РЕШЕНИЯ НА ОбС ВЗЕТИ НА 54-то редовно заседание на 25 април 2019 година
П Р О Т О К О Л № 54
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно постъпила докладна записка
от Н.Парушева-директор на дирекция”СП”, относно отчет по изпълнение на Общинска
програма за закрила на детето за 2018 година и приемане на Общинска програма за закрила
на детето за 2019 год. за Община Вълчи дол
ОбС взе следните

Р Е Ш Е Н И Е № 1482
Във връзка с чл.17,ал.1,т.7 и на основание чл.21,ал.1,т.12,т.23 и т.24 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето, ОбС Вълчи дол приема Отчет по изпълнение на
Общинската програма за закрила на детето за 2018г. на Община Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е № 1483
Във връзка с чл.17,ал.1,т.7 и на основание чл.21,ал.1,т.12,т.23 и т.24 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето, ОбС Вълчи дол приема Общинска програма за
закрила на детето за 2019г. на Община Вълчи дол.

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно предоставяне на
дърва за огрев на поделенията на религиозните институции на територията на Община
Вълчи дол за отоплителен сезон 2019-2020г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1484
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие да
бъдат предоставени на поделенията на религиозните институции на територията на Община
Въчи дол общо 34 куб.м. дърва за огрев за отоплителен сезон на 2019-2020 година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване
на община Вълчи дол с проектно предложение „Закупуване на специализирано кухненско
оборудване и обзавеждане за кухнята на ДСП-гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1485
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол :
1. Дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да разработи проектно
предложение и да кандидатства за финансиране с проектно предложение „Закупуване на
специализирано кухненско оборудване и обзавеждане за кухнята на Домашен социален
патронаж- гр.Вълчи дол” пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и
социалната политика.
2. Дава съгласие да се осигури 10% собствен финансов принос от бюджета на
Общината, който се равнява на 2 966,07 лева от общата стойност на проектното предложение.
3. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите
действия за кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на специализирано
кухненско оборудване и обзавеждане за кухнята на Домашен социален патронаж- гр.Вълчи
дол” пред МТСП- Фонд „Социална закрила” .
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване
на община Вълчи дол с разработена концепция за реализиране на проектно предложение
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„Оазис на опазена природа и устойчивост на биоразнообразието във Вълчи дол”, подпрограма
„Околна среда”: Природа и биоразнообразие по Програма LIFE.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1486
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие Общинска администрация-Вълчи дол да разработи и да кандидатства с
концепция за реализиране на проектно предложение «Оазис на опазена природа и
устойчивост на биоразнообразието във Вълчи дол» подпрограма «Околна среда»:Природа и
биоразнообразие по Програма LIFE.
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за
разработване и кандидатстване с концепция за реализиране на проектно предложение
«Оазис на опазена природа и устойчивост на биоразнообразието във Вълчи дол» подпрограма
«Околна среда»:Природа и биоразнообразие по Програма LIFE.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
годишни отчети за читалищната дейност в община Вълчи дол за 2018 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1487
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а,
ал.5 от Закона за народните читалища одобрява годишните отчети за читалищната
читалищата, функциониращи на територията на общината, съгласно Приложение от 01 до
№18 към настоящата докладна записка.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община
Вълчи дол 2014-2020г, през 2018 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1488
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ,във връзка с чл.24,т.4 от ЗМСМА, Общински съвет
Вълчи дол приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинск иплан за
развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г. през 2018 година, приложение към настоящата
докладна записка.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2019 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1489
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ,Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2019 година да бъде актуализирана и
допълнена, както следва:
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет

№

1

Наименование на обекта

БИЛО

СТАВА

Изграждане
на
газова
отоплителна
инсталация в Поликлиника гр.Вълчи дол

60 000

55 680
2

2

Проектиране и авторски надзор на обект:
«Изграждане на газова отоплителна
инсталация в Поликлиника –гр.Вълчи дол»

0

4 320

60 000

60 000

Наименование на обекта

БИЛО

СТАВА

Закупуване и доставка на 3 броя компютри
за нуждите на дейност Общинска
администрация

0

2 340

ОБЩО

0

0

5 800

8 140

Наименование на обекта

БИЛО

СТАВА

Доставка и монтаж на комбинирано детско
съоръжение

0

4 187

ОБЩО

0

5 885

ОБЩО

 Обекти, финансирани от собствени приходи
№
1
2

Закупуване на моторна косачка за нуждите
на дейност БКС
 Обекти, финансирани от дарения

№
1
2

Доставка и монтаж на детска люлка

0

1 698

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на
разходи за командировки на кмета на община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1490
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките
в страната ,Общински съвет Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на
Георги Минчев Тронков- Кмет на Община Вълчи дол за периода 01.01.2019г.-31.03.2019г. в
размер на 199,00 лева (словом: сто деветдесет и девет лева и нула стотинки).

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отпускане на
временен безлихвен заем за изпълнение на дейности по проект «Реконструкция на улици в
гр.Вълчи дол,Община Вълчи дол» и искане за авансово плащане №2 по Договор №
03/07/2/0/00090 от 26.01.2018г. сключен между Държавен фонд «Земеделие» и община
Вълчи дол и издаване на запис на заповеди от община Вълчи дол в полза на ДФ «Земеделие»Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане №2 по договор № 03/07/2/0/00090
от 26.01.2018г. сключен между ДФ»Земеделие» и община Вълчи дол, във връзка с
изпълнението на проект «Реконструкция на улици в гр.Вълчи дол, Община Вълчи дол»,
финансиран по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1491

3

На основание чл.21,ал.1,т.6, т.10,т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Договор
№03/07/2/0/00090 от 26.01.2018г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по
подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
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 Живко Живков, Общински съвет Вълчи дол :
1. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол- Георги Минчев Тронков да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция в размер на 911 250,25 лева (деветстотин и
единадесет хиляди двеста и петдесет лева и двадесет и пет стотинки) и Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ”Земеделие”-Разплащателна
агенция в размер на 185 108,40 лева (сто осемдесет и пет хиляди сто и осем лева и
четиридесет стотинки)за ДДС, за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово
плащане №2 по Договор №03/07/2/0/00090 от 26.01.2018г. за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г.,, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, 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 №2 по Договор №03/07/2/0/00090 от 26.01.2018г. за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от
мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020г.,, съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, и да ги представи пред ДФ «Земеделие»Разплащателна агенция.
3. Общински исъвет-Вълчи дол дава съгласие за ползването на временен безлихвен
заем със средства от набирателната сметка на Община Вълчи дол към сметка за средства от
ЕС-РА на Община Вълчи дол в размер на 260 000 (двста и шестдесет хиляди) лева, със срок на
връщане – до 31 декември 2019 година.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно закупуване на
имот-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12574.62.8.1.1 по кадастралната карта
на гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1492
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.6,ал.1 от НРПУРОИ,
Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие за закупуване на имот- самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 12574.62.8.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Вълчи
дол, одобрена със Заповед № РД-18-87/10.08.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, със
застроена площ 129.65 кв.м., находяща се в сграда №1, разположена в поземлен имот с
изентификатор №12574.62.8, предназначение на самостоятелния обект: друг вид
самостоятелен обект в сграда (курортна туристическа сграда§, собственост на Ловнорибарско дружество гр.Вълчи дол, ЕИК 103605240, съгласно Нотариален акт №150, том І,
рег.№507, дело 111 от 2018г., вписан в службата по вписване с вх.рег.№ 807/26.03.2018г. в
размер на 30 000лв.(тридесет хиляди лева).
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2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да сключи договор за покупкопродажба на имота по т.1 с «Ловно-рибарско дружество-Вълчи дол», ЕИК 103605240.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за
изработване на проект за ПУП-ПП на обект „Газоснабдяване на „Свинекомплекс Брестак” АД,
с.Брестак
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1493
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а,ал.1 и ал.5 от
ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.5 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет вълчи дол:

1. Разрешава изработване на проект за: Подробен устройствен план-парцеларен план
(ПУП-ПП) за проектиране на трасе за изграждане на «Разпределителен газопровод извън
урбанизиранат територия на село Брестак с трасе в и извън имота на КС»Вълчи дол» между
точки №1001 и №1016 от ситуационния план на газопроводния участък за захранване с
природен газ на ПИ с идентификатор 06416.112.3-животновъден комплекс». Трасето за
изграждане на разпределителния газопровод е с начало ПИ с идентификатор 06416.121.4-АГРС
«Вълчи дол», преминава през ПИ с идентификатор 06416.39.40; ПИ с идентификатор
06416.39.41; ПИ с идентификатор №06416.121.3 и ПИ с идентификатор №06416.121.1 и достига
до крайната си точка- точка от трасе на газопровод по одобренПУП-ПП, при условие, че
финансирането на проекта за ПУП-ПП, средствата за обезщетяване на засегнатите собственици,
техническия проект и изграждането му са за сметка на възложителя «Свинекомплекс Брестак»
АД. ПУП-ПП да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлениимоти, с подробно
описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи
като окончателен проект, който да бъде внесен в община Вълчи дол.

2. Одобрява заданието по чл.126(6) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за
ПУП-ПП (парцеларен план) на обект „Газоснабдяване на „Свинекомплекс Брестак” АД,
с.Брестак,общ.Вълчи дол; Подоебкт „Разпределителен газопровод извън урбанизираната
територия на с.Брестак с трасе в и извън имота на КС „Вълчи дол” между точки №1001 и
№1016 от ситуационния план на газопроводния участък, за захранване с природен газ на ПИ
№06416.112.3-животновъден комплекс”

3. Дава предварително писмено съгласие за преминаване на трасе за изграждане на
разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на село Брестак за захранване
с природен газ на ПИ с идентификатор 06416.112.3 по КК землище на с.Брестак, общ.Вълчи
дол, обл.Варна-„Свинекомплекс Брестак” АД през общински имоти с идентификатор:
№06416.121.3-засегната площ 0,666 дка и ПИ №06416.121.3-засегната площ от0,0009 дка.
Оределя срок на валидност на предварителното съгласие две гоини.
Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и т.2 не подлежат на оспорване.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Годишен план за действие в изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Вълчи дол (планов период 2019г.-2020г.)
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1494
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19,ал.2 от Закона за социалното
подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника а прилагане на Закона за социалното подпомагане,
ОбС Вълчи дол приема Годишен план за действие в изпълнение на общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в Община Вълчи дол (планов период 2019-2020г.).
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно приемане на Наредба №1 за
обществения ред на територията на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1495
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол:
1. Отменя Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол,
приета с Решение №697/ 30.04.2013 год., Протокол № 21, изменяна и допълвана в
последствие, считано от датата на провеждане на заседанието на ОбС.
2. Приема нова Наредба №1 за обществения ред на теритоията на Община Вълчи дол,
считано от датата на провеждане на заседанието.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно приемане на Наредба за
условията и реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1496
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол:
1. Отменя Наредба Наредба за условията и реда за провеждане на търговска
дейност на територията на Община Вълчи дол, приета с Решение № 211/ 28.07.2008
год., Протокол № 11, изменяна и допълвана в последствие, считано от датата на
провеждане на заседанието на ОбС.
2. Приема нова Наредба за условията и реда за провеждане на търговска дейност
на територията на Община Вълчи дол, считано от датата на провеждане на заседанието.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева- председател на ОбС, относно финансово подпомагане на
учници, завършващи 12 клас
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1497
На основание чл.21,ал.1,т6 и т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол дава съгласие за отпущане
на еднократни парични помощи на ученици, завършващи 12 клас както следва:
1. на Виолина Димкова Стефанова от ХІІб клас- в размер на 165.00лв.;
2. на Зорка Мариянова Станимирова от ХІІб клас - в размер на 165.00 лв.;
3. на Съби Юлиянов Стоянов от ХІІб клас -в размер на 165,00 лв.;
4. на Петър Петров Койнов от ХІІа клас- в размер на 165,00 лв.;
5. на Хюсеин Алиев Хюсеинов от ХІ-а клас в размер на 165,00 лв.;
6. на Константин Руменов Димитров от ХІІ а клас в азмер на 165,00 лв.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
16.1. 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 № 1498
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Ангел Христов
Ангелов от гр.Вълчи дол, ул.»Асен Златаров» №1 да бъде отпусната еднократна парична
помощ.

16.2. Заявление от Севдалина Стоянова Йорданова от с.Стефан Караджа, относно
отпущане на еднократна парична помощ
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1499
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Севдалина Стоянова
Йорданова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
80,00лв.

16.3. Заявление от Кадрия Емегюлова Салимова от с.Стефан Караджа, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1500
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Кадрия Емегюлова
Салимова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
80,00лв.

16.4. Заявление от Айше Акифова Алиева от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1501
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Айше Акифова
Алиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
80,00лв.

16.5. Заявление от Добри Добрев Цонев от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1502
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Добри Добрев Цонев
от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

16.6. Заявление от Надежда Евгениева Христова от с.Есеница, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1503
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Надежда Евгениева
Христова от с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

16.7. Заявление от Василка Александрова Христова от гр.Вълчи дол,ул.”Янко Сакъзов”
№6, относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1504
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Василка
Александрова Христова от гр.Вълчи дол,ул.»Янко Сакъзов» №6 да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 60,00лв.

16.8. Заявление от Сибел Алиева Юсеинова от с.Радан Войвода относно отпущане на
еднократна парична помощ
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1505
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Сибел Алиева
Юсеинова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
100,00лв.

16.9. Заявление от Феня Йосифова Демирова от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1506
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Феня Йосифова
Демирова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ.

16.10. Заявление от Теменужка Петкова Ангелова от гр.Вълчи дол,ул.Марек-2, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1507
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Теменужкаа Петкова
Ангелова от гр.Вълчи дол,ул.Марек-2 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер
на 60,00лв..

16.11. Заявление от Капка Йорданова Велчева от гр.Вълчи дол,ул.Ал.Стамболийски-10А-4-11, относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1508
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Капка Йорданова
Велчева от гр.Вълчи дол,ул.Ал.Стамболийски-10-А-4-11 да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв..

16.12. Заявление от Аделина Михайлова Михалева от гр.Вълчи дол,ул.Г.Димитров-29,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1509
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Аделина Михайлова
Михалева от гр.Вълчи дол,ул.Г.Димитров-29 да бъде отпусната еднократна парична помощ в
размер на 250,00лв..

16.13. Заявление от Шукри Шукриев Аптарманов от с.Генерал Колево, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1510
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Шукри Шукриев
Аптарманов от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна парична помощ .

16.14. Заявление от Назиф Неджатов Назифов от с.Стефан Караджа, относно отпущане
на еднократна парична помощ
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1511
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Назиф Неджатов
Назифов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
500,00лв.

16.15. Заявление от Елвер Ибрям Иляз от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1512
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Елвер Ибрям Иляз
от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ.

16.16. Заявление от Фазиле Мехмедова Хюсеинова от с.Генерал Киселово, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1513
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Фазиле Мехмедова
Хюсеинова от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
165,00лв..

16.17. Заявление от Несибе Мустафова еминова от с.Радан Войвода, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1514
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Несибе Мустафова
Еминова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
100,00лв..

17.Други
17. 1. Устно предложение от ПК „Устройство на територията и общинска собственост”,
относно промяна на Решение № 1461/2503.2019год.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1515
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за
промяна на Решение №1461/25.03.2019година както следва:
БИЛО:

Р Е Ш Е Н И Е № 1461
Във връзка с чл.21,ал.3 от Закона за вероизповеданията и на основание чл.21,ал.1,т.6
от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие на джамийското настоятелство настоятелство при
Джамия с.Войводино да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 5 000,00лв.(пет
хиляди лева) за покриване на разходи за извършване на ремонтни дейности в храма. За
извършените ремонтни дейности да бъдат представени разходооправдателни документи.
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СТАВА:

Р Е Ш Е Н И Е № 1461
Във връзка с чл.21,ал.3 от Закона за вероизповеданията и на основание чл.21,ал.1,т.6
от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи дол да организира и възложи
извършване на ремонтните дейности в Джамия с.Войводино , на стойност 5 000,00лв.(пет
хиляди лева)
С това дневния ред на ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО редовно заседание
на ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

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