РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на деветнадесето редовно заседание на 20 февруари 2013 година
П Р О Т О К О Л № 19
ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно дарение на имоти частна
общинска собственост /читалища/
ОбС взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 580
1. ОбС Вълчи дол на основание чл.35, ал.5 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА дава съгласие да
се прехвърли безвъзмездно под формата на дарение на Народно читалище «Наука 1907», с.Щипско,
общ.Вълчи дол, ЕИК: 000084429, представлявано от читалищния секретар Дияна Пенкова Атанасова,
собствеността на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ двуетажна масивна
сграда- читалище със застроена площ 430кв.м., находяща се в УПИ ІV-190 в кв.45 по плана на
с.Щипско, общ.Вълчи дол, актувана с АОС № 1447/12.02.2013г., при граници на имота: УПИ ІV-190 в
кв.45.
2. „Дава съгласие в документа за придобиване на собственост да се отрази волята на дарителя, а
именно- имота да се използва по предназначение и единствено за целите на проект „Ремонт на
народно читалище „Наука-1907”-с.Щипско-без право на разпоредителни сделки от страна на
надарения”
Р Е Ш Е Н И Е № 581
1. ОбС Вълчи дол на основание чл.35, ал.5 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА дава съгласие да
се прехвърли безвъзмездно под формата на дарение на Народно читалище «Просвета 1912», с.Стефан
Караджа, общ.Вълчи дол, ЕИК: 103750079, представлявано от читалищния секретар Даниела
Николаева Александрова, собствеността на недвижим имот, частна общинска собственост,
съставляващ двуетажна масивна сграда- читалище със застроена площ 752 кв.м., находяща се в УПИ
ІІ в кв.27 по плана на с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол, актувана с АОС № 1443/12.02.2013г., при
граници на имота: УПИ ІІ в кв.27.
2. „Дава съгласие в документа за придобиване на собственост да се отрази волята на дарителя, а
именно- имота да се използва по предназначение и единствено за целите на проект „Ремонт на
народно читалище 1912”-с.Стефан Караджа-без право на разпоредителни сделки от страна на
надарения”
Р Е Ш Е Н И Е № 582
1. ОбС Вълчи дол на основание чл.35, ал.5 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА дава съгласие да
се прехвърли безвъзмездно под формата на дарение на Народно читалище «Пробуда 1927»,
с.Добротич, общ.Вълчи дол, ЕИК: 000084817, представлявано от председателя Станка Стоянова
Маринова, собствеността на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ двуетажна
масивна сграда- читалище със застроена площ 330 кв.м., находяща се в УПИ VІІ в кв.22 по плана на
с.Добротич, общ.Вълчи дол, актувана с АОС № 1449/12.02.2013г., при граници на имота: УПИ VІІ в
кв.22.
2. „Дава съгласие в документа за придобиване на собственост да се отрази волята на дарителя, а
именно- имота да се използва по предназначение и единствено за целите на проект „Ремонт на
народно читалище „Пробуда-1927”-с.Добротич-без право на разпоредителни сделки от страна на
надарения”
Р Е Ш Е Н И Е № 583
1. ОбС Вълчи дол на основание чл.35, ал.5 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА дава съгласие да
се прехвърли безвъзмездно под формата на дарение на Народно читалище «Възраждане 1920»,
с.Червенци, общ.Вълчи дол, ЕИК: 000085399, представлявано от председателя Недялка Друмчева
Белева, собствеността на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ двуетажна
масивна сграда- читалище със застроена площ 560 кв.м., от които 176 кв.м. на един етаж, находяща се
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в УПИ VІ в кв.81 по плана на с.Червенци, общ.Вълчи дол, актувана с АОС № 1444/12.02.2013г., при
граници на имота: УПИ VІ в кв.81.
2. „Дава съгласие в документа за придобиване на собственост да се отрази волята на дарителя, а
именно- имота да се използва по предназначение и единствено за целите на проект „Ремонт на
народно читалище „Възраждане 1920”-с.Червенци-без право на разпоредителни сделки от страна на
надарения”
Р Е Ш Е Н И Е № 584
1. ОбС Вълчи дол на основание чл.35, ал.5 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА дава съгласие да
се прехвърли безвъзмездно под формата на дарение на Народно читалище «Асен Златаров 1937»,
с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, ЕИК: 000084952, представлявано от председателя Георги
Георгиев Господинов, собствеността на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ
двуетажна масивна сграда- читалище със застроена площ 610 кв.м., от които 31 кв.м. на два етажа,
находяща се в УПИ ІІ в кв.24 по плана на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол, актувана с АОС №
1445/12.02.2013г., при граници на имота: УПИ ІІ в кв.24.
2. „Дава съгласие в документа за придобиване на собственост да се отрази волята на дарителя, а
именно- имота да се използва по предназначение и единствено за целите на проект”Ремонт на
народно читалище „Асен Златаров-1937”-с.Генерал Киселово-без право на разпоредителни сделки от
страна на надарения”
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно изпълнение на бюджета на
община Вълчи дол към 31 декември 2012 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 585
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 Наредбата за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет по чл.9а от ЗОБ Общинския съвет-гр.Вълчи дол
РЕШИ:
1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол за 2012 година, както
следва:
1.1.Уточнен план на всички приходи по бюджета в размер на 5 986 789 лева, в т.ч.:
 данъчни приходи в размер на 394 117 лева
 неданъчни приходи в размер на 795 377 лева
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 4 886 035 лева
 трансфери в размер на 349 165 лева
 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 50 484 лева
 получени заеми от банки - 600 000 лева
 погашения по дългострочни банкови заеми в размер на - - 754 288 лева
 временно съхранявани средства – 37 229 лева
 друго финансиране в размер на - -38 382 лева
 остатък по банкови сметки в началото на периода в размер на 124 322 лева
 остатък по банкови сметки в края на периода - -343 282лева.
1.2.Уточнен план на всички разходи по бюджета в размер на 5 986 789 лева, в т.ч. по функции:
1.2.1.Държавни дейности – 4 040 650 лева:
 Общи държавни служби - 585 100 лева
 Отбрана и сигурност – 289 318 лева
 Образование - 2 279 836 лева
 Здравеопазване – 58 594 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 699 229 лева
 Почивно дело,култура и спорт – 124 685 лева
 Икономически дейности и услуги – 3 888 лева
1.2.2.Местни дейности – 1 829 051 лева :
 Общи държавни служби – 622 928 лева
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 Образование – 201 172 лева
 Здравеопазване – 5 433 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 139 898 лева
 БКС и опазване на околната среда – 350 578 лева
 Почивно дело,култура и спорт – 77 481 лева
 Икономически дейности и услуги – 385 227 лева
 Разходи за лихви – 46 334 лева
1.2.3.Дофинансиране на държавните дейности – 117 088 лева:
Общи държавни служби – 74 455 лева
Здравеопазване – 42 633 лева.
1.3.Отчет на всички приходи по бюджета в размер на 5 986 789 лева, в т.ч.:
 данъчни приходи в размер на 394 117 лева
 неданъчни приходи в размер на 795 377 лева
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 4 886 035 лева
 трансфери в размер на 349 165лева
 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 50 484 лева
 получени заеми от банки - 600 000 лева
 погашения по дългострочни банкови заеми в размер на - - 754 288 лева
 временно съхранявани средства – 37 229 лева
 друго финансиране в размер на - -38 382 лева
 остатък по банкови сметки в началото на периода в размер на 124 322 лева
 остатък по банкови сметки в края на периода - -343 282 лева.
1.4.Отчет на всички разходи по бюджета в размер на 5 986 789 лева, в т.ч. по функции:
1.4.1.Държавни дейности – 4 040 650 лева:
 Общи държавни служби - 585 100 лева
 Отбрана и сигурност – 289 318 лева
 Образование - 2 279 836 лева
 Здравеопазване – 58 594 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 699 229 лева
 Почивно дело,култура и спорт – 124 685 лева
 Икономически дейности и услуги – 3 888 лева.
1.4.2.Местни дейности – 1 829 051 лева :
 Общи държавни служби – 622 928 лева
 Образование – 201 172 лева
 Здравеопазване – 5 433 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 139 898 лева
 БКС и опазване на околната среда – 350 578 лева
 Почивно дело,култура и спорт – 77 481 лева
 Икономически дейности и услуги – 385 227лева
 Разходи за лихви – 46 334 лева
1.4.3.Дофинансиране на държавните дейности – 117 088 лева:
Общи държавни служби – 74 455 лева
Здравеопазване – 42 633 лева.
2.Утвърждава уточнения план и
изпълнението на собствените приходи на общината,
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 31.12.2012г. съгласно Приложение №2.
4. Утвърждава уточнения план по функции по разходната част на бюджета на Община Вълчи
дол към 31.12.2012г. съгласно Приложение №3.
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5.Утвърждава окончателния поименен списък на капиталовите разходи за 2012 година 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 2012 година и
плащанията по дълга съгласно Приложение№6.
8. Утвърждава размера на разплатените просрочени задължения на общината през 2012
година съгласно Приложение № 7
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на бюджета на
община Вълчи дол за 2013 година.
ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ 586
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 от ЗОБ; чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 година, ПМС
№1/09.01.2013г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и
Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет по чл.9а от ЗОБ,
Общинския съвет-гр.Вълчи дол РЕШИ:
1.Приема бюджета на Община Вълчи дол за 2013 година, както следва:
1.1.По прихода в размер на 6 292 009 лева, съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 3 914 616 лева, както
следва:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 521 714 лева.
1.1.1.2.Собствени приходи на училища в размер на 53 820 лева
1.1.1.3.Преходен остатък от 2012 г. в размер на 339 082 лева, както следва:
 Образование:
в т.ч.:
• СОУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол – 45 665 лева
• ОУ„Васил Левски”-с.Михалич – 38 786 лева
• ОУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци – 9 432 лева
• ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа – 12 572 лева
• ЦДГ „Слънце”-с. Михалич, филиал-с.Есеница – 14 009 лева
• ЦДГ” Надежда Крупская”-с. Генерал Киселово - 2 004 лева
• ЦДГ”Звездица”-с.Стефан Караджа - 1 802 лева
• ОДЗ„Здравец”-гр.Вълчи дол - 23 833 лева
 ДВХУИ-с. Оборище - 14 229 лева
 Други дейности по образованието – 176 381 лева,
в т.ч.:
- издръжка: 6 381 лева
- капиталови разходиди за закупуване на училищен автобус – 170 000 лева
 Други дейности по отбраната - 369 лева.
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 2 377 393 лева, в т.ч.:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 435 500 лева.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 137 300 лева.
1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности,
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 169 700 лева за обекти, както следва:
1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 740 100 лева.
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1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 47 100 лева.
1.1.2.6.Преходен остатък в местни дейности в размер на 4 200 лева, както следва:
 Други дейности по икономиката – 4 200 лева.
1.1.2.7.Целева субсидия за основен ремонт на общински пътища в размер на 160 700 лева.
1.1.2.8.Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на 216 207 лева.
1.1.2.9.Друго финансиране в размер на 76 000 лева.
1.1.2.10.Съучастия в сдружения в размер на 25 000 лева.
1.2.По разходите в размер на 6 292 009 лева, разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно Приложение №2, в т.ч.:
1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на 3 914 616 лева.
1.2.2.За местни дейности в размер на 2 377 393 лева.
2.Приема Поименния списък на капиталовите разходи на Община Вълчи дол за 2013 година в
размер на 428 600 лева, съгласно Приложение № 3.
2.1.За обекти с местен характер в размер на 33 200 лева от собствени приходи, както следва:
№
Наименование на обекта
План/лева/
1
Частичен ремонт на покрив на Поликлиника в гр.Вълчи дол
6 000
2
Ремонт на сграда на кметство-с.Брестак
15 000
3
Ремонт на отводнителна система на язовир в с.Страхил
10 000
4
Ремонт на покрив на кметство и шахта в с.Щипско
2 200
ОБЩО
33 200
2.2. За обекти с местен характер в размер на 169 700 лева, финансирани от републиканския
бюджет, както следва:
Основен ремонт на тротоари и пътни настилки в имот с планоснимачен
15 000
№1237 и ОК78-ОК-79ОК-80 в гр.Вълчи дол
Закупуване и доставка на цветен принтер за нуждите на Общинска
5 000
администрация
Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОДЗ”Здравец”-гр. Вълчи дол
10 000
Закупуване и доставка на компютри за нуждите на Общинска
10 000
администрация
Закупуване на 4 броя автоспирки, както следва: 1бр. – за с.Войводино, 1бр. –
8 000
за с.Караманите и 2бр. – за гр.Вълчи дол
Проектиране на център в гр.Вълчи дол
30 000
Проектиране на улица ОК 3- Ок6 –ОК-14 в гр.Вълчи дол
10 000
Реконструкция на общинска пазар-гр.Вълчи дол
10 000
Изготвяне на технически паспорти за общински сгради
10 000
Основен ремонт на покрив в кметство-с.Кракра
2 000
Основен ремонт на покрив в кметство-с.Изворник
2 800
Основен ремонт на покрив в кметство-с.Войводино
2 500
Основен ремонт на мост в с.Войводино
2 000
Основен ремонт и преустройство на сграда за детска градина в
43 400
с.Генерал Киселово
Изграждане на ограда на гробищен парк в гр.Вълчи дол
9 000
ОБЩО
169 700
2.3.За основен ремонт и изграждане на общински пътища, финансиран от Централния бюджет в
размер на 160 700лева, както следва:
№
Участък
План/лева/
1
с.Войводино – с.Николаевка VAR 2116
60 000
2
Разклон за с.Генерал Киселово – с.Брестак – с.Червенци VAR 1112
100 700
ОБЩО
160 700
2.4.Капиталови разходи за обекти, финансирани от приходи от продажба на нефинансови активи,
в размер на 65 000 лева, както следва:
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№
1

2

3
4

5
6

Наименование на обекта
Авторски надзор за обект – 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”
Строителен надзор за обект – 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”
Ремонт на административна сграда в гр. Вълчи дол
Изготвяне на тръжни документи за избор на изпълнители по проект
„Разширение
на
канализационната
и
реконструкция
на
водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, област Варна – І етап”, по
ОПОС 2007-2013, приоритетна ос 1
Подмяна на водопровод на ул.”Добруджа” в гр. Вълчи дол
Битова канализация на ул.”Асен Златаров” гр. Вълчи дол
ОБЩО

2.5. Капиталови разходи финансирани чрез трансфери от МОМН
№
Наименование на обекта
1
Закупуване на нов автобус за превоз на ученици до 16-годишна
възраст
ОБЩО

План/лева/
2 400

4 000

7 600
2 400

33 600
15 000
65 000
План/лева/
170 000
170 000

3.Приема следните лимити за разходи:
3.1.Социално-битови разходи на персонала, определени в размер 3 на сто от начислените
трудови възнаграждения.
3.2.Разходи за представително и работно облекло на персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения в Общинска администрация и дейностите към нея, както следва:
3.2.1.В размер на определената минимална работна заплата за страната за педагогическия и
непедагогическия персонал в детските градини.
3.2.2.В размер на 300 лева за лицата, заемащи изборни длъжности, ръководния персонал, нает
по трудови правоотношения в Общинска администрация и Председателя на Общинския съвет.
3.2.3.В размер на 250 лева за служителите, наети по трудови правоотношения в Общинска
администрация и дофинансираните към нея дейности.
3.2.4.В размер на 200 лева за служителите, наети по трудови правоотношения във всички
останали държавни и местни дейности, финансирани от бюджета на общината.
3.2.5.В размер на 400 лева за служителите, назначени по служебни правоотношения в
Общинска администрация.
3.3.Представителни разходи в размер на 10 000 лева на Кмета на общината и 5 000 лева на
Председателя на общинския съвет.
3.4.Помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в заведения
за социални услуги лица в размер на 100 лева без ДДС, в т.ч.: за ковчег 35 лв. без ДДС, изкопаване
на гроб 50 лв. 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 на 100% от
действително извършените разходи.
4.2. На преподавателите по музика и английски език, в размер на 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 на 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 10 000 лева.
6.Утвърждава щатни бройки по дейности, както следва:
 Общинска администрация – 61 щ.бр.
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 Здравеопазване – 4 щ.бр.
 Детски ясли, детски кухни – 1 щ.бр.
 ДСП – 8,5 щ.бр.
 Други дейности по икономиката – 16 щ.бр.
 Чистота – 4 щ.бр.
 Дофинансиране – 12,5 щ.бр.
 Други дейности по образованието – 7 щ.бр.
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 2,30лева.
11.Утвърждава разчет за субсидии на организациите с нестопанска цел за развиване на
спортна дейност в размер на 49 000 лева, както следва:
ССНЦ ”Вихър-2002”-гр.Вълчи дол - 20 000 лева
Сдружение „Петко Сираков 2012” – 5 000 лева
Футболен клуб-гр.Вълчи дол - 8 000 лева
Футболен клуб-с.Брестак - 4 000 лева
Футболен клуб-с.Караманите - 4 000 лева
Футболен клуб-с.Генерал Киселово - 4 000 лева
Футболен клуб- с. Михалич - 4 000 лева.
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 съгласно чл.27, ал.1 от Закона за общинските бюджети:
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”Звездица”-с.Стефан Караджа, филиал - с.Червенци;
14.9.ЦДГ”Слънце”-с.Михалич, филиал - с.Есеница;
14.10.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 2012 година в размер на 230 672 лева, като
150 000 лева ще бъдат събрани през 2013 година.
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17. Утвърждава сумите от просрочените задължения от 2012 година в размер на 595 776 лева,
като 269 679 лева ще бъдат разплатени през 2013 година.
18. Утвърждава план-график за разплащане на просрочените задължения, съгласно
Приложение №7.
19. Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2013 година, както
следва: главница в размер на 216 207 лева и лихви по поетия общински дълг в размер на
22 320 лева, съгласно Приложение №8.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ПЗ за
ПИ №081011, землище с.Брестак, обл.Варненска.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 587
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОбС одобрява ПУППЗ за промяна отреждането на част от поземлен имот (ПИ) №081011, землище с.Брестак, общ.Вълчи
дол, обл.Варна от „Земеделска земя” в земя за „Неземеделски нужди” с конкретно предназначение за
„За техническа инфраструктура- базова станция на GSM оператор”
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет-Вълчи дол, пред Административен съдВарна.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно одобряване на ПУП-ПЗ за
ПИ №051015, землище с.Стефан Караджа, обл.Варненска
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 588
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА , във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОбС одобрява ПУППЗ за промяна отреждането на част от поземлен имот (ПИ) №051015, землище с.Стефан Караджа,
общ.Вълчи дол, обл.Варна от „Земеделска земя” в земя за „Неземеделски нужди” с конкретно
предназначение за „За техническа инфраструктура- базова станция на GSM оператор”
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет-Вълчи дол, пред Административен съдВарна.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината , относно приемане на Наредба за
изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 589
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.62, ал.10 от ЗУТ, ОбС приема Наредба за
изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Вълчи дол.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно бракуване и ликвидация на
ДМА-общинска собственост.
ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ 590
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС упълномощава Кмета на
Общината да организира цялостната дейност по бракуването и ликвидирането на следните
дълготрайни материални активи:
Таблица1. КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ
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ИНВЕНТАРЕН НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ

329
1003
1763

Компютър и монитор
Компютър LENOVO SLMT 6883
Монитор LENOVO V6 25739

ИНВЕНТАРЕН НОМЕР

БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ /лева/
150,00
726,72
247,68

Таблица2. ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ
НАИМЕНОВАНИЕ
БАЛАНСОВА
СТОЙНОСТ /лева/
ПП”СТРОИТЕЛ” версия 4.30 СМР
724,70

622
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на Общински план
за младежта.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 591
ОбС на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта
приема Общински план за младежта за 2013 година.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината , относно даряване на имот частна
общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 592
ОбС Вълчи дол на основание чл.35, ал.5 от ЗОС и чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА,
І- Дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно под формата на дарение на Храм „Св.Св.Кирил
и Методий”, с.Караманите, общ.Вълчи дол, ЕИК:148022769, представлявано от Станислав Георгиев
Друмев, собствеността на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ ХІІІ,
кв.41 по плана на с.Караманите, с площ от 6 000,00кв.м., в едно с построените в него:1. Училищна
сграда, масивна едноетажна с площ от 368 кв.м.; 2. Физкултурен салон, масивна едноетажна сграда с
площ от 234 кв.м.;, 3. Склад, едноетажен с площ от 55 кв.м., актуван с АОС №1189/30.09.2010г., при
граници на имота: от две страни улици, УПИ ХІV, УПИ Х-2 и УПИ І-2 в кв.41.
ІІ-„Дава съгласие в документа за придобиване на собственост да се отрази волята на дарителя, а
именно- имота да се използва по предназначение - единствено за целите на проектно предложение по
мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони-без
право на разпоредителни сделки от страна на надарения”
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно допълнение на решение
№3/пътни разходи на общински съветници/.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 593
На основание чл.34,ал.4 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.8 и ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, ОбС променя Решение №3 от
второ заседание на ОбС от 21.11.2011год., както следва: от състава на пътуващите съветници отпада
Юнуз Аптулов Зюлкяров и се добавя общинският съветник Ивелина Йовчева Йорданова, считано от
м.01.2013година.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно определяне на представител в
Областния съвет за регионално развитие-Варна.
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 594
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА; чл.62, ал.3 и ал.5 от ППЗРР и във връзка с
чл.9,ал.2 от Закона за регионално развитие, ОбС вълчи дол:
1.Прекратява функциите на представител на общински съвет Вълчи дол в Областния
съвет за регионално развитие-Варна, на общинският съветник Камен Куртев Петров.
2.Определя за представител на общински съвет Вълчи дол в Областния съвет за
регионално развитие –Варна за мандат 2011-2015 год. – общинския съветник Милен Георгиев
Бакърджиев.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно разпореждане с общинско
имущество /ул.осветление/
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 595
На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол възлага на кмета на общината да
проучи необходимостта от осветителни тела по населените места и след съгласуване с определена за
целта комисия, в чийто състав има включени общински съветници да предприеме необходимите
действия за демонтаж на част от изключените осветителни тела и монтирането им по населените
места.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно продажба на апартамент №2
със застроена площ 71,95кв.м., изба №5-9,11кв.м. и изба №6-10,8кв.м., намиращи се в сграда,
общежитие, находяща се в УПИ V, кв.33 по плана на с.Генерал Киселово, общ.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 596
На основание чл.42, ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.1 и чл.28 от НУРУЖННПОЖ, ОбС Вълчи дол
определя апартамент №2 със застроена площ 71.95 кв.м., изба №5-9.11 кв.м. и изба №6-10.8
кв.м., намиращи се в сграда, общежитие, находяща се в УПИ V, кв.33 по плана на с.Генерал
Киселово, община Вълчи дол, АОС №1165/19.04.2010г. и АП на АОС №1245/ 17.10.2011г., от
жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, на жилище за
продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за
общински нужди.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 597
На основание чл.47, ал.1,т.3 от ЗОС и чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС гр.Вълчи дол, дава
съгласие да се продаде на Росица Енева Кръстева, ЕГН-6209090976 с постоянен адрес с.Генерал
Киселово, общ.Вълчи дол, апартамент №2 със застроена площ 71,95 кв.м. , изба №5-9,11кв.м. и
изба №6- 10,8кв.м., намиращи се в сграда , общежитие, находяща се в УПИ V, кв.33 по плана на
с.Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, АОС №1165/19.04.2010г. и АП на АОС
№1245/17.10.2011г., при граници и съседи: на апартамент №2- коридор и апартамент №1; на
изба №5- изба №6 и коридор; на изба №6- изба №7, изба №5 и коридор.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 598
На основание чл.41,ал.2, чл.47, ал.2 от ЗОС и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол
одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова на 20.11.2012г. пазарна оценка в размер на 10
755,00(десет хиляди седемстотин петдесет и пет лева и 00 стотинки)за апартамент №2 със
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застроена площ 71,95 кв.м. , изба №5-9,11кв.м. и изба №6- 10,8кв.м., намиращи се в сграда ,
общежитие, находяща се в УПИ V, кв.33 по плана на с.Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, АОС
№1165/19.04.2010г. и АП на АОС №1245/17.10.2011г. за продажна цена по смисъла на
чл.31,ал.2 от НУРУЖННПОЖ.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно отдаване под наем на язовир
публична общинска собственост /Ген.Колево/
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 599
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14 от НРПУРОИ, ОбС
гр.Вълчи дол:
1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години след провеждане на
публичен търг с явно наддаване на язовир публична общинска собственост, представляващ имот
№000034 в землището на с.Генерал Колево с площ от 92,789 дка, АОС №437/ 27.12.2000г. при
стартова първоначална годишна наемна цена 3 092,97лв. без ДДС, определена съобразно Тарифа за
определянето на базисните наемни цени при отдаване под наем на имоти общинска собственост.
Размер на депозита- 50% от първоначалната годишна наемна цена.
2. 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 търга.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно предоставяне за
безвъзмездно управление на училищни сгради.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 600
На основание чл.12, ал.3 от ЗОС; чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 от НРПУРОИ, ОбС
гр.Вълчи дол:
І- Дава съгласие да се предоставят за срок от 19 /десет/ години за безвъзмездно управление:
1. Недвижим имот, съставляващ УПИ І, кв.34 по плана на гр.Вълчи дол, с площ от 18 000,00
кв.м., в едно с построените в него: 1.Училищна сграда, масивна двуетажна с площ от 960 кв.м.; 2.
Физкултурен салон и учебна работилница, масивна двуетажна сграда с площ от 250 кв.м.; 3. Масивна
триетажна училищна сграда с площ от 916 кв.м.; и 4. Актова зала, столова и физкултурен салон,
масивна двуетажна сграда с площ от 945 кв.м., актуван с АОС №883/ 04.06.2008г. на СОУ «Васил
Левски»,гр.Вълчи дол, ул.»Георги Димитров»№1,ЕИК-000082264, директор- Марияна Митева.
2. Недвижим имот, намиращ се в УПИ І, кв.1 по плана на с.Михалич, състоящ се от масивна
двуетажна сграда- училище със застроена площ: 420 кв.м., актуван с АОС№886/04.06.2008г. на ОУ
«Васил Левски», с.Михалич, ЕИК: 000082684, директор- Антония Пенчева.
3. Недвижим имот, намиращ се в УПИ І, кв.54 по плана на с.Червенци, състоящ се от 1.
Масивна двуетажна сграда- училище със застроена площ: 650 кв.м.; 2. Масивна едноетажна сградафизкултурен салон с площ 265 кв.м., актуван с АОС №885/04.06.2008г. на ОУ «Свети Иван
Рилски»,с.Червенци, ЕИК: 000082983, директор- Добринка Русева.
4. Недвижим имот, съставляващ УПИ V, в кв.30 по плана на с.Стефан Караджа, с площ от 12
250,00 кв.м., в едно с построените в него: 1.Училищна сграда-бл.1,, масивна едноетажна с площ от
460 кв.м.; 2. Училищна сграда-бл.2, масивна двуетажна със ЗП 620 кв.м.; 3. Физкултурен салон,
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масивна едноетажна сграда с площ от 225 кв.м., актуван с АОС №884/04.06.2008г. на ОУ»Климент
Охридски»,с.Стефан Караджа, ЕИК: 000082937, директор- Евелина Николова.
ІІ- Възлага на кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор за за управление с
определените в т.І училища.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на отчет за
дейността на МКБППМН за 2012 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 601
На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - гр. Вълчи дол приема Отчет за
дейността на МКБППМН за 2012 година.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно промяна на състава на
местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 602
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол Променя състава на Местната комисия за
уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове както
следва:
Председател: Таня Ангелова Георгиева- представител на ОбА
Членове: 1. Иван Стефанов Драганов- представител на ОбА
2.Теодора Стефанова Димитрова- представител на ОбА
3. Даниела Банкова Маркова- общински съветник
4.Исмет Ибрямов Мехмедов- общински съветник
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно промяна в структурата на
ОбА в частта й „Дейности към Общинска администрация Вълчи дол”.
ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 603
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА
1.Общински съвет – гр.Вълчи дол изменя числеността в дейности „Здравеопазване“ - 4 щатни
бройки и „Детски ясли, детски кухни“ - 1 щатна бройка.
2.Общински съвет – гр.Вълчи дол допълва структурата на ОбА в частта й „Дейности към ОбА
Вълчи дол“ с дейност „Чистота“ - 4 щатни бройки.
3.Общински съвет – гр.Вълчи дол утвърждава обща численост на „Дейности към ОбА Вълчи
дол“ - 46 щатни бройки.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно разработване на ОПР-20132020година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 604
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, чл.24, чл.26 и чл.27 от
Закона за регионалното развитие, ОбС:
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1. Дава съгласие за разработка на Общински план за развитие (ОПР) на община Вълчи
дол за периода 2014-2020 год.
2. Определя свои представители за членове на работните групи, както следва:
a. Икономика и стопанска политика- Даниела Банкова Маркова
b. Техническа инфраструктура и опазване на околната среда- Исмет Ибрямов Мехмедов
c. Образование, култура и спорт- Деспа Маринова Точева
d. Социална политика, здравеопазване, ред и сигурност- Елена Цветанова НедялковаБакърджиева
3. Определя финансов ресурс за разработване на Общински план за развитие на община Вълчи
дол в размер на 5 000лв. за привличане на външни експерти.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
20.1. Заявление от Ресмия Ясимова Мехмедова от с.Бояна, 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 № 605
Не дава съгласие на Ресмия Ясимова Мехмедова от с.Бояна да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
20.2. Заявление от Несибе Мустафова Еминова от с.Радан войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение на детето й.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 606
Дава съгласие на Несибе Мустафова Еминова от с.Радан войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40лв. за лечение на детето й.
20.3. Заявление от Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №13, относно
отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 607
Не дава съгласие на Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №13 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .
20.4. Заявление от Парашкева Василева Гоншор от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Димитров”№40,
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 № 608
Дава съгласие на Парашкева Василева Гоншор от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Димитров» №40 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60лв., които да се прехвърлят директно за частично
покриване на дължимата към ОбА сума.
20.5. Заявление от Селимя Османова Карани 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 № 609
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Не дава съгласие на Селимя Османова Карани от с.Радан Войвода да
еднократна парична помощ .

бъде отпусната

20.6. Заявление от Юркия Амидова Корукова от с.Брестак, ул.”Вихрен”№7, относно отпущане
на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 610
Не дава съгласие на Юркия Амидова Корукова от с. Брестак, ул.”Вихрен” №7
отпусната еднократна парична помощ .

да

бъде

20.7. Заявление от Иван Йорданов Динков от гр.Вълчи дол, ул.”23-ти ІХ” №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 № 611
Дава съгласие на Иван Йорданов Динков от гр.Вълчи дол, ул.»23-ти ІХ» №1 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40лв.за лечение.
20.8. Заявление от Шаиб Шаибов Шаибов от с.Стефан Караджа , относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение и ТЕЛК.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 612
Дава съгласие на Шаиб Шаибов Шаибов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. за лечение.
20.9. Заявление от Маринка Михайлова Димитрова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лекарства и дърва.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 613
Не дава съгласие на Маринка Михайлова Димитрова от с.Михалич
еднократна парична помощ .

да

бъде отпусната

20.10. Заявление от Стефан Христов Христов 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 № 614
Не дава съгласие на Стефан Христов Христов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
20.11.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 № 615
Не дава съгласие на Слави Ангелов Иванов от с.Михалич да
парична помощ .

бъде отпусната еднократна
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20.12. Заявление от Илко Симеонов Иванов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение и прием в болница
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 616
Дава съгласие на Илко Симеонов Иванов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв.за лечение.
20.13.Заявление от Марин Петров Дочев от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Стамболийски”бл.10,вх.А,ет.4,ап.12, 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 № 617
Дава съгласие на Марин Петров Дочев от гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Стамболийски»бл.10,вх.А,ет.4,ап.12 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв. за лечение.
20.14.Заявление от Михаил Христов Якимов 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 № 618
Дава съгласие на Михаил Христов Якимов от с.Михалич да
парична помощ в размер на 80лв. за лечение.

бъде отпусната еднократна

20.15. Заявление от Слави Христов Якимов 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 № 619
Дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв. за лечение.
20.16.Заявление от Неделчо Тодоров Неделчев от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Раковски» №1, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лекарства и лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 620
Дава съгласие на Неделчо Тодоров Неделчев от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Раковски»№1 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв. за закупуване на лекарства и лечение.
20.17.Заявление от Петър Маринов Жеков 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 № 621
Дава съгласие на Петър Маринов Жеков от с.Михалич бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв. за лечение.
20.18.Заявление от Ана Стоянова Иванова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за заплащане на наем.
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 622
Не дава съгласие на Ана Стоянова Иванова от с.Михалич бъде отпусната еднократна парична
помощ .
20.19.Молба от Никола Йорданов Колев от с.Изворник, 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 № 623
Дава съгласие на Никола Йорданов Колев от с.Изворник бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 70лв. за закупуване на лекарства.
20.20.Заявление от Теодора Златкова Каракочева от с.Брестак, ул.”Добротица”№2, относно
отпущане на еднократна парична помощ за детето й.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 624
Не дава съгласие на Теодора Златкова Каракочева от с.Брестак, ул.»Добротица» №2 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .
20.21.Заявление от Веселина Василева Иванова от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ за ремонт на жилището й.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 625
Дава съгласие на Веселина Василева Иванова от с.Бояна бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв.
20.22.Заявление от Антонина Гочева Атанасова от гр.Поморие, ул.»Солна»№11, 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 № 626
Дава съгласие на Антонина Гочева Атанасова от гр.Поморие, ул.»Солна» №11 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80лв., които да се прехвърлят директно за частично
покриване на дължимата към ОбА сума.
20.23. Заявление от Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич, 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 № 627
Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40лв. за лечение.
20.24.Заявление от Мариана Добрева Тончева от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение на детето й.
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 628
Дава съгласие на Мариана Добрева Тончева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 80лв. за лечение на детето й.
20.25.Заявление от Емил Маринов Ангелов 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 № 629
Не дава съгласие на Емил Маринов Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
20.26.Заявление от Антоанета Славова Христова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение на детето й.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 630
Дава съгласие на Антоанета Славова Христова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. за лечение на детето й.
20.27.Заявление от Деян Михалев Димов от гр.Вълчи дол, ул.»Л.Димитрова»№6, относно
отпущане на еднократна парична помощ за логопед на детето му
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 631
Не дава съгласие на Деян Михалев Димов от гр.Вълчи дол,ул.»Л.Димитрова»№6 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .
20.28.Заявление от Стойка Атанасова Стойчева 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 № 632
Дава съгласие на Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40лв. за лечение .
20.29.Заявление от Емилия Ангелова Христова от с.Звънец, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение на сина й.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 633
Дава съгласие на Емилия Ангелова Христова от с.Звънец да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. за лечение .
20.30.Заявление от Ибраим Исмедов Алиев от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 634
Не дава съгласие на Ибраим Исмедов Алиев от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
20.31. Заявление от Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа, 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 № 635
Дава съгласие на Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70лв. за лечение .
20.32. Заявление от Теменужка Марева Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Янко Сакъзов»
№12,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 № 636
Дава съгласие на Теменужка Марева Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Янко Сакъзов»№12 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40лв. за лечение .
20.33.Заявление от Геновева Демирева Стоянова от с.Стефан Караджа, 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 № 637
Дава съгласие на Геновева Демирева Стоянова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70лв. за лечение .
20.34.Заявление от Атанас Димитров Георгиев от с.Генерал Колево, 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 № 638
Дава съгласие на Атанас Димитров Георгиев от с. Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80лв. за лечение .
20.35.Заявление от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, 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 № 639
Не дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
20.36.Заявление от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, 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 № 640
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Не дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
20.37. Заявление от Алиме Сюлейманова Сюлейманова от с.Страхил, 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 № 641
Дава съгласие на Алиме Сюлейманова Сюлейманова от с. Страхил да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50лв. за лечение .
20.38.Заявление от Димо Тодоров Димов от гр.Варна, 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 № 642
Не дава съгласие на Димо Тодоров Димов от гр.Варна да бъде отпусната еднократна парична
помощ .
20.39.Заявление от Рейхан Ахмедов Сюлейманов от с.Ст.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 № 643
Не дава съгласие на Рейхан Ахмедов Сюлейманов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
20.40.Заявление от Станка Стоянова Лалова 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 № 644
Дава съгласие на Станка Стоянова Лалова от с. Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40лв. за лечение .
20.41. Заявление от Исмет Лятиф Исуф 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 № 645
Дава съгласие на Исмет Лятиф Исуф от с. Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.
20.42.Заявление от Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа, 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 № 646
Не дава съгласие на Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
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20.43.Заявление от Петранка Владимирова Николова отгр.Вълчи дол, ул.»Нишка»№13, 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 № 647
Дава съгласие на Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка»№13 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60лв.
20.44.Заявление от Мехмедали Салиев Яшаров от с.Стефан Караджа, 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 № 648
Дава съгласие на Мехмедали Салиев Яшаров от с.Стефан Караджа
еднократна парична помощ в размер на 80лв.

да бъде отпусната

20.45.Заявление от Ширин Мустафа Мустафа 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 № 649
Дава съгласие на Ширин Мустафа Мустафа от с.Михалич
парична помощ в размер на 100лв.

да бъде отпусната еднократна

20.46. Заявление от Сали Бехчет Шабан от с.Радан войвода, относно отпущане на еднократна
парична помощ за спешно настаняване в болница
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 650
Дава съгласие на Сали Бехчет Шабан от с.Радан войвода
парична помощ в размер на 60лв.

да бъде отпусната еднократна

20.47.Заявление от Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ за спешно лечение на детето й
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 651
Дава съгласие на Илияна Руменова Костова от с.Стефан Караджа
еднократна парична помощ в размер на 100лв.

да бъде отпусната

С това дневния ред на ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 17,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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