РЕШЕНИЯ
НА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т-гр. В Ъ Л Ч И Д О Л
Взети на 5-то редовно заседание на 28 януари 2016 година
П Р О Т О К О Л №5
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно проект за Бюджет на Община
Вълчи дол за 2016 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 58
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.94,
ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка са разпоредбите на ЗДБРБ за
2016 година, ПМС №380/29.12.2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ,
Общински съвет - гр.Вълчи дол
1.Приема бюджета на Община Вълчи дол за 2016 година, както следва:
1.1.По приходите в размер на 7 369 855 лева, съгласно Приложение №1.1 и
Приложение №1.2, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 375 862 лева,
както следва:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 029 531 лева.
1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 71 789 лева.
1.1.1.3.Преходен остатък от 2015 година в размер на 274 542 лева, както следва:
1.Образование – 220 088 лева, в т.ч.:
СОУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол: 25 377 лева
ОУ„Васил Левски”-с.Михалич: 56 370 лева
ОУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци: 32 626 лева
ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа: 67 136 лева
ЦДГ„Слънце”-с. Михалич, филиал с. Есеница: 9 025 лева
ЦДГ” Надежда Крупская”-с. Ген.Киселово: 7 705 лева
ЦДГ”Звездица”-с.Ст. Караджа: 13 056 лева
ОДЗ „Здравец”-гр.Вълчи дол: 8 793 лева
2.Детска кухня и детска ясла към ОДЗ”Здравец” – гр.Вълчи дол: 9 255 лева
3. ДВХУИ - с. Оборище: 36 114 лева
4. Общинска администрация - 9 085 лева, в т.ч.:
Други дейности по вътрешната сигурност: 2 927 лева;
Отбранително-мобилизационна подготовка: 3 306 лева;
Здравни кабинети в детски градини и училища: 2 830 лева.
Други служби и дейности по заетостта: 22 лева.
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 2 993 993 лева, в т.ч.:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 429 700 лева.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 179 540лева.
1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности,
финансирани от републиканския бюджет, в размер на 467 400 лева.
1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на 779 600 лева.
1.1.2.5.Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 87 300 лева.
1.1.2.6.Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на / -137 393
лева/.
1.1.2.7.Друго финансиране в размер на / -145 000 лева/.
1

1.1.2.8. Предоставени трансфери в раземр на / -20 000 лева/.
1.1.2.9.Временни безлихвени заеми /- 10 000 лева/.
1.1.2.10.Преходен остатък от 2015 година в размер на 362 846 лева.
1.2.По разходите в размер на 7 369 855 лева, разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение №2.1 и Приложение №2.2, в т.ч.:
1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на 4 375 862 лева
1.2.2.За местни дейности в размер на 2 695 592 лева.
1.2.3.За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени
приходи и от изравнителна субсидия в размер на 298 401 лева.
2.Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 година в размер на
945
233 лева, съгласно Приложение №3.
2.1.Приема разпределението на целевата субсидия от Републиканския бюджет за
капиталови разходи, включително и за изграждане и основен ремонт на общински
пътища, в размер на 467 400 лева.
2.2.Приема разчета за обекти от преходен остатък от 2015 година от целеви средства от
Централния бюджет за капиталови разходи в размер на 14 894 лева.
2.3.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани с приходи от
продажби на нефинансови активи, в размер на 170 000 лева.
2.4.Приема разчета за обекти от преходен остатък от 2015 година за капиталови
разходи, финансирани с приходи от продажби на нефинансови активи, в размер на 35
246 лева.
2.5.Приема разчета за обекти от преходен остатък от 2014 година за капиталови
разходи, финансирани с приходи от продажби на нефинансови активи, в размер на
515 лева.
2.6.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани със собствени
средства в размер на 257 178 лева.

3.Утвърждава разходите за заплати през 2016 година, без звената от
системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани
бюджети, съгласно Приложение №4.
3.1.Приема дофинансирането за сметка на собствени приходи на възнаграждния, ДМС
съгласно Наредбата за възнагражденията на служителите от държавната
администрация и осигурителни вноски от работодател в държавно делегираната
дейност Общинска администрация на 19,5 щатни бройки в размер на 276 506 лева.
3.2.Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите
„Здравеопазване” и ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се определя от
Кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените
размери.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос в размер на 4 000 лева.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 15 500 лева.
4.3. Субсидии за:
4.3.1.читалища в размер на 155 760 лева, съгласно Приложение №5.
4.3.2.спортни клубове в размер на 70 000 лева, както следва:
ССНЦ ”Вихър-2002” - гр.Вълчи дол: 20 000 лева;
С”СК Петко Сираков – 2012” – гр. Вълчи дол: 20 000 лева;
Футболен клуб-гр.Вълчи дол: 8 000 лева;
Футболен клуб-с.Брестак: 5 000 лева;
Футболен клуб-с.Караманите: 4 000 лева;
Футболен клуб-с.Ген.Киселово: 5 000 лева;
Футболен клуб- с. Михалич: 8 000 лева.
4.4.Упълномощава Кмета на общината да договори допълнителни условия по
предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.3.
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5. Приема следните лимити за разходи:
5.1.СБКО в размер до 3% от средствата за основна работна заплата на заетите по
трудови правоотношения.
5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на Община Вълчи дол в размер на 13 000
лева.
5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на Общински Съвет в размер на
6 000 лева.
5.4.Разходи за представително и работно облекло на персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Общинска администрация и дейностите към нея, както
следва :
5.4.1.В размер на минималната работна заплата за страната за педагогическия и
непедагогически персонал в детските градини.
5.4.2.В размер на 450 лева за лицата, заемащи изборни длъжности, ръководния
персонал, нает по трудови правоотношения в
Общинска администрация и
Председателя на Общинския съвет.
5.4.3.В размер на 400 лева за служителите, наети по трудови правоотношения в
Общинска администрация и дофинансираните към нея длъжности.
5.4.4.В размер на 300 лева за служителите, наети по трудови правоотношения във
всички останали държавни и местни дейности, финансирани от бюджета на общината.
5.4.5.В размер на 450 лева за служителите, назначени по служебни правоотношения в
Общинска администрация.
5.4.6.Помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в
заведения за социални услуги лица в размер на 100 лева без ДДС, в т.ч. за ковчег 35
лева без ДДС, изкопаване на гроб 50 лева без ДДС и превоз 15 лева без ДДС.
6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноски:
6.1.За пътуващите от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно Приложение
№6.

7.Одобрява изплащането на транспортни разходи, както следва:
7.1.На пътуващият педагогически персонал, в размер на 100% от действително
извършените разходи.
7.2.На всички пътуващи служители от други населени места в рамките на 85 % от
действително извършените разходи.
7.3.На медицинския персонал, зает в училищното здравеопазване, медицинския
персонал, зает в ДВХУИ и пътуващите служители в ДВХУИ, в размер на 100% от
действително извършените разходи.
8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз в размер на 800 525 лева, съгласно Приложение №7.

9.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода
2016 година - 2018 година, съгласно Приложение №8.
10.Определя второстепенните разпоредители с бюджети, както следва:
10.1.ДВХУИ - с.Оборище;
10.2.СОУ”Васил Левски” - гр.Вълчи дол;
10.3.ОУ”Васил Левски” - с.Михалич ;
10.4.ОУ”Климент Охридски” - с.Стефан Караджа;
10.5.ОУ”Св.Иван Рилски” - с.Червенци;
10.6.ОДЗ”Здравец” - гр.Вълчи дол;
10.7.ЦДГ”Звездица” - с.Стефан Караджа, филиал - с.Червенци;
10.8.ЦДГ”Слънце” - с.Михалич, филиал - с.Есеница;
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10.9.ЦДГ”Надежда Крупская” - с.Генерал Киселово.;
10.10. Детска кухня и детска ясла към ОДЗ”Здравец” – гр.Вълчи дол.

11.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат поети през 2016 година, в размер до 5 % от средногодишния размер на
разходите на общината за последните четири финансови години.
12.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2016 година, в размер до 30 % от средногодишния размер на
разходите на общината за последните четири финансови години .
13.Определя размера на просрочените задължения за 2015 година, в размер на
7 610 лева, съгласно Приложение №9.
14.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2016 година, в размер на 350 000 лева.
15.Оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извършва компенсирани
промени по бюджета на Община Вълчи дол за 2016 година, както следва:
15.1.В частта за делегирани от държавата дейности - между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран
бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата
дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
15.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:
16.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението.
16.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и /или трайно намаляване на бюджетните
разходи.
16.5.Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
16.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и
на Министерство на финансите.

17.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предоставя временни
безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е
част от общинския бюджет.
17.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не
по-късно от края на 2016 година.
17.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни
средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от Закона за
публичните финанси.
17.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми Кметът на общината внася предложение за
предоставянето им по решение на Общински съвет.
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18.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол:
18.1. Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС
и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
18.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19.Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2016 година,
както следва: главница в размер на 137 393 лева и лихви в размер на 6 672 лева.

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно Програма за управление на
Община Вълчи дол за Мандат 2015-2019 година.

На основание чл.21,ал.1,т.12 и във връзка с чл.44,ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 59
На основание чл.21,ал.1,т.12 и във връзка с чл.44,ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи
дол приема Програма за управление на Община Вълчи дол за Мандат 2015-2019г, съгласно
приложението къв настоящата докладна записка.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно План за заседанията на
Общински съвет Вълчи дол през 2016 година.

На основание чл.21,ал.1,т.12 и във връзка с чл.44,ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 60
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.63,ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС Вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, ОбС приема плана за заседанията на Общински съвет Вълчи дол
за 2016 година с направените допълнения.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно Отчет за дейността на ОбС
Вълчи дол и неговите комисии през ІІ-ро шестмесечие на 2015 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 61
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
приема отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите
комисии за периода м.юли-м.декември 2015 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно актуализиране размера на
възнаграждение на общинските съветници.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 62
На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.34,ал.1 от ЗМСМА, ОбС дава съгласие:
І-Променя възнаграждението на общинските съветници както следва:
-за участие в заседание на ОбС- от 90,00лв. на 110,00лв., считано от 01.01.2016год.
-за участие в заседание на постоянна комисия:
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-председател на ПК от 80,00лв на 90,00лв, считано от 01.01.2016г.
-член на ПК- от 70,00лв. на 80,00лв., считано от 01.01.2016г.
ІІ- Останалите размери на възнаграждения, определени от ОбС, запазват размера си,
определен в Решение № 12/ 26.11.2015 година, Протокол №3.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно актуализиране на
индивидуалното основно месечно възнаграждение на Кмета на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 63
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол актуализира
индивидуалното основно месечно възнаграждение на Кмета на Община Вълчи дол в размер
на 2 000,00/две хиляди / лева и 1,00/един/ % за трудов стаж и професионален опит, считано
от 01.02.2016 година.

ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно актуализиране на
индивидуалното основно месечно възнаграждение на Председателя на ОбС Вълчи дол.

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 64
На основание чл.26,ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол актуализира
индивидуалното основно месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет
Вълчи дол в размер на 900,00/деветстотин/ лева и 1,00/един/ % за трудов стаж и
професионален опит, с продължителност на работното време- 4/четири/ часа на ден,
считано от 01.02.2016 година.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно актуализиране на
индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства към Община
Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 65
На основание чл.21, ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол актуализира индивидуалните
основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства към община Вълчи дол, считано
от 01.02.2016г., както следва:
№
Длъжностно наименование:
Индивидуална
Трудов стаж и
основна месечна
професионален
заплата /в лева/
опит /%/
1
Кмет на кметството с.Брестак
700,00
1,00
2
Кмет на кметство с.Стефан Караджа
700,00
1,00
3
Кмет на кметство с.Генерал Киселово
700,00
1,00
4
Кмет на кметство с.Михалич
700,00
1,00
5
Кмет на кметство с.Червенци
700,00
1,00
6
Кмет на кметство с.Караманите
650,00
1,00
7
Кмет на кметство с.Оборище
650,00
1,00
8
Кмет на кметство с.Добротич
650,00
1,00
9
Кмет на кметство с.Есеница
650,00
1,00
10 Кмет на кметство с.Радан Войвода
650,00
1,00
11 Кмет на кметство с.Щипско
600,00
1,00
12 Кмет на кметство с.Изворник
600,00
1,00
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13
14
15
16
17

Кмет на кметство с.Генерал Колево
Кмет на кметство с.Войводино
Кмет на кметство с.Бояна
Кмет на кметство с.Калоян
Кмет на кметство с.Метличина

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно организация на столовото
хранене в училищата на територията на община Вълчи дол за учебната 2015/2016 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 66
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 от Постановление №88 на
Министерски съвет от 23.05.2000г., Общински съвет Вълчи дол определя себестойността на
един купон за ученическо столово хранене и субсидията за поевтиняване на храната за
учебната 2015/2016 година, както следва:
 СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол
 Себестойност на един купон- 1,40лв.
 Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището- 0,40лв.
 Цена на купона, който ще заплащат учениците – 1,00лв.
 ОУ”Свети Иван Рилски”-с.Червенци
 Себестойност на един купон- 1,20лв.
 Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището- 1,00лв.
 Цена на купона, който ще заплащат учениците – 0,20лв.
 ОУ”Васил Левски”-с.Михалич
 Себестойност на един купон- 2,20лв.
 Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището- 1,50лв.
 Цена на купона, който да заплащат пътуващите ученици, съгласно чл.26,ал.5 от
Закона за народната просвета- 0,70лв.
 Учениците от подготвителната група и I-ви клас, както и социално-слабите
ученици, определени с решение на Педгогическия съвет, да се хранят за сметка
на бюджета на училището
 ОУ”Климент Охридски”-с.Стефан Караджа
 Себестойност на един купон- 1,20лв.
 Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището- 0,70лв.
 Цена на купона, който ще заплащат учениците – 0,50лв.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно бракуване и ликвидация на ДМАсобственост на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 67
На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол упълномощава
Кмета на Общината да организира цялостната дейност по бракуването и ликвидирането на
следните дълготрайни материални активи:
Стопански инвентар
Инвентарен номер
Наименование
Балансова стойност
/лева/
1079
Елха гигант
1 320,00
Други машини, съоръжения и оборудване
Инвентарен номер
Наименование
Балансова стойност
/лева/
1101
Копирна машина XEROX C-123
2 230,00
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно отчет за изпълнение на
дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода 01.07.2015г.31.12.2015г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 68
На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община
Вълчидол за периода 01.07.2015г.- 31.12.2015г., съгласно Приложение №1 към настоящата
докладна записка.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно отчет за изпълнение на
дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода 01.07.2015г.31.12.2015г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 69
На основание чл.17,ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община
Вълчидол за периода 01.07.2015г.- 31.12.2015г., съгласно Приложение №1 към настоящата
докладна записка.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно проект на Културен календар на
Община Вълчи дол за 2016 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 70
На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.24 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
приема проекта на Културен календар на Община Вълчидол за 2016г., съгласно Приложение
№1 към настоящата докладна записка.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно проект на Спортен календар на
Община Вълчи дол за 2016 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 71
На основание чл.17,ал.1,т.10 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
приема Културен календар на Община Вълчидол за 2016г., съгласно направеното
предложение за изменение Приложение №1 към настоящата докладна записка.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно Отчет за изпълнение на
Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Вълчи
дол през 2015 г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 72

8

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8,ал.9 от ЗОС, ОбС Вълчи дол приема Отчет
за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
през 2015 година, съгласно приложението към настоящата докладна записка.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно актуализиране на Програма за
управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Вълчи дол през 2016
год.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 73
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,
ОбС Вълчи дол приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в Община Вълчи дол през 2016 година, както следва:
в раздел В Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава:
-т.2- УПИ VІІ-323, кв.26, АОС №2701/ 20.10.2015г., частна общинска собственост,
представляващо дворно място в землището на с.Червенци
-т.3- УПИ ХVІІІ-653, кв.44 гр.Вълчи дол, АОС №1458/ 05.03.2013г., частна общинска
собственост, представляващо сграда бивша баня гр.Вълчи дол.
- т.4- УПИ VІІІ, кв.45, АОС №1277/02.03.2012г., представляващо баня с.Щипско

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно безвъзмездно даряване на имот
частна общинска собственост, представляващ втори етаж с площ 510 кв.м. от масивна сградабивше училище в с.Генерал Колево
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 74
На основание чл.35,ал.5 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
1. Дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно под формата на дарение имот,
представляващ втори етаж от масивна сграда- бивше училище със застроена
площ 510 кв.м., частна общинска собственост, находящ се в УПИ ІІІ-111 в кв.14 по
плана на с.Генерал Колево, АОС №2745/ 03.12.2015 г., при граници: от три страни
улици, УПИ І-110 и УПИ ІІ-109, в кв.14 на Читалищно настоятелство при Народно
читалище „Наука 1913” с.Генерал Колево, община Вълчи дол.
2. Дава съгласие да бъде променено предназначението на Втори етаж от масивна
сграда – бивше училище със застроена площ 510 кв.м., частна общинска
собственост, находящо се в УПИ ІІІ-111 в кв.14 по плана на с.Генерал Колево, АОС
№ 2745/ 03.12.2015 г., при граници: от три страни улици, УПИ І-110 и УПИ ІІ-109,
в кв.14 от УЧИЛИЩЕ на ЧИТАЛИЩЕ.
3. Дава съгласие имота да се използва единствено за обществено ползване, без
право на разпоредителни сделки от страна на дарения.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно приемане на годишен план паша
за стопанската 2015/2016 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 75
На основание чл.37и,,ал.3,т.1; чл.37о, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС
Вълчи дол:
1. риема Годишен план паша за стопанската 2015/16 г., съгласно направеното
предложение
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2. Определя пасищата, мерите и ливадите общинска собственост, които следва да се
отдават под наем за общо и индивидуално ползване (Приложение 1).
3. Дава съгласие да бъдат отдавани под наем общински пасища, мери и ливади за
общо и индивидуално ползване за срок от 5 (пет) години на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя
и вида на регистрираните животни, по цена определена по пазарен механизъм от
лицензиран оценител.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно продажба на имот, частна
общинска собственост, УПИ VІІІ кв.45 с.Щипско, АОС № 1277/02.03.2012г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 76
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1,
чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.36,ал.1 и ал.3 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ:
1. Дава съгласие имот УПИ VІІІ, кв.45, АОС № 1277/02.03.2012г. по плана на с.Щипско,
частна общинска собственост, при граници на имота: от една страна улица, УПИ VІ-,кв.45,
представляващ бивша баня с площ 567 кв.м., ЗП 117 кв.м. и помощна постройка, едноетажна,
паянтова със ЗП 40 кв.м. построена през 1980 г. да бъде продадена чрез публичен търг с явно
наддаване.
2. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ VІІІкв.45, АОС
№1277/02.03.2012г. в размер на 8 031,00лв. (осем хиляди тридесет и един лева) без ДДС.
Размер на депозита -20 % от стойността на имота.
3. 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 ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно продажба на имот, частна
общинска собственост, УПИ ХVІІІ-653, кв.44 гр.Вълчи дол, АОС №1458/ 05.03.2013 г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 77
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1,
чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.36,ал.1 и ал.3 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ:
1. Дава съгласие имот УПИ ХVІІІ-653, кв.44, гр.Вълчи дол, АОС № 1458/05.03.2013г.
частна общинска собственост, при граници на имота: от три страни улици и УПИ ХІХтърговия и услуги в кв.44, представляващ бивша баня със застроена площ 216 кв.м.
едноетажна масивна конструкция, построена през 1965 г. да бъде продадена чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ ХVІІІкв.44, АОС
№1458/05.03.2013г. по плана на гр.Вълчи дол, със застроена площ 216 кв.м. в размер на 21
600,00лв. (двадесет и една хиляди и шестотин лева) без ДДС.
Размер на депозита -20 % от стойността на имота.
3. 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.
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно продажба на имот № 000151/
АОС №2744/03.12.2015г., начин на трайно ползване ерозирана нива в землището на с.Щипско
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 78
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.35, ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1т.8 от
ЗМСМА, чл.36, ал.1, ал.2,ал.3; чл.47,ал.1 и ал.2; чл.72 и чл.73,ал.1 от НРПУРОИ:
1.Отменя Решение №36 от 10.12.2015г. на Общински съвет Вълчи дол.
2. Дава съгласие имот №000151, АОС №2744/ 03.12.2015г. в землището на с.Щипско,
частна общинска собственост, представляващ ерозирана нива да бъде продаден след
провеждане на публично оповестен конкурс.
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира подготовката и провеждането на
публично оповестения конкурс при следните условия:
3.1. Да бъде избран купувач, предложил икономически най-изгодна оферта;
3.2. При оценка на предложенията да бъдат използвани следните критерии:
 Предлаганата цена за имот №000151, АОС №2744/03.12.2015г. да не
бъде по ниска от 122 740лв.(сто двадесет и две хиляди седемстотин и
четиридесет лева);
 Да бъде посочен размерът на инвестициите, които ще бъдат извършени
в имота.Минимален размер на инвестициите -500 000лв.;
 Задължение за разкриване на минимум 150 работни места в обекта до
18 месеца от закупуване на имота;
 Задължение за запазване на разкритите по т.3.2. работни места в
години;
 Други допълнителни условия.
4. Депозита за участие да бъде в размер на 24 548,00лв.(двадесет и четири хиляди
петстотин четиридесет и осем лева).
5. Да сключи договор за продажба с кандидата спечелил конкурса.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно обявяване на имот УПИ 2, кв.34
със застроена площ 480 кв.м., АОС № 823/02.11.2004г., представляващ адм.сграда от частна в
публична общинска собственост
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 79
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА и чл.6,ал.2 от ЗОС:
1. Обявява имот находящ се УПИ 2,кв.34 със застроена площ 480 кв.м., АОС №
823/02.11.2004 г., представляващ:
- трети етаж от административна сграда, масивна четириетажна със застроена
площ 480 кв.м., построена през 1976 г.;
- четвърти етаж от административна сграда, масивна четириетажна със застроена
площ 480 кв.м., построена през 1976 г.;
-32,4942 ид.части от сградата
от частна общинска собствуност в публична общинска собственост
2. Упълномощава Кмета на Общината да предостави за безвъзмездно ползване на
дирекция „Регионална служба по заетост” със седалище и управление гр.Варна, ул.”Шипка”
№10, ЕИК-1216049740848, като бъде прекратен договор № РД 0801-2838/13.12.2010г. и бъде
подписан нов 10-годишен договор, считано от 2016г. за следния недвижим имот с площ
217,70 кв.м., състоящи се от следните помещения на третия етаж:
1. стая №1 (едно) – 13,20 кв.м.
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2. стая №2 (две) – 16,80 кв.м.;
3. стая №9 (девет)- 18,30 кв.м.;
4. стая №11 (единадесет) -23,40 св.м.;
5. стая №12 (дванадесет)- 17,30 кв.м.;
6.стая №13 (тринадесет) – 35,20 кв.м.
7. фоайета- част – 41,00 кв.м.
8.коридор-част – 45,00кв.м.
9. санитарен възел – 7,50 кв.м.
Находящи се на третия етаж в Административна сграда гр.Вълчи дол, УПИ 2, кв.34 по плана
на гр.Вълчи дол при граници: улица с ОК 127-134 и УПИ І- общежитие и училище, АОС №823/
02.11.2004 год.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно продажба на имот-УПИ VІІ323,кв.26, АОС №2701/ 20.10.2015г. частна общинска собственост по плана на с.Червенци
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 80
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл.38,ал.1 и ал.2 от
ЗОС и чл.47,ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ:
1. Дава къгласието си имот, представляващ 610 кв.м. идеална част от УПИ VІІ-323,
кв.26, АОС №2701/ 20.10.2015г., частна общинска собственост да бъде продаден на Николай
Дочев Русев, с адрес с.Червенци.
2. Одобрява направенатата експертна оценка в размер на 1 952,00лв.(хиляда
деветстотин петдесет и два лева и нула стотинки), направена от оценител Бисерка Влахова
за продажба на 610 кв.м. идеална част от УПИ VІІ-323, кв.26, АОС №2701/ 20.10.2015г.,
3. На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА и чл.38,ал.8 и ал.10 от НРПУРОИ възлага на
кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед за продажба и след заплащане на продажната
цена да сключи договор за покупко-продажба с г-н Николай Дочев Русев с адрес с.Червенци за
имот, УПИ VІІ-323, кв.26, АОС №2701/ 20.10.2015г., по плана на с.Червенци, с площ 610 кв.м.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
24.1. Заявление от Ибиш Ибрямов Ибрямов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 81
Дава съгласие на Ибиш Ибрямов Ибрямов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.
24.2. Заявление от Ангелина Гочева Георгиева от с.Генерал Колево, относно отпущане
на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 82
Дава съгласие на Ангелина Гочева Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

24.3. Заявление от Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите, относно отпущане на
еднократна парична помощ
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 83
Не дава съгласие на Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ .

24.4. Докладна записка от Тодор Драганов-кмет на с.Червенци, относно отпущане на
еднократна парична помощ за покриване на разходи по погребение
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 84
Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 120,00лв.,
които да се получат от г-н Тодор Драганов- кмет на с.Червенци и той да направи
необходимите плащания на разходите по погребението на Тодор Маринов Демиров.

24.5. Заявление от Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Раковски” №13,
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 № 85
Дава съгласие на Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски» №13 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.

24.6. Заявление от Юлка Стоянова Стоянова 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 № 86
Не дава съгласие на Юлка Стоянова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ .

24.7. Заявление от Живко Великов Стефанов от гр.Вълчи дол, ул.”Янко Сакъзов” №24,
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 № 87
Дава съгласие на Живко Великов Стефанов от гр.Вълчи дол,ул.»Янко Сакъзов» №24
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.

24.8. Заявление от
Параскева Йорданова Атанасова от гр.Вълчи
ул.”Ал.константинов” №6а, относно отпущане на еднократна парична помощ

дол,

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 88
Дава
съгласие
на
Параскева
Йорданова
Атанасова
от
гр.Вълчи
дол,ул.»Ал.Константинов» №6а да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на
80,00лв.

24.9. Заявление от Иликнур Мехмед Сенаиф от с.Генерал Киселово, относно даване
съгласие за кандидатстване за персонална пенсия.
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 89
1. ОбС дава съгласие на Иликнур Мехмед Сенаиф от с.Генерал Киселово да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
2. ОбС дава съгласие Иликнур Мехмед Сенаиф от с.Генерал Киселово да кандидатства
за получаване на персонална пенсия по чл.92 от КСО.

24.10. Заявление от Слави Христов Якимов 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 № 90
Не дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ .
24.11. Заявление от Христо Иванов Христов от гр.Вълчи дол, ул.”Оборище” №29,
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 № 91
Дава съгласие на Христо Иванов Христов от гр.Вълчи дол,ул.»Оборище» №29 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

24.12. Заявление от Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол, ул.”Оборище” №29,
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 № 92
Не дава съгласие на Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол,ул.»Оборище» №29
да бъде отпусната еднократна парична помощ .

24.13. Заявление от Димитричка Костадинова Вълчева от гр.Варна, жк Вл.Варненчик227-5-6-165 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 № 93
Дава съгласие на Димитричка Костадинова Вълчева от гр.Варна, жк Вл.Варненчик227-5-6-165, да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 144,00лв., която сума
да бъде прехвърлена директно от § в § за покриване на разходи по погребението на Геновева
Славова Костадинова.

24.14. Заявление от Неврия Шабанова Юсеинова 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 № 94
Дава съгласие на Неврия Шабанова Юсеинова от с.Радан Войвода да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.
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24.15. Заявление от Сабрия Исмаилова Ахмедова 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 № 95
Дава съгласие на Сабрия Исмаилова Ахмедова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.

24.16. Заявление от Сали Юсменов Сюлейманов 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 № 96
Дава съгласие на Сали Юсменов Сюлейманов от с.Страхил да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.

24.17. Заявление от Юркия Салиева Юсменова 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 № 97
Не дава съгласие на Юркия Салиева Юсменова от с.Страхил да бъде отпусната
еднократна парична помощ .

24.18. Заявление от Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №7,
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 № 98
Дава съгласие на Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №7
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

24.19. Заявление от Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №7, 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 № 99
Дава съгласие на Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №7 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

24.20. Заявление от Денка Димитрова Юлиева 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 № 100
Дава съгласие на Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.
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24.21. Заявление от Теменужка Миткова 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 № 101
Дава съгласие на Теменужка Миткова Савова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

24.22. Заявление от Лейля Алиибрямова Ахмедова 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 № 102
Дава съгласие на Лейля Алиибрямова Ахмедова от с.Генерал Киселово да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

24.23. Докладна записка от Стефка Стоянова-кмет на с.Щипско, относно отпущане на
еднократна парична помощ за покриване на разходи по погребение
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 103
Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00лв.,
които да се получат от г-жа Стефка Стоянова- кмет на с.Щипско и тя да направи
необходимите плащания на разходите по погребението на Стоян желязков Стоянов.

24.24. Заявление от Султанка Стефанова Митева 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 № 104
Дава съгласие на Султанка Стефанова Митева от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

24.25. Заявление от Недялка Василева Василева от гр.Вълчи дол, ул.”Оборище” №18,
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 № 105
Дава съгласие на Недялка Василева Василева от гр.Вълчи дол, ул.»Оборище» №18 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

24.26. Заявление от Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №13,
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 № 106
Дава съгласие на Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка»
№13 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.
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24.27. Заявление от Димитър Стефанов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.”Марек” №4,
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 № 107
Не дава съгласие на Димитър Стефанов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»Марек» №4 да
бъде отпусната еднократна парична помощ .

24.28. Заявление от Татяна Александрова Кирова 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 № 108
Дава съгласие на Татяна Александрова Кирова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

24.29. 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 № 109
Дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 120,00лв.

24.30. Предложение от Георги Тронков-председател на ОбС, относно отпущане на
еднократна парична помощ за лична карта
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 110
Общински съвет Вълчи дол дава съгласие на лицето Борислав Николов Колев, от
гр.Вълчи дол, ул.”Оборище” №8 да се отпусне еднократна парична помощ в размерна
60,00лв.- покриващи стойността на санкцията и таксата за издаване на нова лична карта,
като с отпуснатите средства се разпорежда служител от ОбА Вълчи дол, определен от
ръковоството на Общината.

24.31. Заявление от Снежана Юриева Христова 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 № 111
Дава съгласие на Снежана Юриева Христова от с.Добротич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

24.32. Заявление от Емил Маринов 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 № 112

17

Дава съгласие на Емил Маринов Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

24.33. 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 № 113
Дава съгласие на Катя Зюмбюлева Борисова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
24.34. Заявление от Андон Славов Ангелов от с.Изворник, 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 № 114
Дава съгласие на Андон Славов Ангелов от с.Изворник да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

24.35. Заявление от Донка Димова Димитрова отгр.Вълчи дол, ул.”Струма” №2, 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 № 115
Дава съгласие на Донка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №2 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

24.36. Заявление от Анета Сенкова Демирова 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 № 116
Дава съгласие на Анета Сенкова Демирова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно приемане на Програма за
управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол за периода 2014-2020 г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 117
На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците, Общински съвет Вълчи дол приема Програма за управление на
отпадъците на територията на община Вълчи дол за периода 2014-2020 година.
С това дневния ред на ПЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ПЕТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 17,00 часа.
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ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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