РЕШЕНИЯ
на ОбС взети на 40-то редовно заседание на 28 май 2018 година
П Р О Т О К О Л № 40
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Актуализация на
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2018 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1123
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната
програма на Община Вълчи дол за 2018 година да бъде актуализирана и допълнена, както
следва:
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет:
№
Наименование на обекта
БИЛО
СТАВА
1
Основен ремонт на ОбУ «Свети Иван Рилски»561000
0
с.Червенци (хидроизолация и топлоизолация)
2
Закупуване и доставка на три броя
24 000
28 870
конвектомати
3
Основен ремонт на площад в с.Караманите
26 700
12 700
4
Закупуване и доставка
на
два броя
0
13 860
електрически котлони с шест плочи
5
Проектиране и авторски надзор на обект: ОбУ
0
12 500
«Свети Иван Рилски»-с.Червенци
6
Проектиране и авторски надзор на обект: ОбУ
0
12 500
«Васил Левски»-с.Михалич
7
Проектиране на обект: «Основен ремнот на
0
4 600
съществуващ водосток, намиращ се в кв.81 по
плана на гр.Вълчи дол»
8
Основен ремонт на съществуващ водосток,
0
21 770
намиращ се в кв.81 по плана на гр.Вълчи дол
ОБЩО
106 800
106 800
 Обекти, финансирани със средства от собствени приходи:
№
Наименование на обекта
БИЛО
1
Монтаж на съоръжения за водоснабдяване на
5 000
хижа «Кошу баир»-гр.Вълчи дол
2
Изработка и монтаж на метална врата за БКС0
гр.Вълчи дол
3
Изработка и монтаж на метална ограда за БКС0
гр.Вълчи дол
4
Проектиране на обект: «Авариен ремонт на
0
покрив на ОУ»Климент Охридски»-с.Стефан
Караджа
ОБЩО
5000

СТАВА
0
1 884
2 727
2 400
7 011

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно даване на съгласие за
кандидатстване на Община Вълчи дол с проектно предложение по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж” 2014-2020 и одобряване на Споразумение за сътрудничество с
конкретните партньори по проекта )Приложение VІІ от Условията за кандидатстване).
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1124
1. На основание чл.21,ал.1,т.23; чл.21,ал.2 и чл.59 и сл. от ЗМСМА, Общински Съвет
Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства с проектно предложение
«Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол» като конкретен бенефициент по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани
мерки за подобряване достъпа до образование”- Компонент 1.
2. На основание чл.21,ал.1,т.23 ;чл.21,ал.2 и чл.59 и сл. от ЗМСМА Общински Съвет Вълчи
дол одобрява Споразумение за партньорство с партньори (Приложение VІІ от Условията за
кандидатстване).
3. На основание чл.21,ал.1,т.23 ;чл.21,ал.2 и чл.59 и сл. от ЗМСМА , Общински Съвет
Вълчи дол Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи,
свързани с кандидатстването и подаването на проектното предложение.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно даване на съгласие за
ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1125
1. На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Вълчи дол
Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подпише Договор за услуга с «БЪДЕЩЕ ЗА
ВЪЛЧИ ДОЛ», Сдружение, ЕИК 204993245, със седалище на управление гр.Вълчи дол, в размер
на 14 000,00лв.(четиринадесет хиляди лева) с ДДС за обезпечаване на 88,89% частично
плащане от общата стойност- 14 500,00лв. на Дейност по ОП»Развитие на човешките ресурси»
2014-2020г. за изпълнение на проект «Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол» по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано
проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”Компонент 1, във връзка с изпълнението й, стартирана преди сключване на ДБФП между
Управляващите Органи на цитираните Оперативни Програми и Община Вълчи дол.
2. На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Вълчи дол
дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем със средства от бюджета на Община
Вълчи дол в размер на 14 000,00лв.(четиринадесет хиляди лева) с ДДС за обезпечаване на
88,89% частично плащане от общата стойност- 14 500,00лв. на Дейност по ОП»Развитие на
човешките ресурси» 2014-2020г.. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната сметка на
Общината към сметката на «БЪДЕЩЕ ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ», Сдружение, ЕИК 204993245, със
седалище на управление гр.Вълчи дол- Партньор на Община Вълчи дол- конкретен
бенефициент по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 и
Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020 по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано
проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”Компонент 1, във връзка с изпълнение на дейност по проект „Реализация чрез интеграция в
Община Вълчи дол” на ОП РЧР 2014-2020, стартирана преди сключване на ДБФП между
Управляващите Органи на цитираните Оперативни Програми и Община Вълчи дол.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно ликвидиране на говедовъдна
ферма в Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство-с.Стефан Караджа.

2

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1126
На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински Съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие да бъде ликвидирана говедовъдна ферма в Професионална гимназия по
земеделие и горско стопанство-с.Стефан Караджа.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за
изпълнение на т.1 от настоящото Решение.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Актуализиране на План за
действие на Община Вълчи дол в изпълнение на областната стратегия за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация (2014-2020г.).
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1127
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, Общински Съвет Вълчи дол приема
Актуализиран План за действие на Община Вълчи дол в изпълнение на областната стратегия
за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014-2020г.).
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1128
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2от ЗМСМА и чл.99,т.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Вълчи дол:
1. Отменя Решение №582 по Протокол №19 от проведено на 20.02.2013г. заседание на
Общински съвет Вълчи дол за прехвърлена безвъзмездно под формата на дарение
собственост на недвижим имот, частна общинска собственост, съставляваща двуетажна
масивна сграда-читалище, със застроена площ 330 кв.м., находяща се в УПИ VІІ, кв.22 по плана
на село Добротич, община Вълчи дол, поради отпадане на условието, посочено в точка втора
от същото решение.
2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички правни и
фактически действия по изпълнение на посоченото по-горе решение.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно актуализация на програмата
за управление на общински имоти през 2018 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1129
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 от ЗОС, Общински Съвет Вълчи
дол приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2018 г.:
В раздел В.Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде се създава:
Точка 10: имот с идентификатор 14667.35.103, АОС №3635/16.04.2018г., с площ
32977кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Генерал Киселово, представляващ
овощна градина
В раздел Б. Имоти, върху които Община Вълчи дол има намерение да учреди
ограничени вещни права се създава:
Точка 5-УПИ V в кв.34 по плана на с.Есеница, актуван с АОС №1411/10.08.2012г., целият
с площ от 1960 кв.м.
ПО ОСМА ТОЧКА:
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Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно продажба на имот
14667.35.103, частна общинска собственост в землището на с.Генерал Киселово.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1130
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8, ал.1, чл.35,ал.1,чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.37 от
НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие имот с идентификатор 14667.35.103, АОС №3635/16.04.2018г. с площ
32977 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Генерал Киселово, да бъде
продаден чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Одобрява направената от инж. Йовка Атанасова пазарна оценка за имот с
идентификатор 14667.35.103, АОС №3635/16.04.2018г. с площ 32977 кв.м., частна общинска
собственост в землището на с.Генерал Киселово в размер на 52 800лв.(петдесет и две хиляди
и осемстотин лева), за първоначална тръжна цена при провеждането на търга.
Размер на депозита- 20% от началната тръжна цена на имота.
3. Одобрява тръжните книжа за посочения по-горе търг.
4. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката и провеждането на
търга, да издаде заповед и сключи договор със спечелилия търга.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно настаняване в общинско
жилище домакинството на Бисер Сашев Радев, адрес-гр.Вълчи дол,,ул.3 март-бл.1,вх.4,ап.29 .
ОбС взе следното
дол:

Р Е Ш Е Н И Е № 1131
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.11,ал.1 и ал.2 от ЗОС, Общински съвет Вълчи

1. Дава съгласие да бъдат настанени Бисер Сашев Радев, Симеон Галинов Йорданов,
Теодора Галинова Йорданова и Димитричка Галинова Йорданова в общинско жилище,
находящо се в гр.Вълчи дол, ул.»Трети март», бл.1, вх.4, ет.3, ап.29, актуван с АОС
№1225/18.07.2011г.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед за настаняване и сключи
договор за наем с Бисер Сашев Радев, за срок от 3(три) години.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно учредяване на възмездно
право на ползване върху УПИ ХІІІ,кв.75, АОС №353/12.12.2000г, частна общинска собственост
по плана на гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1132
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39,ал.3 ; чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.11,ал.1 и ал.2 от
Закона за пчеларството, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие да се учреди за срок от 10 (десет) години, възмездно право на
ползавне на Доника Здравкова Георгиева върху УПИ ХІІІ, кв.75, АОС №353/12.12.2000г.,
частна общинска собственост по плана на гр.Вълчи дол за поставяне на пчелин.
2. Одобрява направената от г-жа Йовка Атанасова пазарна оценка за право на ползване
на УПИ ХІІІ, кв.75, АОС №353/12.12.2000г., частна общинска собственост по плана на гр.Вълчи
дол в размер на 100,00лв.(сто лева) годишен наем.
3. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор за
възмездно ползавена на УПИ ХІІІ, кв.75, АОС №353/12.12.2000г., с Доника Здравкова
Георгиева, адрес гр.Вълчи дол, ул.»Урожай» №20.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно отдаване под наем на имоти
от общински поземлен фонд чрез публичен търг
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1133
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.76,ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет
Вълчи дол утвърждава списък с имоти от общински поземлен фонд на територията на
Община Вълчи дол, описани в Приложение №1, неразделна част от докладната записка , да
бъдат отдавани под наем чрез публичен търг.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно актуализация на списък на
имотите-пасища и мери за отдаване под наем за стопанската 2018/2019 г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1134
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37и,ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет
Вълчи долактуализира списъка на имотите- пасищата и мерите, публична общинска
собственост, които следва да се отдават под наем за общо и индивидуално ползване за
стопанската 2018/2019 г., съгласно Приложение 1-неразделна част от докладната записка.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно предварително съгласие за
премахване на сградата на Народно читалище „Христо Ботев”-с.Калоян, общ.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1135
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински Съвет Вълчи дол:
1.
Дава предварително съгласие за премахване на двуетажна масивна сградачиталище с.Калоян, общ.Вълчи дол, находяща се в УПИ І, кв.18 по плана на селото, публична
общинска собственост, актувана с АОС №950/16.04.2009г., след провеждане на събрание на
читалищното настоятелство за отказ от правото на ползаве и съгласие за премахването й
както и след провеждане на събрание на населението за изразено съгласие за премахването
на сградата, представляваща читалище.
2.
Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички правни и
фактически действия по изпълнение на посоченото в точка 1 на настоящото решение.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева-председател на ОбС, относно стопанисването на язовир,
находящ се в землището на с.Изворник.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1136
1. Общински съвет Вълчи дол дава съгласие Данаил Господинов Добрев-управител на
ДЗЗД „ДИДО”-гр.Варна,бул.”Сливница” 105, вх.А, ет.2,ап.22- наемател на на ПИ №000046 с
начин на трайно ползване-Язовир, находящ се в землището на с.Изворник, общ.Вълчи дол(
Договор №123/23.07.2014г) да закупи и монтира изпускател на наетият от него ПИ на
стойност 3 967,07лв.
2. Общински съвет Вълчи дол дава съгласие сумата 3 967,07лв. да бъде намалена от
дължимата наемна цена от Данаил Господинов Добрев-управител на ДЗЗД „ДИДО”гр.Варна,бул.”Сливница” 105, вх.А, ет.2,ап.22, наемател на ПИ №000046 с начин на трайно
ползване-Язовир, находящ се в землището на с.Изворник, общ.Вълчи дол( Договор
№123/23.07.2014г)
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ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева Михалева-председател на ОбС, относно финансово
подпомагане за лечение
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1137
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет Вълчи дол дава съгласие за
отпущане на еднократна парична помощ на Любомир Василев Чобанов, гр.Вълчи дол,
ул.”Жечка Карамфилова” №32 в размер на 1 500,00лв.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно утвърждаване на схема за
поставяне на информационна табела по проект „Реконструкция на улици в гр.Вълчи дол,
община Вълчи дол”.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №1138
На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.56,ал.2 и чл.57,ал.1
от ЗУТ, Общински съвет Вълчи дол утвърждава схема за поставяне на информационна табела
по проект „Реконструкция на улици в гр.Вълчи дол, община Вълчи дол”, разположена на
кръстовищено на ул.”Ген.Скобелев” и ул.”Никола Вапцаров” в гр.Вълчи дол, както е посочено
на приложената схема.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
17.1. Заявление от Иван Димитров Атанасов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1139
Дава съгласие заявлението на Иван Димитров Атанасов от с.Стефан Караджа за
следващо заседание.
17.2. Заявление от Янка Койчева- кмет на с.Добротич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за покриване на разходи за погребение на бездомник.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1140
Дава съгласие на Янка Койчева- кмет на с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв., за покриване на разходи по погребение на бездомно
лице.
17.3. Заявление от Анета Сенкова Демирова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1141
Дава съгласие на Анета Сенкова Демирова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.
17.4. Заявление от Божидара Диянова Андреева от гр.Вълчи дол, ул.”СТрума” №2,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1142
Дава съгласие на Божидара Диянова Андреева от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №2 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. .
17.5. Заявление от Съби Христов Рачев от с.Добротич, относно отпущане на еднократна
парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1143
Не дава съгласие на Съби Христов Рачев от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
17.6. Заявление от Елена Стойчева Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.”Л.Димитрова” №9,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1144
Дава съгласие на Елена Стойчева Георгиева от гр.Вълчи дол,ул.»Л.Димитрова» №9 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв .
17.7. Заявление от Ангел Христов Ангелов от гр.Вълчи дол,ул.”Асен Златаров” №1,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1145
Дава съгласие на Ангел Христов Ангелов от гр.Вълчи дол, ул.»Асен Златаров» №1 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв..
17.8. Заявление от Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.”М.Ф.Толбухин” №6,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1146
Дава съгласие на Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.»М.Ф.Толбухин» №6 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв..
17.9. Заявление от Сание Ибрямова Арифова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1147
Дава съгласие на Сание Ибрямова Арифова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
17.10. Заявление от Юсния Азисова Мехмедова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1148
Дава съгласие на Юсния Азисова Мехмедова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв .
17.11. Заявление от Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол,ул.”Нишка” №13,
относно отпущане на еднократна парична помощ
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1149
Дава съгласие на Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол,ул.»Нишка» №13
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
17.12. Заявление от Светла Лекова Маринова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Не дава съгласие на
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 1150
Светла Лекова Маринова от с.Михалич да бъде отпусната

17.13. Заявление от Тодор Янев Дошев от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ..
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1151
Дава съгласие на Тодор Янев Дошев от с.Стефан Караджа, да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.
17.14. Заявление от Слави Христов Якимов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1152
Дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40,00лв .
17.15 Заявление от Цветанка Ненкова Атанасова от гр.Вълчи дол,ул.”СТара планина”
№13, относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1153
Дава съгласие на Цветанка Ненкова Атанасова отгр.Вълчи дол, ул.»Стара планина»
№13 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
17.16 Заявление от Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1154
Дава съгласие на Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
17.17 Заявление от Феня Йосифова Демирова от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1155
Не дава съгласие на Феня Йосифова Демирова от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
17.18 Заявление от Алекси Стоянов Борисов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1156
Дава съгласие на Алекси Стоянов Борисов от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.
17.19 Заявление от Иван Атанасов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.”Тунджа” №3, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1157
Дава съгласие на Иван Атанасов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»Тунджа» №3, да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
Извън дневния ред на заседанието ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1158
Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв., които да се получат от Нежмедин Ахмедовкмет на с.Михалич.
С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС
Вълчи дол бе закрито в 16,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........
/Яна Радева Михалева/
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