РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 8-мо редовно заседание на 27 април 2016 година
П Р О Т О К О Л №8
ПО ПЪРВА ТОЧКА:

Информация от Желязко Желязков- директор ДБТ Вълчи дол, относно информация
за състоянието и анализ на безработицата в Община Вълчи дол към 31.03.2016г. и
обхват и насоченост на програмите за временна трудова заетост
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 187
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет - гр.Вълчи дол приема
Информацията за състоянието и анализа на безработицата в Община Вълчи дол към
31.03.2016г. и обхвата и насочеността на програмите за временна трудова заетост.
ПО ВТОРА ТОЧКА:

Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно приемане на годишни
отчети за читалищна дейност в общината за 2015 г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 188
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол приема отчет за дейността и отчет за разходваните
средства на НЧ ”Димитър Благоев-1907”- гр.Вълчи дол през 2015 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 189
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Светлина-1927”-с.Бояна през 2015 година за следващото заседание
на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 190
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Отец Паисий-1927”-с.Брестак през 2015 година за следващото
заседание на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 191
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Изгрев-1927”-с.Войводино през 2015 година за следващото
заседание на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 192
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Асен Златаров-1937”-с.Генерал Киселово през 2015 година за
следващото заседание на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 193
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол приема отчет за дейността и отчет за разходваните
средства на НЧ ”Наука-1913”-с.Генерал Колево през 2015 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 194
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
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разходваните средства на НЧ ”Пробуда-1927”-с.Добротич през 2015 година за следващото
заседание на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 195
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Просвета-1926”-с.Михалич през 2015 година за следващото
заседание на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 196
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1928”-с.Есеница през 2015 година за следващото
заседание на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 197
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол приема отчет за дейността и отчет за разходваните
средства на НЧ ”Хр.Ботев-1929”-с.Изворник през 2015 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 198
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Хр.Ботев-1914”-с.Искър през 2015 година за следващото заседание
на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 199
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Хр.Ботев-1920”-с.Калоян през 2015 година за следващото
заседание на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 200
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Зора-1928”-с.Караманите през 2015 година за следващото
заседание на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 201
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол приема отчет за дейността и отчет за разходваните
средства на НЧ ”Елин Пелин-1927”-с.Оборище през 2015 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 202
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол приема отчет за дейността и отчет за разходваните
средства на НЧ ”Просвета-1912”-с.Ст.Караджа през 2015 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 203
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Възраждане-1920”-с.Червенци през 2015 година за следващото
заседание на ОбС.
Р Е Ш Е Н И Е № 204
На основание чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища, чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА и
чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол отлага приемане на отчет за дейността и отчет за
разходваните средства на НЧ ”Наука-1907”-с.Щипско през 2015 година за следващото заседание
на ОбС.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно изпълнение на бюджета
на Община Вълчи дол към 31 декември 2015 година
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 205
На основание чл.140, ал.1 и 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5
от ЗМСМА; чл.34 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне , обсъждане, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол и чл. 9, ал.1 от Закона за общинския
дълг,Общински съвет - гр.Вълчи дол:
1.Приема уточнен план и отчета за изпълнение на бюджета на Община Вълчи дол за
2015 година, както следва:
1.1.Уточнен план на всички приходи по бюджета в размер на 6 197 948 лева, в т.ч.:
 данъчни приходи в размер на 426 978 лева
 неданъчни приходи в размер на 1 260 664 лева
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 5 365 399 лева
 трансфери в размер на -/-1 696 037 лева
 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на
637 211 лева
 операции с финансови активи в размер на 203 732 лева
 остатък по банкови сметки в началото на периода в размер на 686 665 лева
 остатък по банкови сметки в края на периода -/-637 388/лева
 остатък по валутни банкови сметки в края на периода -/-64 103/ лева
1.2. Уточнен план на всички разходи по бюджета в размер на 6 197 9481 лева, в т.ч. по
функции:
1.2.1.Държавни дейности – 4 813 933 лева:
 Общи държавни служби – 666 663 лева
 Отбрана и сигурност – 458 032 лева
 Образование - 2 602 130 лева
 Здравеопазване – 72 488 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 865 692 лева
 Почивно дело,култура и спорт – 148 868 лева
 Разходи за лихви – 60 лева
1.2.2.Местни дейности – 2 212 614 лева :
 Общи държавни служби – 638 328 лева
 Образование – 197 384 лева
 Здравеопазване – 7 950 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 181 102 лева
 БКС и опазване на околната среда – /-524 638/ лева
 Почивно дело,култура и спорт – 133 740 лева
 Икономически дейности и услуги – 575 515 лева
 Разходи за лихви – 3 233 лева
1.2.3.Дофинансиране на държавните дейности – 171 401 лева:
Общи държавни служби – 129 704 лева
Социално осигуряване подпомагане и грижи - 34 894 лева
1.3.Отчет на всички приходи по бюджета в размер на 6 197 948 лева, в т.ч.:
 данъчни приходи в размер на 426 978 лева
 неданъчни приходи в размер на 1 260 664 лева
 взаимоотношения с Централния бюджет в размер на 5 365 399 лева
 трансфери в размер на 1 696 037 лева
 временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на
637 211 лева
 операции с финансови активи в размер на 203 732 лева
 остатък по банкови сметки в началото на периода в размер на 686 665 лева
 остатък по банкови сметки в края на периода - /-637 388/лева
 остатък по валутни банкови сметки в края на периода - /-64 103/ лева
1.4.Отчет на всички разходи по бюджета в размер на 6 197 948 лева, в т.ч. по функции:
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1.4.1. Държавни дейности – 4 813 933 лева:
 Общи държавни служби – 666 663 лева
 Отбрана и сигурност – 458 032 лева
 Образование - 2 602 130 лева
 Здравеопазване – 72 488 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 865 692 лева
 Почивно дело,култура и спорт – 148 868 лева
 Разходи за лихви – 60 лева
1.4.2. Местни дейности – 1 212 614 лева :
 Общи държавни служби – 638 328 лева
 Образование – 197 384 лева
 Здравеопазване – 7 950 лева
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 181 102 лева
 БКС и опазване на околната среда – /-524 638/ лева
 Почивно дело,култура и спорт – 133 740 лева
 Икономически дейности и услуги – 575 515 лева
 Разходи за лихви – 3 233 лева

1.4.3. Дофинансиране на държавните дейности – 171 401 лева:
Общи държавни служби – 129 704 лева
Социално осигуряване подпомагане и грижи - 34 894 лева
Читалища- 6 803 лева
2.Утвърждава уточнения план и изпълнението на собствените приходи на общината,
взаимоотношенията с Централния бюджет, получените и предоставени трансфери,
получените и предоставени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и
възстановените заеми по бюджетната сметка и погашенията по дългосрочни банкови заеми,
съгласно Приложение №1.
3.Утвърждава изпълнението на местните приходи и ги счита за актуализиран бюджет по
приходната част на бюджета на общината към 31.12.2015 година, съгласно Приложение №2.
4. Утвърждава уточнения план по функции на разходната част на бюджета на Община Вълчи
дол към 31.12.2015 година, съгласно Приложение №3.
5.Утвърждава окончателния поименен списък на капиталовите разходи за 2015 година по
уточнен план и отчет, съгласно Приложение №4.
6.Утвърждава извънбюджетните сметки и фондове на Община Вълчи дол, съгласно
Приложение №5.
7.Утвърждава отчета за поетия дългосрочен дълг на Община Вълчи дол за 2015 година и
плащанията по дълга, съгласно Приложение№6.
8. Утвърждава размера на разплатените просрочени задължения на общината през 2015
година, съгласно Приложение № 7
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно одобряване на разходи за
командировки на кмета на Община Вълчи дол-1-во тримесечие 2016г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 206
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На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в
страната, ОбС Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на Тошко Петров
Янев- Кмет на Община Вълчи дол за периода 01.01.2016г.-31.03.2016г. в размер на 100,65(сто
лева шестдесет и пет стотинки) лева.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Информация от Тошко Янев- кмет на община Вълчи дол, относно разходвани средства за
зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за експлоатационен сезон
2015/2016 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 207
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол одобрява сумата в размер на 50
632,09 лева за извършени разходи за зимно поддържане и снегопочистване на общинската
пътна мрежа за експлоатационен сезон 2015/2016 година.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно възстановяване на имот 0012223,
АОС № 1780/ 18.04.2014г., частна общинска собственост с площ 1,795 дка в землището на с.
Стефан Караджа
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 208
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, Възлага на
Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за деактуването на имот
№012223, АОС №1780/18.08.2014г. с площ от 1,795 дка с начин на трайно ползване нива в
землището на с.Ст.Караджа, на основание Решение №189/09.11.2015г. на Девненски районен
съд.

ПО СЕДМА ТОЧКА:

Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно спазване изискванията на
Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол за 2015г.

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 209
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА приема
Информация относно спазване изискванията на Наредба №1 за обществения ред на
територията на Община Вълчи дол за 2015г., съгласно Приложение №1 към настоящата
Докладна записка.

ПО ОСМА ТОЧКА:
Информация от Кирил Георгиев- началник Участък Вълчи дол, относно дейността на
служителите от Участък Вълчи дол по спазване на обществения ред и контрола по
изпълнение ня Наредба №1 на ОбС Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 210
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА
приема Информация относно дейността на служителите от Участък Вълчи дол през 2015
година по спазване на обществения ред и контрола по изпълнението на Наредба №1 на
Общински съвет Вълчи дол .
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Николина Парушева- директор на дирекция «Социално подпомагане»община Вълчи дол, относно отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето
за 2015 г. за община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 211
На основание чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.21,ал.1,т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Отчет по изпълнение на общинската програма за
закрила на детето за 2015 година.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Николина Парушева- директор на дирекция «Социално подпомагане»община Вълчи дол, относно общинска програма за закрила на детето за 2016 г. за община
Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 212
На основание чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето и чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от
ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Общинската програма за закрила на детето за
Община Вълчи дол за 2016 година.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно изпълнение на
Решение №186 от проведено седмо заседание на ОбС, проведено на 31 март 2016 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 213

На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.33,ал.1,т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи
дол определя следните представителни на групите общински съветници в създадената с
Решение №186/ 31.03.2016г. временна комисия към ОбС, както следва:
 От групата съветници на ПП ГЕРБ- Георги Минчев Тронков
 От групата съветници на ПП ДПС – Мехмед Хасанов Хасанов
 От групата съветници на ПП БСП- Людмила Атанасова Петкова
 От МК „Заедно за Вълчи дол”- Веселин Янчев Василев
 От групата съветници на ПП”Никола Петков”- не участва представител
 Представителите на Общинска администрация да бъдат определени със Заповед на
кмета на общината.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от директори на детски градини на територията на общината, относно
размер на дължима такса
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 214
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА ОбС дава съгласие за промяна на НОАМТЦУ
както следва:
Било:
«Раздел ІІІ-Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и
други общински социални услуги
6

Чл.31(1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите и настойниците
заплащат такса в размер на 10% от минималната работна заплата за страната,
Става:
«Раздел ІІІ-Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и
други общински социални услуги
Чл.31(1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите и настойниците
заплащат такса в размер на 38 лева месечно.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно промяна на
Решение №89 от пето редовно заседание на ОбС, проведено на 28 януари 2016 година
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №215
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, променя т.2 от
Решение № 89 от пето редовно заседание, проведено на 28 януари 2016 година ,
от:
„ОбС дава съгласие Иликнур Мехмед Сенаиф от с.Генерал Киселово да кандидатства за
получаване на персонална пенсия по чл.92 от КСО»

на:
„Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет
за отпускане на персонални пенсии по чл.92 от КСО на децата – Мелек Ереджебова Ибрямова,
ЕГН-0045170950, Илхан Ереджебов Ибрямов, ЕГН-0250190985, Синан Ереджебов Ибрямов,
ЕГН-0443300983, Айсун Ереджебов Ибрямов, ЕГН-0641071083 и Сибял Ереджебова Ибрямова,
ЕГН-0744031072.»

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
14.1. Заявление от Агюл Алиева Хюсеинова 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 № 216
Не дава съгласие на Агюл Алиева Хюсеинова от с.Страхил да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

14.2. Заявление от Абибе Ахмедова Мустафова 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 № 217
Дава съгласие на Абибе Ахмедова Мустафова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

14.3. Заявление от Севда Емилова 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 № 218
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Дава съгласие на Севда Емилова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.

14.4. 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 № 219
Дава съгласие на Ангелина Гочева Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

14.5. 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 № 220
Не дава съгласие на Йордан Димов Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №7 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .

14.6. Заявление от Елена Петрова Станкова 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 № 221
Дава съгласие на Елена Петрова Станкова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.

14.7. Заявление от Елена Илиева Тодорова от гр.Вълчи дол, ул.”Н.Вапцаров” №25,
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 № 222
Дава съгласие на Елена Илиева Тодорова от гр.Вълчи дол, ул.»Н.Вапцаров» №25 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00лв.

14.8. Заявление от Альоша Ченков Вълканов 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 № 223
Дава съгласие на Альоша Ченков Вълканов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

14.9. Заявление от Бонка Антонова Ангелова от с.Ст.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 № 224
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Не дава съгласие на Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа да бъде
отпусната еднократна парична помощ.

14.10. Заявление от Гюла Христова Стоянова от гр.Вълчи дол, ул.”Ген.Скобелев” №45
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 № 225
Дава съгласие на Гюла Христова Стоянова от гр.Вълчи дол, ул.»Ген.Скобелев» №45
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

14.11. Заявление от Борис Михов Златев от гр.Вълчи дол, ул.”Г.Димитров” №42 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 № 226
Дава съгласие на Борис Михов Златев от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Димитров» №42 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

14.12. Заявление от Галина Стоянова Йорданова от гр.Вълчи дол, ул.”3ти март”-1-4-3-29,
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 № 227
Дава съгласие на Галина Стоянова Йорданова от гр.Вълчи дол, ул.»3ти март»-1-4-329, да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 120,00лв.
14.13. Заявление от Енвер Ибрям Иляз 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 № 228
Не дава съгласие на Енвер Ибрям Иляз от с.Радан Войвода да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

14.14. 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 № 229
Не дава съгласие на Денка Димитрова Юлиева от с.Добротич да бъде отпусната
еднократна парична помощ .

14.15. Заявление от Стойка Атанасова Стойчева 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 № 230
Не дава съгласие на Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
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14.16. Заявление от Радка Господинова Иванова 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 № 231
Дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
14.17. Заявление от Теменужка Марева Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.”Янко Сакъзов”
№12 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 № 232
Дава съгласие на Теменужка Марева Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Янко Сакъзов»
№12 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв., които да се получат
от здравния медиатор в общината.

14.18. Заявление от Георги Георгиев Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.”Стара планина” №9,
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 № 233
Дава съгласие на Георги Георгиев Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.»Стара планина» №9
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 120,00лв.

14.19. Докладна записка от Димитър Тодоров-кмет на с.Генерал Киселово,, 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 № 234
Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
за покриване на разходи по погребението на Мерал Сибел Исмаилова, която сума да се
получи от Димитър Тодоров-кмет на с.Генерал Киселово.

14.20. Докладна записка от Марияна Иванова Митева-директор на СОУ”Васил Левски”
Вълчи дол,, относно отпущане на еднократна парична помощ за подпомагане на
абитуриенти
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 235
Дава съгласие на Илия Мариев Янков от гр.Вълчи дол, ученик в ХІІа клас, да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 130,00лв.
Р Е Ш Е Н И Е № 236
Дава съгласие на Станимир Янков Тодоров от гр.Вълчи дол, ученик в ХІІа клас, да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 130,00лв.

14.21. Молба от читалищното настоятелство при читалище с.Стефан Караджа, 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 № 237
Не дава съгласие на Читалищното настоятелство при читалище с.Стефан Караджа да
бъде отпусната еднократна парична помощ .

14.22. Заявление от Рушуд Халимов Рушудов 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 № 238
Дава съгласие на Рушуд Халимов Рушудов от с.Изворник да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.

14.23. 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 № 239
Не дава съгласие на Анета Сенкова Демирова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ .

14.24. Заявление от Събка Николова Вълчева 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 № 240
Не дава съгласие на Събка Николова Вълчева от с.Добротич да бъде отпусната
еднократна парична помощ .

14.25. Заявление от Сергей Софиев Иванов от гр.Вълчи дол, ул.”Елин Пелин” №8,
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 № 241
Дава съгласие на Сергей Софиев Иванов от гр.Вълчи дол, ул.»Елин Пелин» №8 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

14.26. Заявление от Добринка Съботинова Желева от гр.Вълчи дол, ул.”Добруджа” №27,
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 № 242
Дава съгласие на Добринка Съботинова Желева от гр.Вълчи дол, ул.»Добруджа»
№27 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

14.27. Заявление от Ана Евгениева Христова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 243
Дава съгласие на Ана Евгениева Христова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно обект «Реконструкция на
канализационната и подмяна на водопродовната мрежи в гр.Вълчи дол със следния
обхват: ул.»Г.Димитров» о.т.70-о.т.970; ул.»Трети март» о.т.970-о.т. 9187;
ул.»Бузлуджа»-о.т.11-о.т.38-о.т.42-о.т.51; ул.»Хаджи Димитър» о.т.72-о.т.84-о.т.984;
ул.»Васил Коларов» о.т.51-о.т.50
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 244
На основание чл.21,ал.1,т6 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие:
1.

2.

Да се финансират допълнително 250 кв.м. армирана бетонова настилка за
основа на каменни плочи в участъка на ул.»Г.Димитров» в размер на 14
445лв. без ДДС.

Да се финансират допълнително 305 кв.м. армирана бетонова настилка за
основа и каменни плочи за цялостна подмяна на настилката по ул. 4+ти
март» в размер на 17 622,90лв. без ДДС.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от групата съветници от МК”Заедно за Вълчи дол” в ОбС Вълчи дол,
относно изплащане на командировъчни на кметове и кметски наместници за присъствие на
заседание на ОбС
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 245
На основание чл.21,ал.1,т6 и т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол дава съгласие на кметове
и кметски наместници присъствали на заседание на ОбС за деня на заседанието да се
изплащат командировки в съответствие с разпоредбите на Наредбата за команидровките в
страната .
С това дневния ред на ОСМОТО редовно заседание бе изчерпан.

Извън дневния ред на заседанието на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският
съвет взе следното:

Р Е Ш Е Н И Е №246
1. ОбС прекратява функциите на легитимен представител на община Вълчи дол в Общото
събрание на съдружниците във „ВиК-Варна”-ООД на досегашния представител на общината.
2. Определя за легитимен представител на община Вълчи дол в Общото събрание на
съдружниците във “В и К” ООД гр.Варна за мандат 2015-2019 год. –г-н Тошко Петров Янев- кмет
на общината.

Поради изчерпване на дневния ред , ОСМОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 17,15 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Г.Тронков/
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