РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 35-то редовно заседание на 27 март 2014 година
П Р О Т О К О Л № 35
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно изпълнение на Бюджета на
Община Вълчи дол към 31.12.2013 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1165
На основание чл.140, ал.1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА; чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне , обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
на Община Вълчи дол и чл. 9, ал.1 от Закона за общинския дълг,Общински съвет - гр.Вълчи дол:
1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол за 2013 година, както следва:
1.1.Уточнен план на всички приходи по бюджета в размер на 6 824 904 лева, в т.ч.:
данъчни приходи в размер на 462 418 лева
неданъчни приходи в размер на 937 834лева
взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 5 127 488 лева
трансфери в размер на 484 675 лева
временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 103 224 лева
операции с финансови активи в размер на /- 220 875/лева
остатък по банкови сметки в началото на периода в размер на 343 282 лева
остатък по банкови сметки в края на периода - /-369 036/лева
остатък в левова равностойност по валутни сметки в края на периода - /- 44 106/ лева.
1.2. Уточнен план на всички разходи по бюджета в размер на 6 824 904 лева, в т.ч. по функции:
1.2.1.Държавни дейности – 4 538 790 лева:
Общи държавни служби - 597 388 лева
Отбрана и сигурност – 227 817лева
Образование - 2 609 924 лева
Здравеопазване – 61 478 лева
Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 907 219лева
Почивно дело,култура и спорт – 134 964 лева
1.2.2.Местни дейности – 2 175 734 лева :
Общи държавни служби – 641 084 лева
Образование – 234 168 лева
Здравеопазване – 6 376 лева
Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 171 203лева
БКС и опазване на околната среда – 529 097лева
Почивно дело,култура и спорт – 109 684 лева
Икономически дейности и услуги – 461 799 лева
Разходи за лихви – 22 323 лева
1.2.3.Дофинансиране на държавните дейности – 110 380лева:
Общи държавни служби – 56 578лева
Здравеопазване – 21 390 лева.
Социално осигуряване подпомагане и грижи - 32 412 лева
1.3.Отчет на всички приходи по бюджета в размер на 6 824 904 лева, в т.ч.:
данъчни приходи в размер на 462 418 лева
неданъчни приходи в размер на 937 834лева
взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 5 127 488 лева
трансфери в размер на 484 675 лева
временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 103 224 лева
операции с финансови активи в размер на /- 220 875/лева
остатък по банкови сметки в началото на периода в размер на 343 282 лева
остатък по банкови сметки в края на периода - /-369 036/лева
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остатък в левова равностойност по валутни сметки в края на периода - /- 44 106/ лева.
1.4.Отчет на всички разходи по бюджета в размер на 6 824 904 лева, в т.ч. по функции:
1.4.1.Държавни дейности – 4 538 790 лева:
Общи държавни служби - 597 388 лева
Отбрана и сигурност – 227 817лева
Образование - 2 609 924 лева
Здравеопазване – 61 478 лева
Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 907 219лева
Почивно дело,култура и спорт – 134 964 лева
1.4.2.Местни дейности – 2 175 734 лева :
Общи държавни служби – 641 084 лева
Образование – 234 168 лева
Здравеопазване – 6 376 лева
Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 171 203лева
БКС и опазване на околната среда – 529 097лева
Почивно дело,култура и спорт – 109 684 лева
Икономически дейности и услуги – 461 799 лева
Разходи за лихви – 22 323 лева
1.4.3.Дофинансиране на държавните дейности – 110 380лева:
Общи държавни служби – 56 578 лева
Здравеопазване – 21 390 лева.
Социално осигуряване подпомагане и грижи - 32 412 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 31.12.2013 година, съгласно Приложение №2.
4. Утвърждава уточнения план по функции на разходната част на бюджета на Община Вълчи дол
към 31.12.2013 година, съгласно Приложение №3.
5.Утвърждава окончателния поименен списък на капиталовите разходи за 2013 година по уточнен
план и отчет, съгласно Приложение №4.
№5.

6.Утвърждава извънбюджетните сметки и фондове на Община Вълчи дол, съгласно Приложение

7.Утвърждава отчета за поетия дългосрочен дълг на Община Вълчи дол за 2013 година и
плащанията по дълга, съгласно Приложение№6.
8. Утвърждава размера на разплатените просрочени задължения на общината през 2013 година,
съгласно Приложение № 7
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община , относно приемане на Отчет за дейността
на МКБППМН за 2013 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1166
Общински съвет Вълчи дол на основание чл. 21,ал.1,т.23 от ЗМСМА приема Отчет за дейността
на МКБППМНПпза 2013 година.
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ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Информация от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно изготвени и приети проекти и усвоени
средства от ОП. Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства от програми на
Европейските фондове и други финансиращи организации.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1167
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, приема „Информация
относно изготвени и приети проекти и усвоени средства от ОП. Отчет за изготвени и за приети проекти
и усвоени средства от програми на Европейските фондове и другги финансиращи организации”.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпила докладна запискаот Николина
Парушева- директор дир-я „СП”, за приемане на отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила
на детето за 2013 година за община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1168
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , приема отчет по изпълнение
на общинската програма за закрила на детето за 2013 година.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Николина Парушева- директор дир-я „СП”, за приемане на Общинска програма за закрила на детето за
2014 година за община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1169
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , приема Общинската
програма за закрила на детето за 2014 година за Община Вълчи дол.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно актуализация на Програма за
управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Вълчи дол през 2014 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1170
На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от НРПУРОИ, ОбС:
І-Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в
Община Вълчи дол през 2014 г.:
І.І. В раздел „В.Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да предостави под наем” се
създават следните точки:
4. Имот №000046 в землището на с.Изворник, начин на трайно ползване: язовир, с площ от
211,577 дка, АОС №441/ 27.12.2000г;
5 . Имот №000033 в землището на с.Караманите, начин на трайно ползване: язовир, с площ от
115,239 дка, АОС №868/ 11.01.2007;
6 . Имот №000302 землището на с.Стефан Караджай , начин на трайно ползване: язовир, с площ от
18,003 дка, АОС №445/ 27.12.2000;
7 . Имот №000153 землището на с.Щипско, начин на трайно ползване: язовир, с площ от 68,151 дка,
АОС №446/ 27.12.2000;
8 . Имот №000294 землището на с.Брестак, начин на трайно ползване: язовир, с площ от 210,791 дка,
АОС №438/ 27.12.2000;
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І.ІІ. В раздел „В.Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да предостави на концесия” се
създават следните точки:
4. Имот №000225 в землището на гр.Вълчи дол, начин на трайно ползване: язовир, с площ от
8,554 дка, АОС №1191/ 12.10.2010г;
5. Имот №000047 в землището на с.Оборище, начин на трайно ползване: язовир, с площ от
51,989 дка, АОС №443/ 27.12.2000г;
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно отдаване под наем на язовири
публична общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1171
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.21,ал1,т.8 от ЗМСМА, §4,ал.1 от ЗСН,
чл.14 от НРПУРОИ и писмо с наш вх.№ РД-0400-29/06.02.2014 г. От Министъра а земеделието и
храните:
І- Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен
търг с явно наддаване на :
1. Язовир публична общинска собственост, представляващ имот №000046 в землището на с.Изворник,
с площ от 211,577 дка, АОС № 441/ 27.12.2000г., при стартова първоначална годишна наемна цена7 052,57 лв. без ДДС определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни цени при
отдаване под наем на имоти общинска собственост.Размер на депозита- 30 % от първоначалната
годишна наемна цена.
2. Язовир публична общинска собственост, представляващ имот №000033 в землището на
с.Караманите, с площ от 115,239 дка, АОС № 868/ 11.01.2007г., при стартова първоначална годишна
наемна цена- 3 841,30 лв. без ДДС определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни
цени при отдаване под наем на имоти общинска собственост.Размер на депозита- 30 % от
първоначалната годишна наемна цена.
3. Язовир публична общинска собственост, представляващ имот №000302 в землището на с.Стефан
Караджа, с площ от 18,003 дка, АОС № 445/ 27.12.2000г., при стартова първоначална годишна наемна
цена- 600,10 лв. без ДДС определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни цени при
отдаване под наем на имоти общинска собственост.Размер на депозита- 30 % от първоначалната
годишна наемна цена.
4. Язовир публична общинска собственост, представляващ имот №000153 в землището на с.Щипско, с
площ от 68,151 дка, АОС № 446/ 27.12.2000г., при стартова първоначална годишна наемна цена- 2
271,70 лв. без ДДС определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни цени при
отдаване под наем на имоти общинска собственост.Размер на депозита- 30 % от първоначалната
годишна наемна цена.
5. Язовир публична общинска собственост, представляващ имот №000294 в землището на с.Брестак, с
площ от 210,791 дка, АОС № 438/ 27.12.2000г., при стартова първоначална годишна наемна цена- 7
026,37 лв. без ДДС определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни цени при
отдаване под наем на имоти общинска собственост.Размер на депозита- 30 % от първоначалната
годишна наемна цена.
ІІ- Възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
- да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
- да сключи договор за наем с кандидата спечелил търга.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно промяна на начина на трайно
ползване на имот №040048 в землището на с.Щипско.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1172
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Общински съвет Вълчи дол на основание чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.21,ал.1,т8 от ЗМСМА, дава
съгласие начина на трайно ползване на имот частна общинска собственост- № 040048 в землището на
с.Щипско, АОС № 1516/20.08.2013г., да се промени от пустееща необработваема земя на нива.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно промяна на начина на трайно
ползване на имот №040048 в землището на с.Щипско.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1173
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА,
І- Приема изменение на Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински
имоти:
Създава се нова ал.5 към чл.4 – „Годишна наемна цена при отдаване под наем на поземлени
имоти в границите на населените места на територията на Община Вълчи дол- 45,00лв./дка.”
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно отдаване под наем на имоти в
границите на населените места.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1174
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие имоти общинска собственост в границите на населените места на територията
на Община Вълчи дол, които не се ползват за жилищни нужди, 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 цени при отдаване под наем на имоти и вещи общинска
собственост.
2. Дава съгласие при наличие на по-вече от един кандидат за даден имот печелившият кандидат
да се определя чрез жребий
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова-кмет на община, относно актуализиране на числеността и
средната работна заплата на персонала в дейност „Здравеопазване” към Община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1175
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА утвърждава актуализирана
численост и средни работни заплати на персонала, зает по трудови и служебни правоотношения към
Община Вълчи дол, по дейности, съгл. Приложение №1- неразделна част от решението.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно членски внос в НСОРБ за 2014
година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1176
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.15 от ЗМСМА, дава съгласие да бъде
преведен еднократно дължимият на НСОРБ членски внос от Община Вълчи дол за 2014 година в размер
на 1 282,08лв.,в срок до 30.04.2014 година.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Й.Йорданова- ВрИД секретар на община, относно промяна в 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 № 1177
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, променя състава
на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове от:
Председател: Таня Ангелова- представител на ОбА
Членове: 1.Антоанета Йорданова- представител на ОбА
2. Теодора Димитрова –представител на ОбА
3. Даниела Маркова- представител на ОбС
4. Исмет Ибрямов- представител на ОбС
На:
Председател: Йорданка Йорданова- представител на ОбА
Членове: 1.Антоанета Йорданова- представител на ОбА
2. Теодора Димитрова –представител на ОбА
3. Даниела Маркова- представител на ОбС
4. Исмет Ибрямов- представител на ОбС
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Антония Пенчева- директор на ОУ”В.Левски”-с.Михалич, за честване 120 години от основаване на
училище „Васил Левски”-с.Михалич.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1178
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА дава съгласие за финансово
подпомагане на ОУ»Васил Левски» с.Михалич в размер на 1000лв., събрани както следва:
330,00лв. от представителни разходи на кмета на общината;
330,00лв от предствителните разходи на председателя на ОбС;
340,00лв. Лични средства на общинските съветници /17бр. х 20лв/.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
15.1. Заявление от Галин Ангелов Янев 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 № 1179
Дава съгласие на Галин Ангелов Янев от с.Страхил да бъде отпусната еднократна парична помощ в
размер на 30,00лв.
15.2. Заявление от Катя Зюмбюлева Борисова 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 № 1180
Дава съгласие на Катя Зюмбюлева Борисова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 30,00лв.
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15.3. Заявление от Хюсеин Али Мустафа 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 № 1181
Не дава съгласие на Хюсеин Али Мустафа от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
15.4. Заявление от Атанас Димитров Георгиев 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 № 1182
Дава съгласие на Атанас Димитров Георгиев от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
15.5. Заявление от Крали Демиров Михайлов от гр.Вълчи дол,ул.”Елин Пелин” №3, 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 № 1183
Дава съгласие на Крали Демиров Михайлов от гр.Вълчи дол,ул.»Елин Пелин» №3 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
15.6. Заявление от Минка Димитрова Георгиева 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 № 1184
Не дава съгласие на Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
15.7. Заявление от Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево, 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 № 1185
Дава съгласие на Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 20,00лв.
15.8. Заявление от Айше Османова Мехмедова 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 № 1186
Дава съгласие на Айше Османова Мехмедова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв. .
15.9. Заявление от Гюрсел Исмаилов Исмаилов от с.Стефан Караджа, 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 № 1187
Дава съгласие на Гюрсел Исмаилов Исмаилов от с.Стефан Краджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв. .
15.10. 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 № 1188
Дава съгласие на Альоша Ченков Вълканов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
15.11. Заявление от Иванка Иванова Тодорова от гр.Вълчи дол,ул.”Марек” №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 № 1189
Два съгласие на Иванка Иванова Тодорова от гр.Вълчи дол,ул.»Марек» №7 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв .
15.12. Заявление от Незихат Мустафов Сюлейманов 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 № 1190
Дава съгласие на Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40,00лв.
15.13. Заявление от Незиха Юсуфова Алиева 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 № 1191
Дава съгласие на Незиха Юсуфова Алиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв.
15.14. Заявление от Цветан Иванов Фердинандов 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 № 1192
Дава съгласие на Цветан Иванов Фердинандов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв.
15.15. Заявление от Мариана Добрева Тончева от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1193
Дава съгласие на Мариана Добрева Тончева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ
в размер на 30,00лв.
15.16. Заявление от Елена 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 № 1194
Дава съгласие на Елена Янева Янева от гр.Вълчи дол,ул.»Хр.Смирненски»№16 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
15.17. Заявление от Диян Стоянов Николов от гр.Вълчи дол,ул.”Стара планина” №34, 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 № 1195
Не дава съгласие на Диян Стоянов Николов от гр.Вълчи дол,ул.»Стара планина»№34 да бъде
отпусната еднократна парична помощ.
15.18. Заявление от Ана 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 № 1196
Не дава съгласие на Ана Стоянова Иванова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
15.19. Заявление от Мюнибе Юсменова Аиева 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 № 1197
Не дава съгласие на Мюнибе Юсменова Алиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
15.20. Заявление от Анифе Салимова Мехмедали 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 № 1198
Не дава съгласие на Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
15.21. Заявление от Асие Шаинова Бейтулова 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 № 1199
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Не дава съгласие на Асие Шаинова Бейтулова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
15.22. Заявление от Божидара Диянова Андреева от гр.Вълчи дол,ул.”Струма”№2, 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 № 1200
Дава съгласие на Божидара Диянова Андреева от гр.Вълчи дол,ул.»Струма»№2 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
15.23. Заявление от Веса Атанасова Райкова 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 № 1201
Дава съгласие на Веса Атанасова Райкова от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ в
размер на 30,00 лв.
15.24. Заявление от Вярка Атанасова Василева от гр.Вълчи дол,ул.”Струма”№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 № 1202
Дава съгласие на Вярка Атанасова Василева от гр.Вълчи дол,ул.»Струма»№16 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.
15.25. Заявление от Лейля Алиибрямова Ахмедова от с.Генерал Киселово, 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 № 1203
Дава съгласие на Лейля Алиибрямова Ахмедова от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
15.26. Заявление от Иликнур Мехмед Сенаиф от с.Генерал Киселово, 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 № 1204
Дава съгласие на Иликнур Мехмед Сенаиф от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под наем чрез
публичен търг на пасища-мери общинска собственост.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1205
ОбС Вълчи дол, на основание чл.14,ал.7 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.14,ал.1 и ал.2 от
НРПУРОИ,
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Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 /пет/ години след провеждане на публичен
търг с тайно наддаване, имотите общинска собственост с начин на трайно ползване пасища-мери,
съгласно Приложение!
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