РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на 30-то редовно заседание на 28 ноември 2013 годита
П Р О Т О К О Л № 30
І – Върнати за преразглеждане въпроси:
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- председател на ОбС, относно върнато за преразглеждане Решение
№ 935/31.10.2013год.- Протокол 29.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 986
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол отменя свое Решение №935 от
31.10.2013год., Протокол №29.
ІІ- Основни въпроси:
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на Междинен
преглед и актуализация на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Вълчи дол
(2011-2015).
На основание чл.19,ал.2 от Закона за социалното подпомагаве; чл.36б,ал.3,т.7 от Правилника за
прилагане на Закона засоциалното подпомагане и във връзка с чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общинският
съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 987
ОбС приема извършения Междинен преглед и актуализация на Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги в община Вълчи дол (2011-2015).
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно Актуализиране състава на
МКОРС
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 988
ОбС Вълчи дол променя свое решение №881 от 22.08.2013год., както следва:
БИЛО:
ОбС утвърждава Местна комисия по обществен ред и сигурност от 17 души, в състав както
следва:
Председател- Пепа Пенчева- зам. кмет
Секретар
- Теодора Стефанова- мл.юрист
Членове: 1.Живка Митева- кмет на с.Брестак
2. Бисер Димитров- директор дирекция „УТ”
3. Нежмедин Исинов- кмет на с.Михалич
4. Димитър Тодоров- кмет на с.Генерал Киселово
5. Сали Мехмедов- кмет на с.Есеница
6. Кирил Георгиев- началник на УП Вълчи дол
7. Димитър Димитров- началник на РС”ПБЗН”-Вълчи дол
8.Милен Бакърджиев- общ.съветник, собственик на фирма
9. Елена Георгиева- специалист интеграция на ромите
10.Петя Тодорова- общ.съветник
11. Сабри Яшаров- общински съветник
12. Валентина Георгиева- PR и секретар на МКБППМН
13. Мариана Митева- директор на СОУ”В.Левски”-Вълчи дол
14. Васил Василев- директор ДСП-Вълчи дол
15. Желязко Желязков- директор ДБТ-Вълчи дол
СТАВА:
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ОбС утвърждава Местна комисия по обществен ред и сигурност от 17 души, в състав както
следва:
Председател- Пепа Пенчева- зам. кмет
Секретар
- Теодора Стефанова- мл.юрист
Членове: 1.Живка Митева- кмет на с.Брестак
2. Бисер Димитров- директор дирекция „УТ”
3. Нежмедин Исинов- кмет на с.Михалич
4. Димитър Тодоров- кмет на с.Генерал Киселово
5. Сали Мехмедов- кмет на с.Есеница
6. Кирил Георгиев- началник на УП Вълчи дол
7. Димитър Димитров- началник на РС”ПБЗН”-Вълчи дол
8.Милен Бакърджиев- общ.съветник, собственик на фирма
9. Елена Георгиева- специалист интеграция на ромите
10.Петя Тодорова- общ.съветник
11. Сабри Яшаров- общински съветник
12. Валя Георгиева- PR и секретар на МКБППМН
13. Мариана Митева- директор на СОУ”В.Левски”-Вълчи дол
14. Николина Парушева- началник отдел „Закрила на детето” в ДСП-Вълчи
дол
15. Желязко Желязков- директор ДБТ-Вълчи дол
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи, относно Пътни разходи на служители от
ОбА
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 989
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА:
1. Отменя Решение №776/22.05.2013г..
2. Одобрява разходите за транспорт:
-по маршрута Варна-Вълчи дол-Варна- на служителите Теодора Стефанова Димитровастарши юрисконсулт в Дирекция «Инвестиционна политика и проекти»; Иво Живков Ангеловглавен експерт в Дирекция «Инвестиционна политика и проекти»; Дарина Маринова Никитовастарши инспектор в дирекция «Местни данъци, такси и неданъчни приходи»; София Любомирова
Данева-младши експерт по Програма «Старт на кариерата» и Василена Димитрова Куртевамладши експерт по Програма «Старт на кариерата»;
-по маршрута Червенци-Вълчи дол-Червенци на служителите Пепа Петрова Пенчевазаместник кмет и Йордан Хрисчев Кръстев-старши експерт в Дирекция «Местни данъци, такси и
неданъчни приходи»
На пътуващите служители да се изплащат пътни разходи в размер на 85% от
действително извършените разходи за транспорт, считано от 01.11.2013г.
3. При добри добри климатични условия пътуването на служителите по маршрута Варна-Вълчи
дол-Варна да се извършва с лек автомобил, собственост на Теодора Стефанова Димитрова или с
лек автомобил, собственост на Дарина Маринова Никитова, а по маршрута Червенци-Вълчи долЧервенци-с автомобил, собственост на Пепа Петрова Пенчева или с лек автомобил, собственост на
Йордан Хрисчев Кръстев, като се изплащат пътни разходи за гориво, изчислени по разходна норма
на съответния автомобил.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи, относно Издаване на Запис на заповед
от Община Вълчи дол в полза на ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на
ДДС след извършено авансово плащане по Договор №03/223/00227 от 10.04.2013г. и сключен Анекс№1
от 09.10.2013г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” за проект „Залесяване и
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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 № 990
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24, и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и
Договор за отпускане на финансова помощ № 03/223800227 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 III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № 121100421, представляван от изпълнителния
директор Мирослав Николов:
1. Отменя Решение №703/ 30.04.2013г.
2. 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 2 034,87 лв./две хиляди тридесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки/ за
обезпечаване на 110% от стойността на допустмия Дс на извършено авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ помощ № 03/223800227 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.
3. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за получаване
на искане за обезпечаване плащането на данък върху добавената стойност по Договор
№03/223/00227 от 10.04.2013г. и Анекс №1/09.10.2013г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”-Разплащателна агенция.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно Отпускане на временен
безлихвен заем за изпълнение на дейности по оперативна програма „Административен капацитет”,
договор № А-12-22-3/09.05.2013г. „Повишаване на квалификацията на служителите в община Вълчи
дол”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 991
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА дава съгласие за ползване на
временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол в размер на 35 520лева.
Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към извънбюджетната сметка Получени средства от
НФ на Община Вълчи дол, чрез която да се извършат плащанията по проект „Повишаване на
квалификацията на служителите в Община Вълчи дол”.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед № 968/17.10.2013год.,
относно определяне на училища- преимуществени ползватели на училищен автобус.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 992
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26,ал.3 от
ЗНП и в изпълнение на сключени договори между община Вълчи дол и МОМН, ОбС Вълчи дол
определя за учебната 2013/2014г. като преимуществени ползватели на МПС училищни автобуси,
следните общински училища:
3

БИЛО:
1. СОУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол


Автобус марка ISUZU, модел „Класик27”, 27+1 места, с рег.№ СА 4194 АА да превозва ученици
по маршрут:
с.Войводино-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Щипско
с.Щипско-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Червенци-с.Ст.Караджа- учители
с.Стефан Караджа-с.Есеница-с.Калоян-с.Добротич-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Добротич-с.Калоян.с.Есеница
с.Есеница-с.Калоян-с.Добротич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Щипско
с.Щипско-с.Войводино- празен



Автобус „Ивеко”, 31+1 места, с рег.№ В 4860 НХ да превозва ученици по маршрут:
с.Генерал Киселово-с.Ботево- празен
с.Ботево-с.Бояна-с.Оборище-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Бояна
с.Бояна-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Оборище-с.Бояна-с.Ботево
с.Ботево-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол- празен
Гр.Вълчи дол-с.Оборище-с.Бояна
с.Бояна-с.Генерал Киселово- празен



Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4092 РВ да превозва ученици
по маршрут:
с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил- празен
с.Страхил-с.Звънец-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово
с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил
с.Страхил-с.Звънец-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил
с.Страхил-с.Генерал Киселово- празен
2. ОУ»Васил Левски»-с.Михалич
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Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 2774 МН да превозва
ученици по маршрут:
Гр.Вълчи дол-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Михалич- учители
с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница
с.Есеница-с.Добротич-с.Михалич
с.Михалич-с.Добротич- празен
с.Добротич-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница
с.Есеница-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница-с.Михалич-гр.Вълчи дол
3. ОУ»Климент ОхридскиВасил Левски»-с.Стефан Караджа



Автобус марка ISUZU, модел „Класик27”, 27+1 места, с рег.№ СА 4190 АА да превозва ученици
по маршрут:
с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево-празен
с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник
с.Изворник-с.Есеница-с.Калоян-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник-с.Есеница-с.Калоян-с.Стефан Караджа
4. ОУ»Св.Иван Рилски»-с.Червенци



Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4406 МН да превозва
ученици по маршрут:
с.Червенци-с.Радан войвода-празен
с.Радан войвода-с.Червенци
с.Червенци-с.Караманите-с.Метличина-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци
с.Червенци-с.Стефан Караджа-с.Червенци-с.Караманите-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Червенци-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци
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Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4408 МН да превозва
ученици по маршрут:
с.Червенци-с.Радан войвода-празен
с.Радан войвода-с.Червенци
с.Червенци-с.Караманите-с.Генерал Колево- празен
с.Генерал Колево-с.Червенци
с.Червенци-с.Владимирово-с.Бдинци-с.Вратарите
с.Вратарите-с.Бдинци-с.Червенци
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Червенци
с.Червенци-с.Владимирово-с.Бдинци-с.Вратарите
с.Вратарите-с.Бдинци-с.Червенци- празен
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Червенци

СТАВА:
1. СОУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол


Автобус марка ISUZU, модел „Класик27”, 27+1 места, с рег.№ СА 4194 АА да превозва ученици
по маршрут:
с.Войводино-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Щипско
с.Щипско-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Червенци-с.Ст.Караджа- учители
с.Стефан Караджа-с.Есеница-с.Калоян-с.Добротич-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Добротич-с.Калоян-с.Есеница
с.Есеница-с.Калоян-с.Добротич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Щипско
с.Щипско-с.Войводино- празен



Автобус „Ивеко”, 31+1 места, с рег.№ В 4860 НХ да превозва ученици по маршрут:
с.Генерал Киселово-с.Ботево- празен
с.Ботево-с.Бояна-с.Оборище-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Бояна
с.Бояна-с.Оборище-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Оборище-с.Бояна-с.Ботево
с.Ботево-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол- празен
Гр.Вълчи дол-с.Оборище-с.Бояна
с.Бояна-с.Генерал Киселово- празен
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Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4092 РВ да превозва ученици
по маршрут:
с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил- празен
с.Страхил-с.Звънец-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово
с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил
с.Страхил-с.Звънец-с.Генерал Киселово-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Генерал Киселово-с.Звънец-с.Страхил
с.Страхил-с.Генерал Киселово- празен
2. ОУ»Васил Левски»-с.Михалич



Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 2774 МН да превозва
ученици по маршрут:
Гр.Вълчи дол-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Михалич- учители
с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница-с.Изворник
С.Изворник-с.Есеница-с.Добротич-с.Михалич
с.Михалич-с.Добротич- празен
с.Добротич-с.Михалич
с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница
с.Есеница-с.Михалич-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница-с.Изворник-с.Михалич-гр.Вълчи дол
3. ОУ»Климент ОхридскиВасил Левски»-с.Стефан Караджа



Автобус марка ISUZU, модел „Класик27”, 27+1 места, с рег.№ СА 4190 АА да превозва ученици
по маршрут:
с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево-празен
с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник
с.Изворник-с.Есеница-с.Калоян-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник-с.Есеница-с.Калоян-с.Стефан Караджа
4. ОУ»Св.Иван Рилски»-с.Червенци
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Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4406 МН да превозва
ученици по маршрут:
с.Червенци-с.Радан войвода-празен
с.Радан войвода-с.Червенци
с.Червенци-с.Караманите-с.Метличина-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци
с.Червенци-с.Стефан Караджа-с.Червенци-с.Караманите-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Метличина-с.Караманите-с.Червенци
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Стефан Караджа
с.Стефан Караджа-с.Червенци-с.Караманите-с.Брестак-гр.Вълчи дол
Гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци



Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4408 МН да превозва
ученици по маршрут:
с.Червенци-с.Радан войвода-празен
с.Радан войвода-с.Червенци
с.Червенци-с.Генерал Колево- празен
с.Генерал Колево-с.Червенци
с.Червенци-с.Владимирово-с.Бдинци-с.Вратарите
с.Вратарите-с.Бдинци-с.Червенци
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Червенци
с.Червенци-с.Владимирово-с.Бдинци-с.Вратарите
с.Вратарите-с.Бдинци-с.Червенци- празен
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Червенци

ПО ОСМА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
8.1. Заявление от Йорданка Савова Ангелова 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 № 993
Не дава съгласие на Йорданка Савова Ангелова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
8.2. Заявление от Пламен Йорданов Стоянов 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 № 994
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Дава съгласие на Пламен Йорданов Стоянов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв. за лечение.
8.3. Заявление от Иван Асенов Николов от гр.Вълчи дол, ул.Генерал Скобелев” №11, 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 № 995
Дава съгласие на Иван Асенов Николов от гр.Вълчи дол, ул.”Генерал Скобелев”№11 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
8.4. Заявление от Анка Стоянова Иванова 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 № 996
Не дава съгласие на Анка Стоянова Иванова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ .
8.5. Заявление от Осман Алиев Кадиров от с.Страхил, 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 № 997
Дава съгласие на Осман Алиев Кадиров от с.Страхил да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
8.6. Заявление от Илко Симеонов 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 № 998
Дава съгласие на Илко Симеонов Иванов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 30,00лв.
8.7. Заявление от Ангел Христов Янев 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 № 999
Дава съгласие на Ангел Христов Янев от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв. за покриване на разходи по издаване на лична карта,която да се получи от
Бойка Тодорова Иванова- технически сътрудник в с.Михалич.
8.8. Заявление от Станислава Стефанова Радева от гр.Вълчи дол,ул.”Антон Иванов”№2, относно
отпущане на еднократна парична помощ
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На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1000
Дава съгласие на Станислава Стефанова Радева от гр.Вълчи дол,ул.”Антон Иванов”№2 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
8.9. Заявление от Юмюгюл Сезгинова Халид 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 № 1001
Дава съгласие на Юмюгюл Сезгинова Халид от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ на 50,00лв.
8.10. Заявление от Хасан Исмаилов Хасанов 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 № 1002
Дава съгласие на Хасан Исмаилов Хасанов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв .
8.11. Заявление от Параскева Георгиева Георгиева от гр.Вълчи дол,ул.”Алеко 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 № 1003
Дава съгласие на Параскева Георгиева Георгиева от гр.Вълчи дол,ул.”Алеко Константинов”№6а
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
8.12. Заявление от Гина Добрева Иванова 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 № 1004
Дава съгласие на Гина Добрева Иванова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 20,00лв.
8.13. Заявление от Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево, 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 № 1005
Дава съгласие на Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
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8.14. Заявление от Иво Илиев Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.”Янко Сакъзов”№10, 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 № 1006
Дава съгласие на Иво Илиев Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.”Янко Сакъзов” №10 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
8.15. Заявление от Зюлбия Али Салим от с.Радан Войвода, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1007
Дава съгласие на Зюлбия Али Салим от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв .
С това дневния ред на ТРИДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Извън дневния ред ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1008
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМАдава съгласие да се закупят
коледни пакети за деца с увреждания и деца сираци и полусираци на стойност 1 000лв., които средства
да се прехвърлят /по 500лв./ от предвидените за представителни разходи на кмета на общината и на
председателя на ОбС.

ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Васил Василев/
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