РЕШЕНИЯ НА ОбС
ВЗЕТИ НА 37-МО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 29 МАЙ 2014 ГОДИНА
П Р О Т О К О Л № 37
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Разглеждане на върнати от Областен управител Решение №1174/27.03.2014 година.(1.1.Докладна
записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на община, относно отдаване под наем на имоти,частна и
публична общинска собственост, които не се ползват за жилищни нужди) и Решения №1255 и
1256/24.04.2014год.( 1.2.Докладна записка от Васил Васил Василев- председател на ОбС, относно
отмяна на Решения №1256 и 1257/24.04.2014г.).
1.1.Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на община, относно отдаване под наем на
имоти,частна и публична общинска собственост, които не се ползват за жилищни нужди
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1257
1. На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол отменя свое Решение №1174 от
Протокол №35/27.03.2014г.
2. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие, имоти частна 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 5/пет/ години, след проведен търг с явно
наддаване, по реда на чл.14,ал.1, и ал.2 от ЗОС.
3. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие имоти публична 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 5/пет/ години, след проведен търг с явно
наддаване, по реда на чл.14,ал.7 от ЗОС.
4. Възлага на кмета на Общината:
-да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да сключи договор за наем с кандидата спечелил търга.
1.2.Докладна записка от Васил Васил Василев- председател на ОбС, относно отмяна на Решения №1256
и 1257/24.04.2014г.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №1258
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА отменя свои Решения № 1255 и
№1256 от 24.04.2014година, Протокол №36.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно изпълнение на Програмата за
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Вълчи дол за 2013
година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1259
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.40,ал.1 от Закона за защита на
животните, ОбС Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Вълчи дол за 2013 година.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно информация за дейността на ДСП
за 2013 година и разкритата Трапезария към него
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1260
На основание чл.17,ал.1,т.7 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол приема информация за
дейността на ДСП за 2013 г. и разкритата Трапезария към него.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно приемане и утвърждаване на
Инструкция за обществено консултиране в процеса на изработване и реализиране на общински
политики и Правила и методика за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от
общинската администрация.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1261
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на проект
„Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса” финансиран с Договор за безвъзмездна
финансова помощ №13-13-27/26.11.2013 по ОП”Административен капацитет”, бюджетна линия
BG051PO002/13/1.3-07, Общински съвет Вълчи дол приема и утвърждава „Инструкция за обществено
консултиране в процеса на изработване и реализиране на общински политики” и „Правила и методика за
мониторинг и контрол на конкретни политики от общинската администрация Вълчи дол”.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Маргаритка Димитрова- ЗА кмет на община, съгл.Заповед №447/12.05.2014г.,
относно приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти
за поемане на общински дълг от Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1262
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг,
ОбС Вълчи дол приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти
за поемане на общински дълг от ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, с която отменя Наредбата за условията и реда
за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в Община Вълчи дол,
приета с Решение №273 от проведеното на 18.09.2008г. заседание на ОбС Вълчи дол, съгл.Приложение
№1-неразделна част от настоящото решение.
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 №1263
ОбС Вълчи дол 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,
1. Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2014 година.:
І.І. В раздел В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде, се създават
следните точки:
14. УПИ І-285 в кв.32 по плана на с.Брестак с площ от 7 670 кв.м., в едно с построената в
него едноетажна, масивна училищна сграда със ЗП 887 кв.м. построена през 1931г., АОС №
1076/28.12.2009г.
15. УПИ ІІІ, кв.54 по плана на с.Радан Войвода с площ 6 220 кв.м. в едно с построената в
него едноетажна, масивна училищна сграда, състояща се от 5 помещения и коридор, със ЗП 325 кв.м.,
АОС № 1476/31.07.2013г.;
16. Парцел І в кв.44 по плана на с.Щипско, представляваща масивна едноетажна училищна
сграда, състояща се от пет стаи и коридор със ЗП 280 кв.м. дворно място 6 000кв.м., АОС
№104/17.12.21998г.;
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17. УПИ ХІХ в кв.22 по плана на с.Добротич, представляващ двуетажна сграда на детска
градина със ЗП 230 кв.м., склад и др. с площ 80 кв.м., едноетажна масивна сграда 84 кв.м., и дворно
място 5 350 кв.м., АОС №116/28.01.1999г.
18. УПИ ХІІ-215 в кв.25 по плана на с.Генерал Киселово, представляващ парцел с площ 3
710 кв.м., в едно с построените: училищна сграда със ЗП 473 кв.м., физкултурен салон със ЗП 117
кв.м.
19. Незастроен урегулиран имот №1111 в землището на гр.Вълчи дол, УПИ ІІ-общ. в кв.77,
с площ 1 110 кв.м., АОС №1685/10.04.2014г.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно продажба на имоти частна
общинска собственост
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №1264
ОбС Вълчи дол на основание чл.35, ал.1,чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1 и
ал.3 и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,
І. Дава съгласие имоти, частна общинска собственост:
1. УПИ І-285 в кв.32 по плана на с.Брестак с площ от 7 670 кв.м., в едно с построената в него
едноетажна, масивна училищна сграда със ЗП 887 кв.м. построена през 1931г., АОС №
1076/28.12.2009г.
2. УПИ ІІІ, кв.54 по плана на с.Радан Войвода с площ 6 220 кв.м. в едно с построената в него
едноетажна, масивна училищна сграда, състояща се от 5 помещения и коридор, със ЗП 325 кв.м., АОС
№ 1476/31.07.2013г.;
3. Парцел І в кв.44 по плана на с.Щипско, представляваща масивна едноетажна училищна
сграда, състояща се от пет стаи и коридор със ЗП 280 кв.м. дворно място 6 000кв.м., АОС
№104/17.12.21998г.;
4. УПИ ХІХ в кв.22 по плана на с.Добротич, представляващ двуетажна сграда на детска
градина със ЗП 230 кв.м., склад и др. с площ 80 кв.м., едноетажна масивна сграда 84 кв.м., и дворно
място 5 350 кв.м., АОС №116/28.01.1999г.
5. УПИ ХІІ-215 в кв.25 по плана на с.Генерал Киселово, представляващ парцел с площ 3 710
кв.м., в едно с построените: училищна сграда със ЗП 473 кв.м., физкултурен салон със ЗП 117 кв.м.
6. Незастроен урегулиран имот №1111 в землището на гр.Вълчи дол, УПИ ІІ-общ. в кв.77, с
площ 1 110 кв.м., АОС №1685/10.04.2014г.,да бъдат продадени чрез публичен търг с явно
наддаване.
ІІ. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ І-285 в кв.32 по плана
на с.Брестак с площ от 7 670 кв.м., в едно с построената в него едноетажна, масивна училищна сграда
със ЗП 887 кв.м., построена през 1931г., АОС №1076/28.12.2009г. в размер на 60 550(шестдесет
хиляди петстотин и петдесет лева).
ІІІ. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ ІІІ в кв.54 по плана
на с.Радан Войвода с площ от 6 220 кв.м., в едно с построената в него едноетажна, масивна училищна
сграда, състояща се от 5 помещения и коридор със ЗП 325 кв.м., АОС №1476/31.07.2013г. в размер на
25 950(двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет лева).
ІV. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за парцел І в кв.44 по плана
на с.Щипско, представляваща масивна едноетажна училищна сграда, състояща се от пет стаи и
коридор със ЗП 280 кв.м., дворно място 6 000 кв.м., АОС №104/17.12.1998г. в размер на 28 720
(двадесет и осем хиляди седемстотин и двадесет лева)
V. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ ХІХ в кв.22 по плана
на с.Добротич, представляващ двуетажна детска градина със ЗП 230 кв.м., склад и др. с площ 80 кв.м.,
едноетажна масивна сграда 84 кв.м., и дворно място 5 350кв.м., АОС №116/28.01.1999г., в размер на
33 700лв.(тритесет и три хиляди и седемстотин лева).
VІ. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ ХІІ-215 в кв.25 по
плана на с.Генерал Киселово, представляващ парцел с площ 3 710 кв.м.в едно с построените:
училищна сграда със ЗП 473 кв.м., физкултурен салон със ЗП 117 кв.м., АОС №1350/03.04.2012г. в
размер на 50 240 лв. (петдесет хиляди двеста и четиридесет лева).
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VІІ. Не одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка в размер на 7
215,00лв(седем хиляди двеста и петнадесет лева и 00 стотинки) за първоначална продажна цена
при провеждането на публичния търг, за продажба на незастроен урегулиран имот №1111 в
землището на гр.Вълчи дол, УПИ ІІ-общ. В кв.77, с площ 1 110кв.м., АОС №1685/10.04.2014г..
Размер на депозита -20% от стойността на имота.
VІІІ. Определя цена в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева) за първоначална продажна
цена при провеждането на публичния търг, за продажба на незастроен урегулиран имот №1111 в
землището на гр.Вълчи дол, УПИ ІІ-общ. В кв.77, с площ 1 110кв.м., АОС №1685/10.04.2014г..
Размер на депозита -20% от стойността на имота.
ІХ. Възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг
- да организира подготовката и провеждането на публичния търг
- да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община , относно актуализиране на числеността на
персонала в дейност „ДСП” и „Други дейности по икономиката” към ОбА
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1265
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол утвърждава актуализирана численост на
персонала, зает по трудови и служебни правоотношения към Община Вълчи дол в дейности „Домашен
социален патронаж” и „Други дейности по икономиката”, считано он 01.06.2014г., както следва:
Местни дейности
Домашен социален патронаж
Други дейности по икономиката

Щатни бройки
8
16,5

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- председател на ОбС, относно постъпила информация за дейността
на ДВХУИ с.Оборище за 2013 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1266
Общински съвет Вълчи дол на основание 21,ал.1,т.23 от ЗМСМА приема Информация за
дейността на ДВХУИ с.Оборище за 2013 година.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно издаване на Решение за
предварително писмено съгласие за определяне на трасе за нуждите на ЮЛ върху имоти общинска
собственост за ПУП-ПП за подземно кабелно трасе, свързващо 15 ветрови ветрогенератора с
предвидената за изграждане ел.подстанция на обект: Ветроенергиен парк в землището на с.Бдинци,
община Добричка”, на основание чл.30,ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи.( Норекс)
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1267
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.30,ал.3 от
ППЗОЗЗ(Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи), във връзка с чл.27,ал.1 и
ал.2 , т.3, буква „в” от ППЗОЗЗ, дава предварително писмено съгласие за определяне на подземно
кабелно трасе за нуждите на „НОРЕКС НП”-ООД гр.София, представлявано от г-жа Камелия
Рускова- управител, ЕИК 200380056, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Страцин”№8,
върху имоти от общинския поземлен фонд на Община Вълчи дол по приложен проект на Подробен
устройствен план- парцеларен план (ПУП-ПП) за засегнатите оттрасето имоти общинска собственост по
землища както следва:
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-

В землището на с.Караманите- имоти №№36302.0.1; 36302.64.1; 36302.64.2
В землището на с.Червенци- имот №80529.0.106

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно актуализиране 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 № 1268
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС променя състава
на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове от:
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
На:
Председател: Костадинка Петкова- 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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпила докладна записка за
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 № 1269
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол определя месечна такса в размер на 20% от
минималната за страната работна заплата за децата, подлежащи за първи клас, но посещаващи детска
градина през летните месеци.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно промени в планираните стойности
на обекти от списъка за капиталови разходи
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1270
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие в поименния списък на
капиталовите разходи (Приложение 3) да бъдат направени следните промени:
№
1
2
3
4
5

Наименование на обекта:
Изграждане на осветление и ВиК в кв.68гр.Вълчи дол за 74 700лв.
Изграждане на осветление и ВиК в кв.25гр.Вълчи дол
Ремонт на покрив на пенсионерски клуб в
с.Метличина
Изработка, доставка и монтаж на
автоспирка в гр.Вълчи дол
Закупуване на ръчно водим роторен

Било:
(лв.)

Става:
(лв.)

74 700

59 157

77 950

48 284

0

8 000

0

2 000
5

6
7
8
9
10
11

снегорин
Ремонт на зала в читалището в
с.Караманите
Ремонт на зала в с.Червенци
Ремонт на сградата на кметството в
с.Генерал Колево
Ремонт на сградата на читалището в
с.Генерал Колево
Ремонт на здравна служба в с.Стефан
Караджа
Ремонт на здравна служба в с.Брестак
Общо:

0

5 500

0
0

4 000
3 000

0

3 300

0

2 500

0
0
152 650

12 909
4 000
152 650

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община, относно кандидатстване на Община Вълчи
дол с инвестиционен проект”Подмяна водопровод от ПС Искър до РШ за с.Щипско и от РШ за
с.Щипско до съществуваща шахта отток, община Вълчи дол” пред ПУДООС на МОСВ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1271
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА:
1. Одобрява и подкрепя инвестиционните намерения на общинската администрация Вълчи дол
за осъществяване на приоритетен за общината проект „Подмяна водопровод от ПС Искър до РШ за
с.Щипско и от РШ за с.Щипско до съществуваща шахта отток, община Вълчи дол”, с който да
кандидатства за безвъзмездна помощ от ПУДООС при МОСВ.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за подготовка
на проекта и съпътстващата документация за кандидатстване за безвъзмездна помощ от ПУДООС при
МОСВ.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Даниела Маркова- председател на ПК”БФИИП”, относно актуализиране основното
месечно възнаграждение на Кмета на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1272
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА:
1. Актуализира размера на основното месечно възнаграждение на Кмета на Община Вълчи дол
от 1 325 лева на 1 700 лв., считано от 01.06.2014 година.
2. Запазва размера на основното месечно възнаграждение на Председателя на Общински съветВълчи дол в размер на 1 192 лева.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
16.1. Заявление от Анета Атанасова Димитрова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1273
Дава съгласие на Анета Атанасова Димитрова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40,00лв.
16.2. Заявление от Агюл Алиева Хюсеинова от с.Страхил, относно отпущане на еднократна
парична помощ
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1274
Дава съгласие на Агюл Алиева Хюсеинова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лв.
16.3. Заявление от Гинка Атанасова Ангелова от гр.Вълчи дол, ул.”Л.Димитрова” №12, 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 № 1275
Дава съгласие на Гинка Атанасова Ангелова от гр.Вълчи дол, ул.»Л.Димитрова»№12 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
16.4. Заявление от Росен Тошков Тодоров 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 № 1276
Не дава съгласие на Росен Тошков Тодоров от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
16.5. Заявление от Реджеб Мехмедов Ахмедов 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 № 1277
Не дава съгласие на Реджеб Мехмедов Ахмедов от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
16.6. Заявление от Марин Георгиев Иванов от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Раковски” №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 № 1278
Дава съгласие на Марин Георгиев Иванов от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски» №14 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
16.7. 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 № 1279
Не дава съгласие на Юмюгюл Сезгинова Халид от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
16.8. Заявление от Красимир Недков Стефанов 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 № 1280
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Дава съгласие на Красимир Недков Стефанов от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв..
16.9. Заявление от Кадир Кадир Аптарман 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 № 1281
Не дава съгласие на Кадир Кадир Аптарман от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
16.10. Заявление от Анета Минкова Антонова 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 № 1282
Не дава съгласие на Анета Минкова Антонова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
16.11. Заявление от Севда Христова Якимова 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 № 1283
Не дава съгласие на Севда Христова Якимова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ
16.12. 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 № 1284
Не дава съгласие на Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
16.13. Заявление от Бейхан Ибрям Иляз 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 № 1285
Не дава съгласие на Бейхан Ибрям Иляз от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
16.14. Заявление от Николай Кръстев Андонов от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Раковски”№19, 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 № 1286
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Дава съгласие на Николай Кръстев Андонов от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски»№19 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 42,00лв., която да се прехвърли директно по
параграфа за частично покриване на задължението му за погребение на Радка Василева.
16.15. Заявление от Юсеин Алиев Юсеинов 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 № 1287
Не дава съгласие на Юсеин Алиев Юсеинов от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
16.16. Заявление от Денчо Костадинов Бонев от гр.Вълчи дол,ул.”Д.Благоев” №23Б, 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 № 1288
Не дава съгласие на Денчо Костадинов Бонев от гр.Вълчи дол,ул.»Д.Благоев»№23Б да бъде
отпусната еднократна парична помощ.
С това дневния ред на ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО редовно заседание бе изчерпан.
Извън дневния ред на заседанието на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1289
Дава съгласие на Росица Галева Стефанова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 40,00лв..
Поради изчерпване на дневния ред ,ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО
закрито в 17,30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

заседание на ОбС Вълчи дол бе

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Васил Василев/
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