РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 21-то редовно заседание на 30 април 2013 година
П Р О Т О К О Л № 21
ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно приемане на Наредба за
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община
Вълчи дол. /НОАМТЦУ/.
на основание чл.21,ал.1,т.7 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 696
1.Отменя досега действуващата НОАМТЦУ приета с Решение №143/21.05.2008год.
2.Приема нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Вълчи дол, с направените допълнения и изменения считано от
датата на влизане на решението в сила.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно изменение и допълнение на
Наредба №1 за обществения ред, общинските имоти и сигурността на гражданите в община Вълчи
дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 697
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС
1.Отменя досега действуващата Наредба №1 за обществения ред, общинските имоти и
сигурността на гражданите приета с Решение №299/27.10.2008 г., изм.и доп. с Решение
№444/23.02.2009г. и Решение №610/28.09.2009год.
2.Приема нова Наредба №1 за обществения ред на територията на община Вълчи дол, с
направените допълнения и изменения считано от датата на влизане на решението в сила.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно приемане на Наредба за
действие при бедствия и аварии
ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ 698
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС:
1. Отменя Решение № 471/18.01.2006г.
2. Приема „Наредба за действия при бедствия и аварии”
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно приемане на Наредба за
противопожарна охрана, пожарогасителна и аварийноспасителна дейност.
ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ 699
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС:
1. Отменя Решение № 107/ 04.04.2008г.
2. Приема „Наредба за противопожарната охрана, пожарогасителна и аварийноспасителна
дейност.”
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ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно приемане на Наредба за
символиката на Община Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 700
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , ОбС:
1. Отменя Решение № 21/ 18.12.2007г.
2. Приема „Наредба за символиката на Община вълчи дол.”
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно актуализиране състава на
Общиствен съвет по социално подпомагане гр.Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 701
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол
Утвърждава състава на Обществен съвет по социално подпомагане гр.Вълчи дол, както следва:
 Читалищно настоятелство при НЧ Вълчи дол- Тинка Петрова- председател
 Председател на общинската организация на „СП-2004”- Дойчо Дойчев
 Клуб на пенсионера „Прогрес”- Момяна Дянкова
 Клуб на пенсионера „Еделвайс”- Милка Ампаник
 Клуб на пенсионера „Приятели”- Диманка Даскалова
 Представител на ромското малцинство- Елена Янева
 Сдружение на инвалидите „Надежда”- Живка Радева
 Училищно настоятелство при СОУ Вълчи дол- Йорданка Дочева Петрова
 Църковно настоятелство Вълчи дол- Стоянка Радева
 Мюсюлманско настоятелство с.Ген.Киселово- Нефет Шабанов
 Представител на Съюза на ветераните от войните- Аспарух Стоянов
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно издаване на Запис на заповед
от Община Вълчи дол в полза на ДФ „Земеделие”- разплащателна агенция, обезпечаващ авансово
плащане по Договор №03/223/00227 от 10.04.2013г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на
неземеделски земи” за проект „Залесяване и поддържане на 80,11 дка горска култура в неземеделски
земи общинска собственост”, сключен между Община Вълчи дол и ДФ „Земеделие”- Разплащателна
агенция
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 702
На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24; чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Договор за отпускане на
финансова помощ №03/223/00227 от 10.04.2013г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на
неземеделски земи” за проект „Залесяване и поддържане на 80,11 дка горска култура в неземеделски
земи общинска собственост”, сключен между Община Вълчи дол и ДФ „Земеделие”- Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния
директор Румен Андонов Порожанов, ОбС:
1. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция в
размер на 25 165,80лв.( двадесет и пет хиляди сто шестдесет и пет лева и осемдесет
стотинки) за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по Договор за
отпускане на финансова помощ №03/223/00227 от 10.04.2013г. по мярка 223
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„Първоначално залесяване на неземеделски земи” за проект „Залесяване и поддържане на
80,11 дка горска култура в неземеделски земи общинска собственост”, сключен между
Община Вълчи дол и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Договор №03/223/00227 от 10.04.203г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно издаване на Запис на заповед
от Община Вълчи дол в полза на ДФ „Земеделие”- разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на
данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по Договор №03/223/00227 от
10.04.2013г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” за проект „Залесяване и
поддържане на 80,11 дка горска култура в неземеделски земи общинска собственост”, сключен между
Община Вълчи дол и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 703
На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24; чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Договор за отпускане на
финансова помощ №03/223/00227 от 10.04.2013г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на
неземеделски земи” за проект „Залесяване и поддържане на 80,11 дка горска култура в неземеделски
земи общинска собственост”, сключен между Община Вълчи дол и ДФ „Земеделие”- Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния
директор Румен Андонов Порожанов, ОбС:
1. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция
в размер на 5 033,16лв.( пет хиляди тридесет и три лева и шестнадесет стотинки) за
обезпечаване на 110% от допустимия ДДС на извършено авансово плащане по Договор за
отпускане на финансова помощ №03/223/00227 от 10.04.2013г. по мярка 223
„Първоначално залесяване на неземеделски земи” за проект „Залесяване и поддържане на
80,11 дка горска култура в неземеделски земи общинска собственост”, сключен между
Община Вълчи дол и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Договор №03/223/00227 от 10.04.203г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно отдаване под наем на
маломерни имоти от общински поземлен фонд
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 704
На основание чл.24а, ал.7 от ЗДПЗЗ и чл.21, ал.1,т.8 от ЗОС, ОбС:
Дава съгласие маломертните имоти /под 10 дка/ от общински поземлен фонд на територията на
Община Вълчи дол, описани в Приложение №1 да бъдат отдавани под наем за срок от 1 /една/ година
от Кмета на Община Вълчи дол, без търг или конкурс по цени за декар определени съобразно тарифа
за определяне на базисните наемни цени при отдаване под наем на имоти и вещи общинска
собственост.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно одобрение на оценка направена
от г-жа Бисерка Влахова във връзка с продажба на имот частна общинска собственост- УПИ І-35 в
кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище , АОС №1462/02.04.2013г.
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 705
І-ОбС вълчи дол, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.38, ал.5 и чл.47,
ал.2 от НРПУРОИ,
І.І.Одобрява експертната оценка в размер на 2 730,00лв.(две хиляди седемстотин и тридесет
лева и нула стотинки) без ДДС, направена от г-жа Бисерка Влахова за продажна цена на имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ І-35 в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, с
площ от 780 кв.м., актуван с АОС №1462/02.04.2013г.
І.ІІ. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.38,ал.8 и ал.10 от НРПУРОИ възлага на Кмета
на Община Вълчи дол да издаде заповед за продажба и след заплащане на продажната цена да
сключи договор за покупко-продажба с „ЕКЛИПС ГРУП” ЕООД, ЕИК 131426180 за имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ І-35 в кв.12 по плана на с.Оборище, гара Оборище, с
площ от 780 кв.м., актуван с АОС №1462/02.04.2013г.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно отдаване под наем на пасища и
мери общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 706
На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3,т.1 от ЗСПЗЗ и чл.21,ал.1,т.8 от ЗОС, ОбС :
І- Определя пасища и мери общинска собственост, които следва да се отдават под наем за общо
и индивидуално ползване./Приложение 1/.
ІІ-Дава съгласие да бъдат отдавани под наем общински мери и пасища за индивидуално
ползване за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен търг, съобразно условията на Заповед №
РД 09-116/21.02.2011г. на Министъра на земеделието и храните.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно обявяване за частна общинска
собственост на двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ ІІІ, кв.27 по плана на с.Стефан
Караджа
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 707
ОбС Вълчи дол, на основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6уал.1 от ЗОС и чл.4,ал.2 от
НРПУРОИ, обявява за частна общинска собственост:
Обслужваща , двуетажна масивна сграда със застроена площ 185 кв.м., находяща се в УПИ ІІІ,
кв.27 по плана на с.Стефан Караджа, актувана с АОС № 953/22.04.2009г.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно отпускане на временен
безлихвен заем за изпълнение на дейности по проект ,Финансиран по ОП ”Развитие на човешките
ресурси.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 708
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА дава съгласие за ползване на
временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол до размера на разходите за
работна заплата, включително и плащанията на осигурителните вноски. Средствата да бъдат
прехвърлени от бюджетната към извънбюджетната сметка на Община Вълчи дол, чрез която се
извършват плащанията по проект „Подкрепа за заетост”, схема за предоставяне на безвъзмездна
помощ BG 051РО001-1.1.11.
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно изработване на общ
устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 709
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА във връзка с §123, ал.1 от Преходните и Заключителни
разпоредби на закона за изменение и допълнение на ЗУТ, ОбС Вълчи дол приема Концепцията за
изработване на Общ устройствен план (ОУП) на Община Вълчи дол.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Ан.Йорданова- директор дирекция „ФСД”, за одобряване на разходи за команидровки на кмета на
община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 710
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките в страната одобрява извършените разходи за командировки на Пенка Йордановакмет на Община Вълчи дол за периода 01.01.2013г.-31.03.2013г. в размер на 2 307,79лв.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно приемане на отчет за дейността
на читалищата в Община Вълчи дол през 2012 година.
Във връзка с чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, на основание чл.21,ал.1,т.24
от ЗМСМА, ОбС взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 711
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Светлина”-с.Бояна през
2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 712
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Отец Паисий”-с.Брестак
през 2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 713
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Изгрев”-с.Войводино през
2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 714
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Димитър Благоев-1907”гр.Вълчи дол през 2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 715
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Асен Златаров”-с.Генерал
Киселово през 2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 716
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Наука”-с.Генерал Колево
през 2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 717
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Пробуда”-с.Добротич през
2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 718
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Н.Й.Вапцаров”-с.Есеница
през 2012 година.
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Р Е Ш Е Н И Е № 719
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Хр.Ботев”-с.Изворник през
2012година.
Р Е Ш Е Н И Е № 720
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Хр.Ботев”-с.Искър през
2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 721
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Хр.Ботев”-с.Калоян през
2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 722
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Зора”-с.Караманите през
2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 723
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Просвета”-с.Михалич през
2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 724
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Елин Пелин”-с.Оборище
през 2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 725
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Просвета-2001”с.Ст.Караджа през 2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 726
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Възраждане”-с.Червенци
през 2012 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 727
Приема отчет за дейността и отчет за разходваните средства на НЧ ”Наука”-с.Щипско през
2012 година.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Николина Парушева- врид директор дирекция „СП” община Вълчи дол, за отчет по изпълнение на
Общинска програма за закрила на детето за 2012г. за община Вълчи дол.
На основание чл.21, ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 728
Приема отчет по изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2012 година.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Николина Парушева- врид директор дирекция „СП” община Вълчи дол, за приемане на Общинска
програма за закрила на детето за 2013г. за община Вълчи дол.
На основание чл.21, ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 729
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2013 година за община Вълчи дол.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно Информация за дейността на
служителите от Участък „Полиция”- Вълчи дол при РУП Девня по спазването на обществения ред и
контрола по изпълнение на Наредба №1 на ОбС
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 730
Приема Информация за дейността на служителите от Участък „Полиция”- Вълчи дол при РУП
Девня по спазването на обществения ред и контрола по изпълнение на Наредба №1 на ОбС за 2012
година.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно Информация от Таня Ангеловасекретар на община, за спазване изискванията на Наредба №1 за поддържане и опазване на
обществения ред и общинските имоти на територията на Община Вълчи дол за 2012г.
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 731
Приема Информация относно спазване изискванията на Наредба №1 за поддържане и опазване
на обществения ред и общинските имоти на територията на Община Вълчи дол за 2012г.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно Информация за състоянието и
анализ на безработицата в община Вълчи дол към 31.03.2013г.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 732
ОбС Вълчи дол приема Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Вълчи
дол към 31.03.2013г.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно Информация за обхвата и
насочеността на програмите за временна трудова заетост към 31.03.2013г.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 733
ОбС Вълчи дол приема Информация за обхвата и насочеността на програмите за временна
трудова заетост към 31.03.2013г.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно разходване на постъпили
средства от наеми и продажба на общински имоти
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 734
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА определя приходите от продажба
и наем на имоти- общинска собственост, които не са предоставени за управление на кметове на
кметства да се изразходват съгласно приетия от ОбС Вълчи дол бюджет за съответната година.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Информация от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно разходвани средства за зимно
поддържане и снегопочистване.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 735
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ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА одобрява сумата в размер на 66
887,78лв. за извършени разходи за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа
за експлоатационен сезон 2012/2013 година.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно изменение и допълнение на
НРПУРОИ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 736

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
Приема изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинск оимущество:
§1. В глава VІІ от Наредбата- «Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост» се правят
следните изменения:
- отменя се чл.35,ал.4,т.4- «... в случаите на безвъзмездни сделки.»
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Галина Колева- кметски наместник на с.Изворник, относно отпускане на средства за лична карта на
Георги Киров Стоянов, поставен под пълно запрещение, за настаняване в ДВХУИ с.Оборище.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 737
Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 70,00лв., която да се
получи от кметски наместник на с.Изворник-Галина Николова, и с нейно съдействие на лицето
Георги Киров Стоянов да се изготви лична карта.
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
27.1. Заявление от Диян Андреев Атанасов от гр.Вълчи дол, ул.”Струма”№2, 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 № 738
Дава съгласие на Диян Андреев Атанасов от гр.Вълчи дол, ул.”Стрлума”№2 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
27.2. Заявление от Гюлджан Фатме Халим от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 739
Не дава съгласие на Гюлджан Фатме Халим от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
27.3. Заявление от Михаил Росенов Атанасов 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 № 740
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Не дава съгласие на Михаил Росенов Атанасов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
27.4. Заявление от Сийка Маринова Атанасова от гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Константинов”№2а
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 № 741
Не дава съгласие на Сийка Маринова Атанасова от гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Константинов”№2а да
бъде отпусната еднократна парична помощ.
27.5. Заявление от Ангелина Ангелова Алексиева от с.Есеница, относно отпущане на
еднократна парична помощ за храна на децата й в стола на ОУ с.Михалич
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 742
Дава съгласие на Ангелина Ангелова Алексиева от с.Есеница да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 70лв. , които да се прехвърлят директно по с/ка на ОУ с.Михалич за
покриване на разходи за храна на децата й, считано от 15.04.2013г.до края на учебната 2012/2013
година.
27.6. Заявление от Роза Стефанова Михайлова от с.Звънец, 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 № 743
Дава съгласие на Роза Стефанова Михайлова от с.Звънец да
парична помощ в размер на 50лв..

бъде отпусната еднократна

27.7. Заявление от Стойка Георгиева Чернева от гр.Вълчи дол, ул.Янко Сакъзов №14, относно
отпущане на еднократна парична помощ .
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 744
Дава съгласие на Стойка Георгиева Чернева от гр.Вълчи дол, ул.”Янко Сакъзов”№14 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100лв., които да се преведат директно на РЗОКгр.Варна за покриване на дължими здравни осигуровки .
27.8. Заявление от Асие Шаинова Бейтулова от с.Радан Войвода, 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 № 745
Дава съгласие на Асие Шаинова Бейтулова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30лв.
27.9. Заявление от Мюземия Мустафова Помак от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 746
Не дава съгласие на Мюземия Мустафова Помак от с.Караманите да
еднократна парична помощ.

бъде отпусната

27.10. Заявление от Исин Ахмед Сали от гр.Вълчи дол,, ул.”Аврам Гачев”№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 № 747
Дава съгласие на Исин Ахмед Сали от гр.Вълчи дол, ул.”Аврам Гачев”№1 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50лв.
27.11. Заявление от Анета Сенкова Демирова 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 № 748
Не дава съгласие на Анета Сенкова Демирова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
27.12. Заявление от Зюмбюлка Демирова Стефанова 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 № 749
Дава съгласие на Зюмбюлка Демирова Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 20лв.
27.13. Заявление от Димитричка Иванова Добрева от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ .
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 750
Дава съгласие на Димитричка Иванова Добрева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв. .
27.14. Заявление от Теменужка Миткова Савова 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 № 751
Не дава съгласие на Теменужка Миткова Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
27.15. Заявление от Севинч Алиева Изетова 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 № 752
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Не дава съгласие на Севинч Алиева Изетова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
27.16. Заявление от Марин Стефанов Йорданов от с.Есеница, 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 № 753
Дава съгласие на Марин Стефанов Йорданов от с.Есеница да
парична помощ в размер на 40лв.

бъде отпусната еднократна

27.17. Заявление от Севда Александрова Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 754
Дава съгласие на Севда Александрова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40лв.
27.18. Заявление от Йорданка Савова Ангелова 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 № 755
Дава съгласие на Йорданка Савова Ангелова от с.Есеница да
парична помощ в размер на 30лв.

бъде отпусната еднократна

27.19. Заявление от Минчо Михайлов Йорданов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ .
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 756
Дава съгласие на Минчо Михайлов Йорданов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30лв.
27.20. Заявление от Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол, ул.”Оборище”№29, 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 № 757
Дава съгласие на Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол, ул.»Оборище» №29 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв.
27.21. Заявление от Минка Раднева 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 № 758
Дава съгласие на Минка Раднева Стоянова от с.Добротич да
парична помощ в размер на 40лв.

бъде отпусната еднократна
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27.22. Заявление от Параскева Георгиева Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Константинов”
№6а, 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 № 759
Дава съгласие на Параскева Георгиева Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Константинов» №6а
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв.
27.23. Заявление от Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №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 № 760
Не дава съгласие на Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №7 да бъде
отпусната еднократна парична помощ.
27.24. Заявление от Емилия Георгиева Петкова от гр.Вълчи дол, ул.”Асен Златаров”№32,
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 № 761
Дава съгласие на Емилия Георгиева Петкова от гр.Вълчи дол, ул.»Асен Златаров» №32 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80 лв.
27.25. Заявление от Альоша Ченков Вълканов 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 № 762
Дава съгласие на Альоша Ченков Вълканов от с.Стефан Караджа
еднократна парична помощ в размер на 70 лв.

да

бъде отпусната

27.26. Заявление от Гьорсел Исмаилов Исмаилов 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 № 763
Дава съгласие на Гьорсел Исмаилов Исмаилов от с.Стефан Караджа
еднократна парична помощ в размер на 70 лв.

да

бъде отпусната

27.27. Заявление от Владимир Железов Демиров 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 № 764
Не дава съгласие на Владимир Железов Демиров от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
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27.28. Заявление от Недялка Вълчева Маринова 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 № 765
Дава съгласие на Недялка Вълчева Маринова от с.Стефан Караджа
еднократна парична помощ в размер на 70 лв.

да

бъде отпусната

27.29. Заявление от Еленка Янева Янева от гр.Вълчи дол, ул.”Хр.Смирненски” №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 № 766
Дава съгласие на Еленка Янева Янева от гр.Вълчи дол, ул.»Хр.Смирненски» №16 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50 лв.
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Снежана Кирова-кл.ръководител на ХІІа клас, относно подпомагане финансово ученичката Кремена
Янкова Кирова от с.Метличина.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 767
Дава съгласие на Кремена Янкова Кирова от с.Метличина да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв., от представителните разходи на председателя на ОбС.
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Марияна Радева- директор на ОДЗ”Здравец”гр.Вълчи дол, относно заплащане на такса от децата,
подлежащи за първи клас, но посещаващи детска градина през летните месеци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 768
На основание чл. 21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие родителите на децата, подлежащи
за първи клас, но посещаващи детска градина през летните месеци да внасят такса в размер на 20% от
минималната за страната работна заплата.
С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО заседание на ОбС Вълчи дол
бе закрито в 18,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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