клуб”/4 075лева.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно изпълнение на
Бюджета на община Вълчи дол към 31 декември 2011 година.
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 109
Общински съвет гр.Вълчи дол:
1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол, както следва:
1.1.Уточнен план на всички приходи по бюджета в размер на 6 942 792лева, в т.ч.:
 данъчни приходи в размер на 467 164лева.
 неданъчни приходи в размер на 1 415 641лева.
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 4 926 173лева.
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 трансфери в размер на 166 630лева
 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер
на -176 881лева
 възстановени заеми в размер на 1 425 148лева
 погашения по дългострочни банкови заеми в размер на -1 388 963лева
 друго финансиране в размер на -12 600лева
 остатък по банкови сметки в началото на периода в размер на 120 480лева.
1.2.Уточнен план на всички разходи по бюджета в размер на 6 942 792лева, в.ч. по
функции:
1.2.1.Държавни дейности:
 Общи държавни служби – 676 939лева
 Отбрана и сигурност - 243 565лева
 Образование - 2 473 512лева
 Здравеопазване - 66 579лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 704 386лева
 Почивно дело,култура и спорт - 133 995лева
 Икономически дейности и услуги - 6 710лева
1.2.2.Местни дейности:
 Общи държавни служби - 509 234лева
 Образование - 245 000лева
 Здравеопазване - 17 263лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 183 426лева
 БКС и опазване на околната среда - 839 434лева
 Почивно дело,култура и спорт - 90 890лева
 Икономически дейности и услуги – 513 021лева
 Разходи за лихви – 112 038лева
 Дофинансиране на държавните дейности:
Общи държавни служби - 70 685лева
Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 1 578лева
Култура - 54 537лева.
1.3.Отчет на всички приходи по бюджета в размер на 6 840 588лева, в т.ч.:
 данъчни приходи в размер на 467 164лева.
 неданъчни приходи в размер на 1 415 497лева.
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 4 923 203лева.
 трансфери в размер на 166 630лева
 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер
на -177 861лева
 възстановени заеми в размер на 1 464 460лева
 погашения по дългострочни банкови заеми в размер на -1 388 963лева
 друго финансиране в размер на -25 700лева
 остатък по банкови сметки в началото на периода в размер на 120 480лева
 остатък по банкови сметки в края на периода в размер на 124 322лева.
1.4.Отчет на всички разходи по бюджета в размер на 6 840 588, в т.ч.:
1.4.1.Държавни дейности:
 Общи държавни служби – 657 484лева
 Отбрана и сигурност – 231 912лева
 Образование – 2 365 060лева
 Здравеопазване – 62 697лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 737 302лева
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 Почивно дело,култура и спорт – 133 992лева
 Икономически дейности и услуги – 6 815лева
1.4.2.Местни дейности:
 Общи държавни служби – 686 985лева
 Образование – 229 155лева
 Здравеопазване – 15 705лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 201 385лева
 БКС и опазване на околната среда – 637 396лева
 Почивно дело,култура и спорт – 102 574лева
 Икономически дейности и услуги – 539 660лева
 Разходи за лихви – 98 986лева
 Дофинансиране на държавните дейности:
Общи държавни служби – 66 697лева
Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 8 171лева
Култура – 58 612лева.
2.Утвърждава уточнения план и изпълнението на собствените приходи на училищата,
взаимоотношенията с Централния бюджет, получените и предоставени трансфери, получените
и предоставени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и възстановените заеми по
бюджетната сметка и погашенията по дългосрочни банкови заеми съгласно Приложение №1.
3.Утвърждава изпълнението на местните приходи и ги счита за актуализиран бюджет
по приходната част на бюджета на общината към 31.12.2011година съгласно Приложение №2.
4. Утвърждава уточнения план по функции по разходната част на бюджета на Община
Вълчи дол към 31.12.2011година съгласно Приложение №3.
5.Утвърждава окончателния поименен списък на капиталовите разходи за 2011година по
уточнен план и отчет съгласно Приложение №4.
6.Утвърждава извънбюджетните сметки и фондове на Община Вълчи дол съгласно
Приложение №5.
7.Утвърждава отчета за поетия дългосрочен дълг на Община Вълчи дол за 2011година и
плащанията по дълга съгласно Приложение№6.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно приемане Бюджета
на община Вълчи дол за 2012 година.
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 110
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА; чл.11, ал.9, чл.12 и чл.30, ал.1 от ЗОБ; чл.9, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2012година, ПМС №367/29.12.2011г. и Наредбата за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет по чл.9а от ЗОБ
Общинския съвет-гр.Вълчи дол1
1.Приема бюджета на Община Вълчи дол за 2012година, както следва:
1.1.По прихода в размер на 5 375 073лева. съгласно Приложение №1, в т.ч.:
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1.1.1.Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 3 577 847лева, както
следва:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 430 914лева.
1.1.1.2.Собствени приходи на училища в размер на 36 070лева
1.1.1.3.Преходен остатък от 2011г. в размер на 107 363лева както следва:
 Образование:
в т.ч.:
 СОУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол – 19 066лева
 ОУ„Васил Левски”-с.Михалич – 29 646лева
 ОУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци – 1 018лева
 ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа – 5 414лева
 Дирекция„ОХСД” – 52 219лева.
1.1.1.4.Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности, финансирана от
републиканския бюджет, в размер на 3 500лева за обекти, както следва:
Закупуване на разходомер за пречиствателна станция за ДВХУИ3 500
с.Оборище
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 1 797 226лева, в т.ч.:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 405 300лева.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 713 867лева.
1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности,
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 87 100лева за обекти, както следва:
Доставка и монтаж на котел за административна сграда-гр.Вълчи дол
23 100
Кадастрална карта на гр. Вълчи дол
14 000
Подробен устройствен план ПРЗ гр. Вълчи дол
10 000
Основен ремонт на язовир-с.Генерал Колево
15 000
Основен ремонт на язовир-с.Звънец
25 000
1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 740 100лева.
1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 34 800лева.
1.1.2.6.Преходен остатък в местни дейности в размер на 16 959лева, разпределен както
следва:
• Функция ”Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 4 103лева
• Обекти за финансиране чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи – 12 856лева
1.1.2.7.Целева субсидия за основен ремонт на общински пътища в размер на 136 600лева.
1.1.2.8.Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на 307 500лева.
1.1.2.9.Друго финансиране в размер на 30 000лева.
1.2.По разходите в размер на 5 375 073лева, разпределени по функции, групи, дейности
и параграфи, съгласно Приложение №2, в т.ч.:
1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на 3 707 217лева
1.2.2.За местни дейности в размер на 1 667 856лева.
2.Приема Поименния списък на капиталовите разходи на Община Вълчи дол за
2012година в размер на 239 200лева, съгласно Приложение № 3.
2.1.За обекти с местен характер в размер на 3 400лева от собствени приходи, както следва:
№
Наименование на обекта
Стойност/лева/
1 Закупуване на климатици за клуб на пенсионера, находящ се в
3 400
Читалище гр.Вълчи дол
ОБЩО
3 400
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2.2. За обекти с местен характер в размер на 87 100лева от субсидия от републиканския
бюджет.
2.3.За обекти за държавни дейности – 3 500лева от субсидия от републиканския бюджет.
2.4.За основен ремонт и изграждане на общински пътища, финансиран от Централния
бюджет в размер на 136 600лева, за обекти както следва:
№
Участък
Стойност/лева/
1 Вълчи дол-Брестак IV70151
10 000
2 Генерал Колево-Радан Войвода IV70142
20 000
3 Генерал Колево-Червенци IV70140
30 000
4 Караманите-Червенци IV29015
25 000
5 Генерал Киселово-Страхил IV27008
26 000
6 Калоян-Доброплодно IV70152
15 600
7 Михалич-Кракра IV70147
10 000
ОБЩО
136 600
2.5. Капиталови разходи за обекти, финансирани от приходи от продажба на нефинансови
активи, както следва:
№
Наименование на обекта
Стойност/лева/
1 Погасяване на ползван заем за финансиране на проект за
21 253
техническата инфраструктура
2 Ремонт на кметство-с.Червенци
11 603
ОБЩО
32 856
3.Приема следните лимити за разходи:
1.Социално-битови разходи на персонала, определени в размер 3 на сто от начислените
трудови възнаграждения.
2.Представителни разходи в размер на 10 000лева на Кмета на общината и 3 000лева на
Председателя на общинския съвет.
3.Помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в
заведения за социални услуги лица в размер на 100лв., без ДДС в т.ч.: за ковчег 35лв. без
ДДС, изкопаване на гроб 50лв. без ДДС, превоз 15 лв. без ДДС.
4.Одобрява изплащането на транспортни разходи, както следва:
4.1. На педагогическия персонал, пътуващ в рамките на общината, в размер до 100% от
действително извършените разходи.
4.2. На преподавателите по музика и английски език, в размер до 100% от действително
извършените разходи, на всички пътуващи от други населени места в рамките на 85 % от
действително извършените разходи.
4.3.На медицинския персонал зает в училищното здравеопазване, медицинския
персонал, зает в ДВХУИ и пътуващите служители в ДВХУИ, в размер до 100% от
действително извършените разходи.
4.4.Утвърждава поименния списък на лицата съгласно Приложение № 4.
5.Одобрява средствата за помощи по решение на Общинския съвет в размер на 6 000лева.
6.Утвърждава щатни бройки по дейности, както следва:
Общинска администрация – 60щ.бр.
Здравеопазване - 5щ.бр.
Детски ясли, детски кухни – 2щ.бр.
ДСП – 8,5щ.бр.
Други дейности по икономиката – 16щ.бр.
Дофинансиране – 12,5щ.бр.
Други дейности по образованието - 7щ.бр.
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7.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да утвърди поименните щатни разписания на
дейностите, финансирани от общинския бюджет, без функциите с делегирани бюджети в
дейността.
8.Приема числеността и средните работни заплати на персонала в местните дейности
съгласно Приложение №5.
9.Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове на общината съгласно
Приложение № 6.
10.Утвърждава оклад на дете за един храноден в детските градини на територията на
общината в размер на 2,20лева.
11.Утвърждава разчет за субсидии на организациите с нестопанска цел за развиване на
спортна дейност в размер на 40 000 лв., както следва:
ССНЦ ”Вихър-2002”-гр.Вълчи дол: 20 000лева
Футболен клуб-гр.Вълчи дол: 8 000лева
Футболен клуб-с.Брестак: 4 000лева
Футболен клуб-с.Караманите: 4 000лева
Футболен клуб-с.Ген.Киселово: 4 000лева.
11.1.Възлага на кмета на общината да договори условията за ползване на средствата.
12.Задължава кмета да разпореди и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по
пълна бюджетна класификация по тримесечия и месеци.
13.При спазване общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на Кмета на
общината/чл.27, ал.1 от ЗОБ/:
13.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различините видове разходи в обема
на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
13.2.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от
една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в
частта за местните дейности.
14.Определя като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:
14.1.ДВХУИ-с.Оборище;
14.2.СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол;
14.3.ОУ”Васил Левски”-с.Михалич ;
14.5.ОУ”Климент Охридски”-с.Стефан Караджа;
14.6.ОУ”Св.Иван Рилски”-с.Червенци;
14.7.ОДЗ”Здравец”-гр.Вълчи дол;
14.8.ЦДГ”Щастливо детство”-с.Брестак, филиал с.Караманите;
14.9.ЦДГ”Звездица”-с.Стефан Караджа, филиал с.Червенци;
14.10.ЦДГ”Слънце”-с.Михалич, филиал с.Есеница;
14.11.ЦДГ”Надежда Крупская”-с.Генерал Киселово.
15.Възлага на кмета да:
15.1.Определи конкретните правомощия на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити.
15.2.Ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности при
нарушаване на бюджетната дисциплина.
15.3.Актуализира общинския бюджет във връзка с постъпили средства от Централния
бюджет, дарения и други.
15.4.Кандидатства за средства от Централния бюджет за съфинансиране на проекти.
16.Утвърждава сумите за просрочени вземания от 2011година в размер на 164 877лева. Те
ще бъдат събрани през 2012година.
17.Утвърждава сумите от просрочените задължения от 2011година в размер на 536 366лева,
като 137 572лева ще бъдат разплатени през 2012година.
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18.Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2012година в размер на
307 500лева и лихви по поетия общински дълг в размер на 18 445лева, съгласно
Приложение №7.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно промяна на начина на
трайно ползване на част от имот №000565 в землището на гр.Вълчи дол и в тази връзка
образуване на нови имоти общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 111
I. Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.45” от
ППЗСПЗЗ
I.I. Дава съгласие имот № 000565 в землището на гр.Вълчи дол, с площ от 2,734 дка
актуван с АОС №1129/ 18.12.2009 г. Да бъде разделена на два отделни имота съгласно
приложения проект за делба, както следва:
1. Имот № 000570, общинска собственост с площ -0,381 дка, начин на трайно ползване:
полски път.
2. Имот № 000573, общинска собственост с площ-2,353 дка, начин на трайно ползване:
пасище-мера.
I.II. Имот № 000565 в землището на гр.Вълчи дол да се деактува със заповед на Кмета на
община Вълчи дол и за новообразувания имот № 000573 да се състави акт за публична
общинска собственост.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно заличаване на
общинско дружество „Здраве” ЕООД гр.Вълчи дол- в ликвидация.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 112
І. Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА; чл.147,ал.2;
чл.270, ал.2 и чл.271 от Търговския закон:
1. Приема годишен финансов отчет на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи дол за 2011 год.
2. Приема окончателен финансов отчет и окончателен доклад на дейностите по
ликвидацията на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи дол към 10.02.2012г. изготвен от
ликвидатора на дружеството.
3. Приема крайния ликвидационен баланс на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи дол- в
ликвидация.
4. Възлага на ликвидатора на дружеството наличната финансова сума по сметка на
дружеството да бъде преведена по сметка на община Вълчи дол в срок до 31.03.2012 г.
5. Дава съгласие за заличаване на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи дол в търговския
регистър при Агенцията по вписванията.
6. Задължава ликвидатора на дружеството да извърши необходимите дейстивя за
заличаване на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи дол в Агенция по вписванията преди изтичане
срока на ликвидацията -24.02.2012г.
7. Цялата финансово отчетна и друга документация на дружеството да бъде
предадена от ликвидатора за съхраняване в община Вълчи дол.
8. Освобождава от отговорност ликвидатора на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи долИрина Ангелова Станкова.
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9. Възлага на кмета на община Вълчи дол решението за заличаване на «Здраве»
ЕООД, гр.Вълчи дол да бъде обнародвано в «Държавен весстник».
ІІ. Общински съвет Вълчи дол на основание чл.266, ал.5,т.1 от Търговския закон
определя възнаграждение на ликвидатора на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи дол- Ирина
Ангелова Станкова, в размер на една минимална работна заплата месечно за периода на
ликвидация.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Отчет от Таня Ангелова- секретар на община Вълчи дол, относно дейността на Обществен
съвет по социално подпомагане гр.Вълчи дол за 2011 година.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното

дол.

Р Е Ш Е Н И Е № 113
ОбС приема отчета за дейността на Обществен съвет по социално подпомагане гр.Вълчи

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно организация на
столовото хранене в училищата на територията на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 114
І. Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.5
от ПМС №88 от 23 май 2000 година, утвърждава за финансовата 2012 година себестойност на
един обяд за ученическото столово хранене, както следва:
1. СОУ»Васил Левски» гр.Вълчи дол- в размер на 1,20лв.:
- субсидия от бюджета на училището – 0,20лв.;
-заплащане купон от ученик- 1,00лв.
2. ОУ»КлиментОхридски» с.Стефан Караджа- в размер на 1,20лв:
- субсидия от бюджета на училището – 0,70лв.;
-заплащане купон от ученик- 0,50лв.
3. ОУ»Свети Иван Рилски» с. Червенци- в размер на 1,20лв:
- субсидия от бюджета на училището – 1,00лв.;
-заплащане купон от ученик- 0,20лв.
4. ОУ»Васил Левски» с.Михалич- в размер на 1,20лв:
- субсидия от бюджета на училището – 0,70лв.;
-заплащане купон от ученик- 0,50лв.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно продажба на имоти
№ 000228 и № 000230 /частна общинска собственост/ в землището на с.Брестак, общ.Вълчи
дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 115
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,
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І. І. Дава съгласие следните имоти, частна общинска собственост да бъдат продадени на
публичен търг с явно наддаване:
1. Имот № 000228 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване:
др.селскостоп.територии, с площ от 3,000дка, АОС №1271/07.02.2012г., при граници и
съседи:№ 000227, пасище мера; №000230, др.селскостоп.територии и имот № 000207 , язовир
2. Имот№ 000230 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: изостав.трайни
насаждения, с площ от 7,788дка, АОС №1273/ 07.02.2012г., при граници и съседи:№000229,
изостав.трайни насаждения; № 000221, пасище, мера; № 000207, язовир и №000228,
др.селскот.територии.
І. ІІ. Одобрява направените от г-жа Бисерка Влахова пазарни оценки за първоначални
продажни цени при провеждането на публичния търг, както следва:
1. Имот № 000228 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване:
др.селскостоп.територии, с площ от 3,000дка, АОС №1271/07.02.2012г., първоначална цена
2 430,00лв. /две хиляди четиристотин и тридесет лева и 00 стотинки/.Размер на депозита- 20%
от стойността на имота.
2. Имот№ 000230 в землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: изостав.трайни
насаждения, с площ от 7,788дка, АОС №1273/ 07.02.2012г.,първоначална цена 6 386,00лв./
шест хиляди триста осемдесет и шест лева и00 стотинки/. Размер на депозита- 20% от
стойността на имота.
І. 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 покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Заявления за парични помощи:
11.1. Заявление от Калинка Маркова Табятова от гр.Вълчи дол, относно отпущане на
еднократна парична помощ за битови нужди.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 116
Не дава съгласие на Калинка Маркова Табятова от гр.Вълчи дол да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
11.2. Заявление от Николинка Милкова Маджарова от гр.Вълчи дол, ул.”Струма”№6,
относно отпущане на еднократна паричнапомощ за лекарства за децата й.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 117
Дава съгласие на Николинка Милкова Маджарова от гр.Вълчи дол,ул.”Струма”№6 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. за закупуване на лекарства.
11.3. Заявление от Илия Асенов Димитров от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение и лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 118
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Дава съгласие на Илия Асенов Димитров от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.за закупуване на лекарства.
11.4. Заявление от Димо Станков Ставрев от с.Караманите, 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 № 119
Дава съгласие на Димо Станков Ставрев от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв. за закупуване на лекарства.
11.5. Заявление от Ахмед Шабан Осман от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за закупуване на лекарства и медицински консумативи.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 120
Дава съгласие на Ахмед Шабан Осман от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. за закупуване на лекарства и медицински
консумативи.
11.6. Заявление от Юлияна Димитрова Сивриева от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за закупуване на лекарства
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 121
Дава съгласие на Юлияна Димитрова Сивриева от с.Михалич да
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. за закупуване на лекарства.

бъде отпусната

11.7. Заявление от Александър Кирилов Александров от гр.Вълчи дол,
ул.Хр.Смирненски,№2, 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 № 122
Дава съгласие на Александър Кирилов Александров от гр.Вълчи дол,
ул.Хр.Смирненски,№2 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. за
закупуване на лекарства.
11.8. Заявление от Фатме Мехмед Алиибрям 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 № 123
Дава съгласие на Фатме Мехмед Алиибрям от с.Добротич да
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. за провеждане на лечение.

бъде отпусната
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11.9. Заявление от Еленка Андреева Иванова 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 № 124
Дава съгласие на Еленка Андреева Иванова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
11.10. Заявление от Емил Маринов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за закупуване на лекарства
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 125
Не дава съгласие на Емил Маринов Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
11.11. Заявление от Елена Янева Георгиева от гр.Вълчи дол,ул.Гео Милев №16, относно
отпущане на еднократна парична помощ за заплащане на семестриална такса.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 126
Не дава съгласие на Елена Янева Георгиева от гр.Вълчи дол,ул.”Гео Милев” №16 да
бъде отпусната еднократна парична помощ.
11.12. Заявление от Ганка Боянова Вълчева от с.Червенци, относно отпущане на
еднократна парична помощ за издаване на лична карта на сина й.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 127
Дава съгласие на Ганка Боянова Вълчева от с.Червенци да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
11.13. Заявление от Красимира Антонова Колчева от Вълчи дол, 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 № 128
Дава съгласие на Красимира Антонова Колчева от гр.Вълчи дол, ул.”Струма”№18 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. за закупуване на лекарства за
децата й.
11.14. Заявление от Слави Ангелов Иванов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение и лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 129
Дава съгласие на Слави Ангелов Иванов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв. за лекарства и оперативно лечение.
11.15. Заявление от Иванка Стефанова Станчева от гр.Вълчи дол,ул.Марек №4, 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 № 130
Дава съгласие на Иванка Стефанова Станчева от гр.Вълчи дол, ул.”Марек” №4 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
11.16. Заявление от Реджеб Ибрям Реджеб 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 № 131
Не дава съгласие на Реджеб Ибрям Реджеб от с.Радан Войвода да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната

11.17. Заявление от Марийка Йорданова Маринова от гр.Вълчи дол, ул.Бригадирска
№26, относно отпущане на еднократна парична помощ за възстановяване паднал комин
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 132
Не дава съгласие на Марийка Йорданова Маринова от гр.Вълчи дол, ул.”Бригадирска”
№26 да бъде отпусната еднократна парична помощ.
11.18. Заявление от Марийка Димитрова Василева от гр.Вълчи дол, ул.Ивайло №6,
относно отпущане на еднократна парична помощ за погребение
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 133
Дава съгласие на Марийка Димитрова Василева от гр.Вълчи дол, ул.Ивайло №6 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. за погребение, които да бъдат
прехвърлени директно от параграф на параграф за частично покриване на дължима сума.
11.19. Заявление от Илко Симеонов Иванов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 134
Дава съгласие на Илко Симеонов Иванов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв. за закупуване на лекарства.
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11.20. Заявление от Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за покриване на разходи по лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 135
Дава съгласие на Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100лв. за покриване на разходи по лечение.
С това дневния ред на СЕДМОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , СЕДМОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол
бе закрито в 17,30 часа.

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