РЕШ ЕНИЯ на ОбС взети на 15-то редовно /изнесено/ заседание
на 19 октомври 2012 година, П Р О Т О К О Л № 15
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно отдаване под наем за
индивидуално ползавне на пасище, мера в с.Добротич
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 422
Отлага разглеждането на Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно
отдаване под наем за индивидуално ползавне на пасище, мера в с.Добротич , до провеждане на Общо
събрание в с.Добротич.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно предоставяне на имот №049006 в
землището на с.Стефан Караджа.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 423
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27,ал.2 от ПЗР
на ЗИДЗСПЗЗ, Дава съгласие да се предостави на ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА СВЕТА
МИТРОПОЛИЯ, ЕИК:000096495, имот №049006, площ:27,00 дка, начин на трайно ползване:
изоставена нива, ІІІ категория, находяща се в местност „Дренака”, землището на с.Стефан Караджа,
общ.Вълчи дол, при граници и съседи: имот № 049001-изоставена нива; №049003-пасище, мера;
№000151-път ІІІ клас; №084051- път ІІІ клас; № 084051-полски път и № 049005-изоставена нива.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно въвеждане на система за
разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъци от опаковки от опаковки, образувани от дозакинствата, обществените и
административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти,
находящи се на територията на община Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 424
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Община Вълчи
дол да въведе система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране,
рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки от опаковки, образувани от дозакинствата,
обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и
туристическите обекти, находящи се на територията на община Вълчи дол.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно издаване на разрешение за
предварително писмено съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на обект:”Заустване тна
отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие с.ген.Киселово, УПИ І-Мандра, кв.49 ,
община Вълчи дол, област Варна.
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.27, ал.1 и ал.2,т.3,
буква „в” от ППЗОЗ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 425
На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.27, ал.1 и
ал.2,т.3, буква „в” от ППЗОЗ, Общински съвет Вълчи дол дава предварително писмено съгласие на
„ХРАНИНВЕСТ”-ЕООД, представлявано от Сергей Здравков Серафимов, със седалище и адрес на
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управление с.Кичево, обл.Варна, Стопански двор 1 за засегнатите от трасето имоти № 0000141 и
000162, полски пътища общинска собственост, за утвърждаване на трасе за проектиране на обект
:”Заустване на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие село Генерал Киселово,
УПИ І-Мандра, кв.49, община Вълчи дол, област Варна”.
Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник”, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд-Варна.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно отчет за разходваните
средства за празника на гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 426
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Вълчи дол одобрява разходите,
направени по повод празника на гр.Вълчи дол в размер на 8 098,87лв., съгласно Приложение №1.
ПО Ш ЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно заплащане на членски внос
за 2012 г. в Сдружение с нестопанска цел МИГ „Възход”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 427
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Вълчи дол одобрява разход
за членски внос за 2012 година в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева към СНЦ МИГ „Възход”.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно отмяна на решение №
319/22.04.2005г. на ОбС Вълчи дол.
Р Е Ш Е Н И Е № 428
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА във връзка с §1 от ПМС № 136/29.06.2012г., ,
Общински съвет гр.Вълчи дол отменя Решение № 319 от проведено на 22 април 2005година
заседание на ОбС.
ОбС взе следното

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно одобряване на разходи за
командировки на кмета на общината.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 429
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
ОбС гр.Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на Пенка Йорданова- Кмет на
Община Вълчи дол за периода 01.07.2012г.-30.09.2012г. в размер на 1 263,51 лв.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпило мотивирано искане от
Добринка Русева- директор на ОУ”Св.Ив.Рилски”-с.Червенци.
На основание чл.11, ал.1,т.2 от Наредба №7/29.12.2000год, ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 430
Общински съвет Вълчи дол допълва свое Решение № 317 от 16.07.2012год., Протокол №12 ,
както следва:
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Допълнително към ОУ „Св.Иван Рилски”-с.Червенци
ІІІ клас-14 ученика
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно готовността на общинските
детски и учебни заведения за учебната 2012/2013 година.
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 431
ОбС приема информацията за готовността на училищата и детските градини в община Вълчи
дол за учебната 2012/2013 година.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно определяне на училищапреимуществени ползватели на училищен автобус.
ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 432
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.26, ал.3 от ЗНП и в
изпълнението на сключени договори между община Вълчи дол и МОМН, ОбС Вълчи дол
определя за учебната 2012/2013г. като преимуществени ползватели на МПС училищни
автобуси, следните общински училища:
1. СОУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол
-

Автобус марка ISUZU, модел „Класик 27”, 27+1 места, с рег.№ СА 4194 АА да
превозва ученици по маршрут:
с.Войводино-гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Червенци-с.Ст.Караджа-с.Есеница
с.Есеница-с.Добротич-с.Михалич-с.Искър-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Добротич-с.Калоян-с.Есеница
с.Есеница-с.Искър-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Щипско
с.Щипско-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Войводино
с.Войводино-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Щипско
с.Щипско-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Войводино

-

Автобус „МАН” С2000 места 48+1, с рег.№ В 2071 РН да превозва ученици по
маршрут:
с.Ген.Киселово-с.Ботево
с.Ботево-с.Бояна-с.Оборище-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Оборище-с.Бояна-с.Ботево
с.Ботево-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Оборище-с.Бояна-с.Ботево
с.Ботево-с.Ген.Киселово

-

Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4092 РВ да
превозва ученици по маршрут:
с.Ген.Киселово-с.Звънец-с.Страхил-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Брестак
с.Брестак-гр.Вълчи дол
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гр.Вълчи дол-с.Страхил
с.Страхил-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Звънец-с.Страхил-с.Ген.Киселово
2. ОУ „Васил Левски”-с.Михалич
-

Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 2774 МН да
превозва ученици по маршрут:
гр.Вълчи дол-с.Михалич-с.Добротич
с.Добротич-с.Михалич-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Михалич-с.Добротич
с.Добротич-с.Михалич
с.Михалич-с.Есеница
с.Есеница-с.Михалич
с.Михалич-с.Добротич-с.Доброплодно-с.Есеница-с.Калоян-с.Михалич
с.Михалич-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Михалич
с.Михалич-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Михалич-с.Добротич-с.Есеница-с.Михалич
с.Михалич-гр.Вълчи дол
3. ОУ „Климент Охридски”-с.Стефан Караджа

-

Автобус марка ISUZU, модел „Класик 27”, 27+1 места, с рег.№ СА 4190 АА да
превозва ученици по маршрут:
с.Стефан Караджа-с.Ген.Колево
с.Ген.Колево-с.Ст.Караджа
с.Ст.Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник
с.Изворник-с.Есеница-с.Калоян-с.Ст.Караджа
с.Ст.Караджа-с.Ген.колево
с.Ген.Колево-с.Ст.Караджа
с.Ст.Караджа-с.Изворник-с.Есеница-с.Калоян
с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник-с.Ст.Караджа
с.Ст.Караджа-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Стефан Караджа
с.Ст.Караджа-с.Ген.Колево
с.Ген.Колево-с.Ст.Караджа
с.Ст.Караджа-с.Калоян-с.Есеница-с.Изворник
с.Изворник-с.Есеница-с.Калоян-с.Ст.Караджа
4. ОУ „Св.Иван Рилски”-с.Червенци

-

Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4406 МН да
превозва ученици по маршрут:
с.Червенци-с.Радан Войвода
с.Радан Войвода-с.Червенци
с.Червенци-с.Ген.Колево
с.Ген.колево-с.Червенци
с.Червенци-с.Владимирово-с.Бдинци-с.Вратарите
с.Вратарите-с.Бдинци-с.Владимирово-с.Червенци
с.Червенци-с.Радан Войвода-с.Ген.Колево-с.Червенци
с.Червенци-с.Владимирово-с.Вратарите
с.Вратарите-с.Владимирово-с.Червенци
с.Червенци-с.Радан войвода-с.Генерал Колево-с.Червенци
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Автобус марка ISUZU, модел „Turquoiseq”, 32+1 места, с рег.№ СА 4408 МН да
превозва ученици по маршрут:
с.Червенци-с.Радан Войвода-с.Червенци
с.Червенци-с.Караманите-с.Метличина-с.Брестак-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци
с.Червенци-с.Караманите-с.Брестак-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Метличина-с.Караманите-с.Червенци
с.Ст.Караджа-с.Червенци-с.Караманите-с.Брестак-гр.Вълчи дол
гр.Вълчи дол-с.Брестак-с.Караманите-с.Червенци
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно учредяване на безвъзмездно
право на ползване на Спортно сдружение с нестопанска цел „Вихър-2002” върху баскетболно
игрище, гр.Вълчи дол.
-

ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 433

На основание чл.39, ал.4 от ЗОС чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие да се
учреди за срок от 10 /десет/ години безвъзмездно право на ползване на Спортно сдружение с
нестопанска цел „Вихър-2002” върху незастроен урегулиран поземлен имот- баскетболно
игрище /частна общинска собственост/ с площ от 7 240 кв.м., съставляващ УПИ І-23, кв.4 по
плана на гр.Вълчи дол, актуван с АОС №1430/03.10.2012г.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно предоставяне на сградичиталища за безвъзмездно ползване.
ОбС взе следното

ЗНЧ:

Р Е Ш Е Н И Е № 434
На основание чл.39, ал.5 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и във връзка с §4 от ПЗР на

І. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо
Ботев”, с.Изворник за срок до прекратяване на дейността на читалището, върху помещения с площ
560 кв.м. в двуетажна масивна сграда- читалище със застроена площ 620 кв.м., находящи се в УПИ І,
кв.21 по плана на с.Изворник, общ.вълчи дол, актувана с АОС № 951/16.04.2009год.
ІІ. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Народно читалище
„Просвета-1926”, с.Михалич за срок до прекратяване на дейността на читалището, върху двуетажна
масивна сграда- читалище със застроена площ 460 кв.м., находящи се в УПИ І, кв.1 по плана на
с.Михалич, общ.вълчи дол, актувана с АОС № 886/04.06.2008 год.
ІІІ. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на Народно читалище
„Възраждане-1920”, с.Червенци за срок до прекратяване на дейността на читалището, върху
помещения с площ 560 кв.м. в двуетажна масивна сграда- читалище със застроена площ 620 кв.м.,
находящи се в УПИ VІ, кв.81 по плана на с.Червенци, общ.вълчи дол, актувана с АОС №
948/16.04.2009год.
ІV. Възлага на кмета на общината да издаде заповеди и сключи договори за безвъзмездно
ползване с народни читалища: „Христо Ботев”-с.Изворник; „Просвета-1926”-с.Михалич и
„Възраждане 1920”-с.Червенци.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно актуализация на Програма
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Вълчи дол през 2012
година.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 435
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,
І. Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2012 г.:
І.І. В раздел «Б.Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде», се създават
следните точки:
23. Имот №000030 в землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: овощна
градина, с площ от 14,205 дка, АОС №1265/06.02.2012г.;
24. Имот №000045 в землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: овощна
градина, с площ от 12,869 дка, АОС №1419/10.08.2012г.;
25. Имот №000035 в землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: временно
неизползваема нива, с площ от 50,558 дка, АОС №1267/06.02.2012г.;
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно продажба на имоти
№000030, №000045 и №000035 /ЧОС/ в землището на с.Генерал Колево, община Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 436
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от
ЗМСМА и чл.36,ал.1 и ал.3 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ,
І. Дава съгласие следните имоти, частна общинска собственост да бъдат продадени на публичен
търг с явно наддаване:
1. Имот №000030 в землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: овощна
градина, с площ от 14,205 дка, АОС №1265/06.02.2012г.;при граници и съседи: №019030, полски път;
№000029, овощна градина; №020033, полски път и №000024, канал.
2. Имот №000045 в землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: овощна
градина, с площ от 12,869 дка, АОС №1419/10.08.2012г.; при граници и съседи: №000044, овощна
градина; №000031, пасище, мера; №000024, канал и №000034, язовир.
3. Имот №000035 в землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: временно
неизползваема нива, с площ от 50,558 дка, АОС №1267/06.02.2012г., при граници и съседи: №000033,
пасище мера; № 000034, язовир; №000024, канал; №027067, полски път; №000037, пасище мера и
№000039, дървопроизв.пл.
ІІ. Одобрява направените от г-жа Бисерка Влахова пазарни оценки за първоначални продажни
цени при провеждането на публичния търг, както следва:
1. Имот №000030 в землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: овощна
градина, с площ от 14,205 дка, АОС №1265/06.02.2012г.; първоначална цена в размер на 13 020,00лв./
тринадесет хиляди и двадесет лева и 00 стотинки/. Размер на депозита-20% от стойността на имота.
2. Имот №000045 в землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: овощна
градина, с площ от 12,869 дка, АОС №1419/10.08.2012г.; първоначална цена в размер на 11 323,00лв./
единадесет хиляди триста двадесет и три лева и 00 стотинки/. Размер на депозита-20% от стойността
на имота.
3. Имот №000035 в землището на с.Генерал Колево, начин на трайно ползване: временно
неизползваема нива, с площ от 50,558 дка, АОС №1267/06.02.2012г., първоначална цена в размер на
40 952,00лв./ четиридесет хиляди деветстотин петдесет и два лева и 00 стотинки/. Размер на депозита20% от стойността на имота.
ІІІ- 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 Ш ЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед №900/09.10.2012г., относно
участие на Община Вълчи дол с проектно предложение за кандидастване за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ОС 3, мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и
промоционални кампании” на „Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013г.”.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следните:
Р Е Ш Е Н И Е № 437
Общински съвет Вълчи дол дава съгласие ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ да кандидатства в
процедура за конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване по
Приоритетна ОС-3, мярка 3.4.”Развитие на нови пазари и промоционални кампании” на
„Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013г.”с проектно предложение.
Р Е Ш Е Н И Е № 438
Общински съвет Вълчи дол упълномощава кмета на Община Вълчи дол да проведе
процедура по избор и да подпише Договор за извършване на консултантски услуги за
подготовка на проектното предложение, управление на поректа и изготвяне на тръжни
процедури за целите на проектно предложение по Приоритетна ОС-3, мярка 3.4.”Развитие на
нови пазари и промоционални кампании” на „Оперативна програма за развитие на сектор
Рибарство 2007-2013г.”.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно кандидатстване с проект по
Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос ІІ „Управление на
човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”,
бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС взе следното:
Р Е Ш Е Н И Е № 439
Общински съвет Вълчи дол дава съгласие ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ да кандидатства с
проект по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна осс ІІ
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна
администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова – кмет на общината, относно промяна таксата за
депониране на строителни отпадъци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 440
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.5 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА приема
промяната и допълването във формулировката на т.30.2 от ПРИЛОЖЕНИЕ №2, Отдел «Устройство
на територията» на чл.64 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги на територията на Община Вълчи дол, а именно: за депониране на строителни отпадъци,
земни маси и отпадъци с растителен и животински произход на общинско депо Вълчи дол над 3
куб.м.- 5,00лв. /куб.м., като се запазва досегашният ред за събиране на таксата.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов- ЗА кмет на община, съгл.Заповед №918/12.10.2012г., относно
разпореждане с общински имот в с.Ст.Караджа, УПИ ІІ1 кв.37.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 441
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА:
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1. Дава съгласие от УПИ ІІ, кв.37 в с.Стефан Караджа да бъде отделен и и обособен УПИ V с
площ 720 кв.м., полумасивна сграда 196 кв.м. и навес 16 кв.м.;
2. Одобрява приложената скица-приложение.
3. Дава съгласие новообразувания имот УПИ V, кв.37 в с.Стефан Караджа да бъде частна
общинска собственост.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно отразяване на съществуващ път в
землището на с.Брестак и промяна на границите на имоти №000229 и №000227(общинска
собственост)
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 442
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, дава съгласие да се
образува и нанесе в картата за възстановена собственост в землището на с.Брестак, общ.Вълчи
дол общински път № 000232, съгл.приложената скица, като се променят границите на имоти
№000229 и №000227 (частна общинска собственост).
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Заявления за отпускане на помощи:
21.1. Заявление от Сашо Димитров Христов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ за оперативно лечение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 443
Дава съгласие на Сашо Димитров Христов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80лв. за оперативно лечение.
21.2. Заявление от Драгомир Христов Ботев от с.Гнерал Киселово, 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 № 444
Дава съгласие на Драгомир Христов Ботев от с.Генерал Киселово да
еднократна парична помощ в размер на 60лв. за лечение.

бъде отпусната

21.3. Заявление от Антоанета Михайлова Маринова от гр.Вълчи дол, ул.Аврам Гачев-1,
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 № 445
Дава съгласие на Антоанета Михайлова Маринова от гр.Вълчи дол, ул.Аврам Гачев-1 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 40лв. за лекарства.
21.4. Заявление от Диян Михалев Димов от гр.Вълчи дол, ул.Л.Димитрова-6, относно отпущане
на еднократна парична помощ за дете
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 446
Дава съгласие на Диян Михалев Димов от гр.Вълчи дол, ул.Лиляна Димитрова-6 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100лв. за лечение на детето му, като лицето
представя квитанции от специалист провеждащ лечението.
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21.5. 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 № 447
Не дава съгласие на Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.6. Заявление от Вяра Николаева Кръстева от гр.Вълчи дол, ул.Струма-16, относно отпущане
на еднократна парична помощ за възстановяване на щети от пожар.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 448
Дава съгласие на Вяра Николаева Кръстева от гр.Вълчи дол, ул.”Струма” №16 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100лв.
21.7. Заявление от Гана Димитрова Станчева от с.Караманите, 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 № 449
Не дава съгласие на Гана Димитрова Станчева от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.8. Заявление от Янка Демирова Куманова от с.Караманите, 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 № 450
Дава съгласие на Янка Демирова Куманова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.
21.9. Заявление от Алиосман Ибрямов Велиев от с.Караманите, 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 № 451
Не дава съгласие на Алиосман Ибрямов Велиев от с.Караманите да бъде отпусната еднократна
парична помощ.
21.10. Заявление от Валя Радева Райнова от с.Михалич, 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 № 452
Дава съгласие на Валя Радева Райнова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 80лв.
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21.11. Заявление от Людмила Ангелова Момчилова 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 № 453
Дава съгласие на Людмила Ангелова Момчилова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.
21.12. 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 № 454
Не дава съгласие на Севда Христова Якимова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ .
21.13. Заявление от Роза Стефанова Михайлова от с.Звънец, 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 № 455
Дава съгласие на Роза Стефанова Михайлова от с.Звънец да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 40лв.
21.14. Заявление от Ангел Христов Ангелов от с.Звънец, 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 № 456
Дава съгласие на Ангел Христов Ангелов от с.Звънец да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв.
21.15. Заявление от Селимя Османова Карани от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ за погребение
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 457
Дава съгласие на Селимя Османова Карани от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80лв.
21.16. Заявление от Тодор Атанасов Железов от с.Генерал Киселово, 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 № 458
Дава съгласие на Тодор Атанасов Железов от с.Генерал Киселово да
еднократна парична помощ в размер на 50лв.

бъде отпусната
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21.17. Заявление от Анна Маринова Минкова от с.Есеница, 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 № 459
Дава съгласие на Анна Маринова Минкова от с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 50лв.
21.18. Заявление от Севда Демирова Симеонова от с.Михалич, 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 № 460
Дава съгласие на Севда Демирова Симеонова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50лв.
21.19. Заявление от Росица Руменова Рашкова от гр.Вълчи дол, ул.В.Коларов-5, относно
отпущане на еднократна парична помощ за лечение на детето й
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 461
Дава съгласие на Росица Руменова Рашкова от гр.Вълчи дол, ул.В.Коларов-№5 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв.
21.20. Заявление от Вярка Минкова Асенова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за погребение
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 462
Дава съгласие на Вярка Минкова Асенова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 80лв.
21.21. Заявление от Тодор Иванов Ганев от с.Червенци, относно отпущане на еднократна
парична помощ за погребение
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 463
Дава съгласие на Тодор Иванов Ганев от с.Червенци да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 80лв.
21.22. Заявление от Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол, ул.Нишка-13, 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 № 464
Дава съгласие на Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол, ул.Нишка-13 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50лв.
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21.23. Заявление от Зюмбюлка Рашкова Савова 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 № 465
Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 90лв., която сума да се превед по сметка на ОУ с.Михалич за покриване
на разходи за храна на децата на г-жа Савова за срок от три месеца.
21.24. Заявление от Антон Минков 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 № 466
Дава съгласие на Антон Минков Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 100лв., получена чрез кмета на с.Михалич.
21.25. Заявление от Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.Нишка-7, 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 № 467
Дава съгласие на Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.Нишка-7 да
отпусната еднократна парична помощ в размер на 40лв.

бъде

21.26. Заявление от Светла Милчева Стоянова от гр.Вълчи дол, ул.Д.Благоев, 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 № 468
Дава съгласие на Светла Милчева Стоянова от гр.Вълчи дол, да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80лв.
21.27. Заявление от Иванка Николова Кънчева от с.Бояна, относно отпущане на еднократна
парична помощ за оперативно лечение
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 469
Дава съгласие на Иванка Николова Кънчева от с.Бояна, да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 100лв.
С това дневния ред на ПЕТНАДЕСЕТОТО заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ПЕТНАДЕСЕТОТО
закрито в 18,20 часа.

заседание на ОбС Вълчи дол бе

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