РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на десето редовно заседани ена 18 май 2012 година
П Р О Т О К О Л № 10
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно предложение за
кандидатстване на община Вълчи дол по ОП”РЧР”-приоритетна ос 5 „Социално включване и
насърчаване на социалната икономика”,, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
– BG 051PO001.5.1.04 „Помощ в дома”.
ОбС взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 254
Във връзка с чл.17, ал.1т.7 и на основание чл.21,ал.1,т.7, т.12 и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава
съгласие Домашен социален патронаж в община Вълчи дол да разшири дейността си, като към него
се създаде „Звено за услуги в домашна среда”. Възлага на Кмета на община Вълчи дол да
предприеме необходимите действия съгласно Насоките за кандидатстване по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ – BG 051PO001.5.1.04 „Помощ в дома”.
Р Е Ш Е Н И Е № 255
Във връзка с чл.17, ал.1т.7 от ЗМСМА и на основание чл.21,ал.1,т.7, т.12 и т.23 от ЗМСМА,
ОбС допълва чл. 42, ал.1 от Приложение 1 към Наредбата за оределянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, както следва:
6.”Лицата ползващи социални услуги по схема BG 051PO001.5.1.04 „Помощ в дома”по
ОП”РЧР” заплащат месечна такса, равняваща се на месечния брой получени часове за услугите,
умножена по цената за един час, а именно 0,31лв./час”.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно отдаване под наем на
част от имот публична общинска собстветност
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 256
На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14,ал.1 от НРПУРОИ:
І- ОбС дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 /пет/ години след провеждане на
публичен търг с явно наддаване, помещение от 25 кв.м. на приземен етаж от обслужваща сграда
/публична общинска собственост/, находяща се в УПИ ІІІ, кв.27 по плана на с.Стефан Караджа, АОС
№ 953/22.04.2009г., при стартова първоначална месечна наемна цена 43,75 лв. без ДДС определено
съобразно Тарифа за оределянето на базисните наемни цени при отдаване под наем на имоти
общинска собственост.Размер на депозита-50% от годишния наем.
ІІ- В помещението описано в т.І , намиращо се на 35 м. от Професионална гимназия по
земеделско и горско стопанство, да не се предлага алкохол, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи
изделия, като това услове залегне в проектодоговора за наем.
ІІІ-Възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организира подготовката и провеждането та публичния търг;
-да сключи договор за наем с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно отдаване под наем на част
от имоти публична общинска собстветност.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 257
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I. На основание чл.17, ал.7 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.14,ал.1 от НРПУРОИ,
I.I -Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 5 /пет/ години след провеждане на
публичен търг с явно наддаване:
1. Част от имот публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 125
кв.м. на първи етаж в сграда културен дом „Димитър Благоев”, находяща се в УПИ IV-625, в кв.34А
по плана на гр.Вълчи дол , АОС № 15/09.01.1997г. , при стартова първоначална месечна наемна цена364,58лв. без ДДС, определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни цени при
отдаване под наем на имоти общинска собственост. Размер на депозита- 50% от годишния наем.
2. Част от улична регулация, площ до 30 кв.м., южно от УПИ II в кв.34 /парк/ по плана на
с.Стефан Караджа, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно схема за
поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ. Наддаването да
се извърши за 1.00 кв.м. площ при стартова първоначална месечна наемна цена- 1,46лв. без ДДС,
определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни цени при отдаване под наем на
имоти общинска собственост. Размер на депозита- 20% от първоначалната годишна наемна цена,
определена на база посочена от участниците обща площ на преместваемия обект.
I.II. 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно заличаване на общинско
дружество „Здраве” ЕООД, гр.Вълчи дол – в ликвидация.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 258
І. Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА; чл.147,ал.2; чл.270 от
Търговския закон:
1. Приема годишен финансов отчет на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи дол за 2011 год.
2. Приема окончателен Годишен отчет, включващ : Краен ликвидационен баланс, Отчет за
приходите и разходите, Отчет на паричните потоци и Пояснителен доклад към баланса изготвен от
ликвидатора на дружеството към 07.05.2012г..
3. Дава съгласие за заличаване на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи дол в търговския регистър при
Агенцията по вписванията.
4. Задължава ликвидатора на дружеството да извърши необходимите дейстивя за заличаване
на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи дол в Агенция по вписванията.
5. Цялата финансово отчетна и друга документация на дружеството да бъде предадена от
ликвидатора за съхраняване в община Вълчи дол.
6. Освобождава от отговорност ликвидатора на «Здраве» ЕООД, гр.Вълчи дол- Ирина
Ангелова Станкова.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Илчо Горанов- директор на ДВХУИ с.Оборище, относно оптимизиране
числеността на персонала в ДВХУИ с.Оборище.
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 259
Дава съгласие числеността на персонала в ДВХУИ с.Оборище да бъде намален с 9 щатни
бройки, считано от 01.08.2012год. до 01.08.2013г., като след изтичане на периода лицата бъдат
поканени за възстановяване на заеманата длъжност.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно закриването на филиал на
ЦДГ”Щастливо детство” в с.Караманите.
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 260
ОбС Вълчи дол, на основание чл.17, ал.1,т.3 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, ал.1
от ППЗНП закрива филиала на ЦДГ „Щастливо детство” с.Брестак, който е в с.Караманите. Децата
навършили 5 и 6 години от с.Караманите да се пренасочат към ОЗД”Здравец” гр.Вълчи дол и
ОУ”Св.Иван Рилски” с.Червенци, където има сформирани ПДГ. Децата отговарящи на възрастта за
посещаване на детска градина да се приемат в ЦДГ „Щастливо детство” с.Брестак.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно създаване на Общински
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 261
1. Създава Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси със
следната структура и състав :
Председател: Пепа Пенчева- зам.кмет на Община Вълчи дол
Секретар: Таня Ангелова – секретар на Община Вълчи дол
Членове:
 Нежмедин Ахмедов – кмет на с.Михалич
 Димитър Тодоров- кмет на с.Генерал Киселово
 Атанас Добрев- кметски наместник на с.Бояна
 Фарие Исмаилова- читалищен секретар НЧ”Изгрев 1927” с.Войводино
 Севдия Хасан- читалищен секретар на НЧ”Елин Пелин 1927” с.Оборище
 Семра Мехмедова- читалищен секретар на НЧ”Христо Ботев 1929”
с.Изворник
 Сабри Яшаров- общински съветник
 Исмет Мехмедов- общински съветник
2. Приема Правилник за дейността и организацията на Общинският съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси към община Вълчи дол.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно приемане на Стратегия за
интеграция на ромите в община Вълчи дол за периода 2012-2020г.
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 262
Общински съвет Вълчи дол приема Стратегия за интеграция на ромите в община Вълчи дол за
периода 2012-2020 г.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно вземане на Решение за
определяне размера на финансовото участие на община Вълчи дол при изпълнение на Регионалната
система за управление на отпадъците /РСУО/
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,
Протокол №2 от 12.04.2012г. на Общото събрание на
представителите на Регионалното сдружение на общините Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня,
Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово и във връзка с чл.19а от ЗУО, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 263
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Общински съвет Вълчи дол дава съгласие размера на финансовото участие на Община Вълчи
дол при изпълнение на Регионалната система за управление на отпадъците /РСУО/ да бъде
пропорционално на броя на жителите на всяка община на база официалните данни от Преброяване на
населението през 2011 година.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно разпореждане със строеж
„Локална помпена станция и тласкател” в гр.Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 264
1.Дава съгласие строеж „Локална помпена станция в УПИ ІІІ, кв.81 и тласкател”, находящ се в
гр.Вълчи дол да бъде предаден за стопанисване, техническа поддръжка и експлоатация на оператора
„Водоснабдяване и канализация” ООД Варна.
2. Възлага на кмета на община Вълчид ол да предприеме необходимите действия за провеждане
на процедурата по предване и сключване на договор с оператора „Водоснабдяване и канализация”
ООД Варна за възлагане на дейностите по стопанисване, техническа поддръжка и експлоатация на
„Локална помпена станция в УПИ ІІІ, кв.81 и тласкател”, находящ се в гр.Вълчи дол.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председтале на ОбС, относно предоставяне безвъзмездно
право на ползване на сграда общинска собственост на ПГ по ЗГС с.Стефан Караджа
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 265
На основание чл.39, ал.4 и ал.6 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА:
I.Дава съгласие да се учреди за срок от 10 /десет/ години безвъзмездно право на ползване на
Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа върху недвижим
имот- съставляващ три етажна масивна сграда /общежитие за учители/ със застроена площ 170 кв.м.,
находящ си в УПИ IV, в кв.37 по плана на с.Стефан Караджа, актувана с АОС № 1156/ 24.02.2010г. ,
при граници и съседи за имота: от две страни улици, футболно игрище и УПИ II-181 в кв.37.
II. Възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно ползване
с Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно разпореждане със сграда на
бивше училище с.Изворник.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 266
1. Общинският съвет дава съгласие за премахване на сградата на училището в УПИ І в кв.1,
по плана на с. Изворник, АОС №189/ 30.08.1999г., рекултивация и благоустрояване на прилежащия
терен.
2. Упълномощава кмета на общината със Заповед да определи условията и реда за
премахване на сградата на училището в УПИ І, в кв. по плана на с.Изворник, АОС №189/
30.08.1999г., рекултивация и благоустрояване на прилежащия терен.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно искане от младежите на Община
Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 267
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На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за редоставяне на
помещението на бившето „Манхатън” в сградата на читалище „Димитър Благоев” на младежите от
община Вълчи дол за образумането на „Клуб на младежите”
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Камен Петров- общински съветник, председател на ПК „Общинска собственост,
земеделие, гори и туризъм”, относно проверка на неправомерно ползване на общински земи на
територията на община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 268
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС възлага на кмета на общината, със Заповед
да определи комисия, която да провери и установи на лице ли е фактическо ползване без правно
основание от страна на земеделски производители на общинска обработваема земя.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Станка Маринова- кмет на с.Добротич, относно подпомагане на две семейства
от с.Добротич.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 269
Общински съвет- гр.Вълчи дол препоръчва на засегнатите семейства да кандидатстват в
дирекция „Социално подпомагане”-гр.Вълчи дол за отпущане на еднократна парична помощ.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно актуализиране състава на Местна
комисия по обществен ред и сигурност.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 270
Дава съгласие за промяна на Решение №48 както следва:
Било:
ОбС утвърждава Местна комисия по обществен ред и сигурност от 17 души, в състав
както следва:
Председател- зам.кмет на община Вълчи дол
Секретар
- юрист на Община Вълчи дол
Членове: 1.Живка Митева- кмет на с.Брестак
2. Николинка Пейчева- кмет на с.Червенци
3. Нежмедин Исинов- кмет на с.Михалич
4. Димитър Тодоров- кмет на с.Генерал Киселово
5. Илхан Салимов- кмет на с.Стефан Караджа
6. Кирил Георгиев- началник на УП Вълчи дол
7. Димитър Димитров- началник на РС”ПБЗН”-Вълчи дол
8.Милен Бакърджиев- общ.съветник, собственик на фирма
9. Камен Петров- общ.съветник, земеделски производител
10.Йорданка Колева- общ.съветник
11. Мерткан Ибрямов- общински съветник, юрист
12. Ванилин Гавраилов- PR и секретар на МКБППМН
13. Мариана Митева- директор на СОУ”В.Левски”-Вълчи дол
14. Васил Василев- директор ДСП-Вълчи дол
15. Желязко Желязков- директор ДБТ-Вълчи дол
Става:

5

ОбС утвърждава Местна комисия по обществен ред и сигурност от 17 души, в състав
както следва:
Председател- Пепа Пенчева- зам. кмет
Секретар
- Теодора Стефанова- мл.юрист
Членове: 1.Живка Митева- кмет на с.Брестак
2. Бисер Димитров- директор дирекция „УТ”
3. Нежмедин Исинов- кмет на с.Михалич
4. Димитър Тодоров- кмет на с.Генерал Киселово
5. Сали Мехмедов- кмет на с.Есеница
6. Кирил Георгиев- началник на УП Вълчи дол
7. Димитър Димитров- началник на РС”ПБЗН”-Вълчи дол
8.Милен Бакърджиев- общ.съветник, собственик на фирма
9. Камен Петров- общ.съветник, земеделски производител
10.Йорданка Колева- общ.съветник
11. Халил Алиев- общински съветник
12. Валентина Георгиева- PR и секретар на МКБППМН
13. Мариана Митева- директор на СОУ”В.Левски”-Вълчи дол
14. Васил Василев- директор ДСП-Вълчи дол
15. Желязко Желязков- директор ДБТ-Вълчи дол
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно предоставяне на
актив- общинска собственост, безвъзмездно за управление на участък „Полиция-гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 271
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12,ал.3 от ЗОС и чл.33 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОбС предоставя на участък
„Полиция”-гр.Вълчи дол безвъзмездно за уравление за срок от четири години следният автомобилобщинска собственост с рег № В 91-31 КХ, модел ВАЗ 21099. Разходите за поддръжка и ремонт на
автомобила са до размера на утвърдения с решение № 31 от Протокол №5 от проведеното заседание
на Общински съвет-гр.Вълчи дол на 20.12.2011г.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Заявления за отпускане на помощи:
18.1. Заявление от Иван Радев Николов от с.Бояна, относно отпущане на еднократна парична
помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 272
Дава съгласие на Иван Радев Николов от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ
в размер на 50лв. за лечение.
18.2. Заявление от Донка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”СТрума” №2, относно
отпущане на еднократна парична помощ за ремонт на покрив.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 273
Дава съгласие определена със Заповед на кмета на общината комисия да извърши оглед в дома
на Донка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Струма” №2 и изготви доклад за необходимостта
от извършване на ремонт на покрив.
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18.3. Заявление от Слави Христов Якимов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 274
Не дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
18.4. Заявление от Юлиян Минков Стоянов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 275
Не дава съгласие на Юлиян Минков Стоянов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
18.5. Заявление от Веса Атанасова Райкова от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 276
Дава съгласие на Веса Атанасова Райкова от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50,00лева.
18.6. Заявление от Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 277
Не дава съгласие на Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
18.7. Заявление от Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №7, относно отпущане
на еднократна парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 278
Дава съгласие на Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №7 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.
18.8. Заявление от Йорданка Колева Илиева от гр.Вълчи дол, ул.”Струма” №8, относно
отпущане на еднократна парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 279
Дава съгласие на Йорданка Колева Илиева от гр.Вълчи дол, ул.”Струма” №8
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.
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18.9. Заявление от Ибрям Реджебов Крайбетулов от с.Генерал Киселово, относно отпущане на
еднократна парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 280
Дава съгласие на Ибрям Реджебов Крайбетулов от с.Генерал Киселово да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.
18.10. Заявление от Ашкън Мустафова Моаремова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 281
Дава съгласие на Ашкън Мустафова Моаремова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лева.
18.11. Заявление от Йорданка Савова Ангелова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за закупуване на лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 282
Дава съгласие на Йорданка Савова Ангелова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лева.
18.12. Заявление от Деспа Христова Чернева от гр.Вълчи дол, ул.”Камчия”№4, относно
отпущане на еднократна парична помощ за подмяна на лична карта
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 283
Не дава съгласие на Деспа Христова Чернева от гр.Вълчи дол, ул.”Камчия” №4 да бъде
отпусната еднократна парична помощ.
18.13. Заявление от Юсуф Османов Мехмедов от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 284
Дава съгласие на Юсуф Османов Мехмедов от с.Радан войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лева.
18.14. Заявление от Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.”М.Ф.Толбухин” №6, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 285
Дава съгласие на Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.”М.Ф.Толбухин” № 6 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева.
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18.15. Заявление от Валентина Димова Иванова от с.Брестак, ул.”Бряст” №18, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 286
Дава съгласие на Валентина Димова Иванова от с.Брестак, ул.”Бряст” № 18 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.
18.16. Заявление от Илко Стефанов Ангелов 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 № 287
Дава съгласие определена със Заповед на кмета на общината комисия да извърши оглед в дома
на Илко Стефанов Ангелов от с.Михалич и изготви доклад за необходимостта от извършване на
ремонт на покрив.
18.17. Заявление от Дянко Димитров Асенов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лекарства
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 288
Не дава съгласие на Дянко Димитров Асенов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
18.18. 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 № 289
Дава съгласие на Катя Зюмбюлева Борисова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лева.
18.19. Заявление от Руска Ганева Тодорова 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 № 290
Дава съгласие на Руска Ганева Тодорова от с.Генерал Киселово да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лева.
18.20. Заявление от Илко Симеонов Иванов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ .
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 291
Дава съгласие на Илко Симеонов Иванов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 80,00лева.
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18.21. Заявление от Севгин Осман Осман 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 № 292
Дава съгласие на Севгин Осман Осман от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лева.
18.22. Заявление от Александър Асенов Тодоров 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 № 293
Дава съгласие на Александър Асенов Тодоров от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лева.
С това дневния ред на ДЕСЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 16,10 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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