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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
взети на  21-во редовно заседание на 28 февруари 2017 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 21 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно Отчет за 2016г. на 
Програма за управление на Кмета на Община Вълчи дол за Мандат 2015-2019 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 564 

  На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.44,ал.5  от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол Приема Отчет за 
2016 година на Програма за управление на Кмета на Община Вълчи дол за мандат 2015-2019 
година. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно актуализация на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчи дол  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 565 

              На основание чл.21,ал.1,т.7 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол актуализира 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол 
в частта  РАЗДЕЛ ІІІ. ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ПО 
ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН, както следва: 

І-БИЛО: 
Чл.35(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното 
имущество в размер на: 

б) 3,5 на сто- при дарение между лица извън посочените в буква «а». 
СТАВА: 
Чл.35(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното 
имущество в размер на: 

б) 5,5 на сто- при дарение между лица извън посочените в буква «а». 
 
ІІ-БИЛО: 
Чл.35(2) При възмездно придобиване на имущество, данъкът е в размер на 2,5 на сто 

върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна –върху оценката на имуществото 
с по-висока стойност 

СТАВА: 
Чл.35(2) При възмездно придобиване на имущество, данъкът е в размер на 3,0 на сто 

върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна –върху оценката на имуществото 
с по-висока стойност 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно продажба на 
поземлен имот с идентификатор 06416.90.11, частна общинска собственост, АОС№ 3473/ 
28.12.2016г. в землището на с.Брестак    
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 566 
              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, ал.2, ал.3, чл.47,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол : 
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     1. Дава съгласие поземлен имот с идентификатор 06416.90.11, частна общинска 
собственост, АОС №3473/28.12.2016г., с площ от 3241 кв.м. в землището на с.Брестак, да бъде 
продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 

      2. Одобрява направената експертна оценка от инж.Бисерка Влахова в размер на 6 
514,00лв.(шест хиляди петстотин и четиринадесет лева) без ДДС за първоначална цена при 
провеждането на търга на имот с идентификатор 06416.90.11 в землище с.Брестак, АОС № 
3473/02.12.2016г. с площ от 3241 кв.м. 

      3. Размер на депозита- 20% от стойността на имота. 
       4. 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно промяна в характера 
на собственост на УПИ ХV, кв.25 по плана на с.Ген.Киселово, АОС №2599/03.09.2015г. от 
публична в частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 567 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6,ал.1 от ЗОС, ОбС: 
             І- ОбС отменя Решение №1700/30.06.2015г. в частта по т.2.2 
             ІІ- Обявява УПИ ХV, кв.25, АОС №2599/03.09.2015г. по плана на с.Генерал Киселово с 
площ от 1 585кв.м., в едно с построената в имота едноетажна сграда със застроена площ 345 
кв.м. за имот частна общинска собственост. 
              ІІІ- Упълномощава Кмета на Общината да предпиеме необходимите действия за 
отписване от актовите книги на АОС №2599/ 03.09.2015г. и да състави нов акт за частна 
общинска собственост. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно разделяне на 
поземлен имот 000172, АОС 2040/15.10.2014г. с идентификатор 84022.15.3, публична 
общинска собственост в землището на с.Щипско 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 568 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8,ал.1 от ЗОС , ОбС Вълчи дол дава  

предварителното си съгласие поземлен имот №000172 с начин на трайно ползване «прокар», 
АОС 2040/15.10.2014г., публична общинска собственост с идентификатор 84022.15.3, 
публична общинска собственост, начин на трайно ползване «За селскостопански , горски, 
ведомствет път», площ 160793 кв.м. в землище на с.Щипско, да се раздели с цел обособяване 
на осем самостоятелни имота, съгласно приложената скица-проект за разделяне. 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на 
Общински годишен план за младежта на Община Вълчи дол за 2017 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 569 

На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.16,ал.1 от Закона за младежта, 
Общински съвет. Вълчи дол приема Общински годишен план за младежта на Община Вълчи 
дол за 2017 година. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно отчет за 
изпълнението на плана за действие на Община Вълчи дол за 2016г. в изпълнение на 
областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 570 

На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет. Вълчи дол приема Отчет 
за изпълнението на плана за действие на Община Вълчи дол за 2016 г. в изпълнение на 
областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 
                
  
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: 
ДРУГИ ВЪПРОСИ: 
20.1. Докладна записка от Пепа Пенчева- общински съветник, председател на ПК, относно 
отопление на сградите на училището. 

 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 571 

На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет - гр.Вълчи дол дава 
съгласие Кмета на Община Вълчи дол да проведе съответните разговори и предприеме 
необходимите мерки за осигуряване на котел за парната инсталация на ОУ „Св.Иван Рилски”-
с.Червенци. 
 
 ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно спазване 
изискванията на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол за 
2016 година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 572 
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2от ЗМСМА, приема 

Информация относно спазване изискванията на Наредба №1 за обществения ред на 
територията на Община Вълчи дол за 2016 година, съгласно Приложение№1 към настоящата 
докладна записка. 

 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно отчет за изпълнение 
на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода 
01.07.2016г.-31.12.2016 г. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 573 

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 деностите, заложени в Културния календар на Община 
Вълчи дол за периода 01.07.2016г.-31.12.2016г., съгласно Приложение №1 към настоящата 
Докладна записка. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно отчет за изпълнение 
на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода 01.07.2016г.-
31.12.2016 г. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 574 

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 деностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи 
дол за периода 01.07.2016г.-31.12.2016г., съгласно Приложение №1 към настоящата 
Докладна записка. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно изменение и 
допълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Вълчи дол 2014-2020г и 
Програма за управление на отпадъците на община Вълчи дол 2014-2020г. 
 
ОбС взе следните 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 575 

           На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.12,ал.1,т.12 от ЗМСМА и 
на основание чл.79,ал.5 от Закон за опазване на околната среда, ОбС Вълчи дол разрешава да 
се актуализира и допълни Програма за опазване на околната среда на община Вълчи дол 
2014-2020г., с оглед необходимостта от изграждане на компостираща инсталация на 
територията на Община Вълчи дол. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 576 
           На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.12,ал.1,т.12 от ЗМСМА и 
на основание чл.52,ал.3,т.2 от Закон за управление на отпадъците, ОбС Вълчи дол разрешава 
да се актуализира и допълни Програма за управление на отпадъците на община Вълчи дол 
2014-2020г., с оглед необходимостта от изграждане на компостираща инсталация на 
територията на Община Вълчи дол. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно изпълнение на 
Програмата да опазване на околната среда на Община Вълчи дол за 2016 година. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 577 

           На основание чл.21, ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.12,ал.1,т.12 от ЗМСМА 
и на основание чл.79,ал.5 от Закон за опазване на околната среда, ОбС Вълчи дол приема 
Отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на община Вълчи дол за 
2016 година. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия средно напрежение от 
реконструирания СРС от ВЕЛ „Есеница” 20 кV до нов трафопост тип БКТП 1Т630 кVА, 20/0,4 
кV, находящ се в ПИ с идентификатор 32860.10.110 по КК на с.Искър, общ.Вълчи дол, 
об.Варна” 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 578 
        На основание Чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.124а, ал.1 и 
ал.5 но ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.5 от с.з.и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, ОбС Вълчи дол: 

1. Дава предварително писмено съгласие за проектиране на трасе на кабелна линия, 
средно напрежение (СрН) от реконструирания СРС от ВЕЛ «Есеница»20 кV до нов трафопост 
тип БКТП1Т 630 кVА, 20/0.4 кV, находящ се в ПИ с идентификатор 32860.10.110 по КК на 
с.Искър с обща дължина 95.00м. през имоти частна собственост с идентификатор 32860.17.13 
и ПИ идентификатор 32860.10.110 и през полски път публична общинска собственост с 
идентификатор 32860.10.132, съгласно представения единствен вариант на предложеното от 
«Агро ГТ» ЕООД с площ за ограничено право на ползване от ПИ 32860.17.13-16кв.м., от ПИ 
32860.10.132-355 кв.м. и от ПИ 32860.10.110-9 кв.м. Определя срок на валидност на 
предварителното съгласие две години. 

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-парцеларен план 
(ПУП-ПП) за проектиране на трасе на кабелна линия от съществуващ стълб  в ПИ 32860.17.13 
до нов трафопост тип БТКП в ПИ 32860.10.110 с териториален обхват: ПИ 32860.17.13 по КК 
на с.Искър, нива, частна собственост на «АГРО ГТ» ЕООД, ПИ 32860.10.132, полски път, 
общинска публична собственост на Община Вълчи дол и ПИ 32860.10.110, нива частна 
собственост на «АГРО ГТ»ЕООД, при условие, че финансирането на проекта за ПУП-ПП, 
средствата за обезщетяване на засегнатите собственици, техническия проект за кабелното 
захранване и изграждането му са за сметка на възложителя «АГРО ГТ»ЕООД. 

      ПУП-ПП да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с 
подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се 
изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Вълчи дол в срок от една 
година след влизане в сила на настоящото решение. 

      3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия 
СрН до нов трафопост БКТП 1Т630, находящ се в ПИ с идентификатор 32860.10.110 по КК 
на с.Искър. 
             Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.2 и т.3 не подлежат на оспорване. 

 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на 
средносрочна бюджетна прогноза на Община Вълчи дол в частта за местни дейности за 
периода 2018-2020 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 579 
        На основание Чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.82,ал.2 и ал.3 
от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година и 
чл.16 от 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, ОбС Вълчи дол: 
                   1. Одобрява бюджетната прогноза на Община Вълчи дол в частта за местни 
дейности за периода 2018-2020г., съгласно Приложение №1. 
                    2. Одобрява инвестиционната програма на Община Вълчи дол в частта за местни 
дейности за периода 2018-2020т., съгласно Приложение №2. 
                    3. Одобрява разчетите за сметките за средства от Европейския съюз в частта за 
местни дейности за периода 2018-2020г., съгласно Приложение№3. 
                    4. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 
2018-2020 г., съгласно Приложение№4. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно участие в 
процедурата за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. 
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 580 
        На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с покана на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството до българските общини за 
участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно 
ниво на Съвета на Европа и във връзка с предложение № РД-08-01-323/21.02.2017г. от г-н 
Тошко Янев- кмет на Община Вълчи дол: 
                     1. ОбС Вълчи дол потвърждава че Общината приема 12-те принципа за добро 
демократично управление на Съвета на Европа и се ангажира да ги прилага (да продължи да 
ги прилага в дейността си). 
                      2. ОбС дава съгласието си за участие в процедурата по присъждане на Етикета за 
иновации и добро управление на местно ниво през 2017 г. на общината. 
                     3. Възлага та Кмета на общината да подготви и подаде необходимата 
документация за кандидатстване на общината по процедурата за присъждане на Етикета за 
иновации и добро управление на местно ниво през 2017 година. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно постъпила молба от 
Йорданка Славчева Славова. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 581 
  На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 

Йорданка Славчева Славова, ЕГН-7509045630 да бъде настанена под наем в общинско 
жилище находящо се на адрес:гр.Вълчи дол, ул.3-ти март,бл.13,вх.8,ет.3,ап.20. Размера на 
месечния наем да бъде в съответствие с Тарифа за определяне на базисницени за отдаване 
под наем на общински имоти. 

 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно изменение на Тарифата за 
определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 582 
        На основание чл.21,ал.1,т.23, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.25 от 
НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол приема изменение на Тарифата за определянето на 
базисни цени за отдаване под наем на общински имоти както следва: 
                 В Глава трета- базисни наемни цени 
                Чл.6 Базисни наемни цени при отдаване под наем на лекарски кабинети в здравни 
заведения, придобива следната редакция: 
 
 

Здравно зоведение Нова цена Стара цена За спец. медицински екипи 
  Нова цена               Стара цена 

Вълчи дол 2,00 лв./кв.м. 3,00 лв./кв.м. 1,00лв/кв.м.               2,00лв./кв.м. 
Бивши СЗУ 1,50лв./кв.м. 2,50лв./кв.м.  
Бивши ДЗП 1,00лв./кв.м. 2,00лв./кв.м.  
Общи части 0,50лв./кв.м. 1,00лн./кв.м.  

 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев –кмет на община, относно актуализиране на  
индивидуалните месечни възнаграждения на кметовете на кметства към община Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 583 
           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 01.04.2017 год., както следва: 
№ Длъжностно наименование: Индивидуал

на основна 
месечна 

заплата /в 
лева/ 

Индивидуалн
а основна 
месечна 

заплата /в 
лева/ 

Считано от 
01.04.2017г. 

Трудов 
стаж и 
професи
онален 
опит 
/%/ 

  Било: Става::  
1 Кмет на кметството  с.Брестак 700,00 735,00 1,00 
2 Кмет на кметство  с.Стефан Караджа 700,00 735,00 1,00 
3 Кмет на кметство с.Генерал Киселово 700,00 735,00 1,00 
4 Кмет на кметство с.Михалич 700,00 735,00 1,00 
5 Кмет на кметство с.Червенци 700,00 735,00 1,00 
6 Кмет на кметство с.Караманите 650,00 680,00 1,00 
7 Кмет на кметство с.Оборище 650,00 680,00 1,00 
8 Кмет на кметство с.Добротич 650,00 680,00 1,00 
9 Кмет на кметство с.Есеница 650,00 680,00 1,00 
10 Кмет на кметство с.Радан Войвода 650,00 680,00 1,00 
11 Кмет на кметство с.Щипско 600,00 630,00 1,00 
12 Кмет на кметство с.Изворник 600,00 630,00 1,00 
13 Кмет на кметство с.Генерал Колево 600,00 630,00 1,00 
14 Кмет на кметство с.Войводино 600,00 630,00 1,00 
15 Кмет на кметство с.Бояна 600,00 630,00 1,00 
17 Кмет на кметство с.Метличина 600,00 630,00 1,00 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
19.1. Заявление от  Людмила Ангелова Момчилова от с.Страхил, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 584 

       Дава съгласие на Людмила Ангелова Момчилова от с.Страхил да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.2. Заявление от Анифе Хамид Ахмед от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 585 

       Дава съгласие на Анифе Хамид Ахмед от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
19.3. Заявление от  Мехмед Асанов Мехмедов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 586 

       Дава съгласие на Мехмед Асанов Мехмедов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
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19.4. Заявление от Иван Радев Николов от с.Бояна, относно отпущане на еднократна 
парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 587 

       Дава съгласие на Иван Радев Николов от с.Бояна да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 40,00 лв. 
 
19.5. Заявление от Михаил Драганов Михалев от гр.Вълчи дол, ул.”Дунав” №7а ,относно 
отпущане на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното  

Р Е Ш Е Н И Е № 588 
       Дава съгласие на Михаил Драганов Михалев от гр.Вълчи дол,ул.»Дунав» №7а да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
19.6. Заявление от Силвия Георгиева Добрева от с.Бояна, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 589 

       Дава съгласие на Силвия Георгиева Добрева от с.Бояна да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.7. Заявление от Минчо Михайлов Йорданов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 590 

       Дава съгласие на Минчо Михайлов Йорданов от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
19.8. Заявление от Зюлбия Али Салим от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 591 

      Дава съгласие на Зюлбия Али Салим от с. Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
19.9. Заявление от Емилия Филкова Стефанова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 592 

       Дава съгласие на Емилия Филкова Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
19.10. Заявление от Иван Маринов Добрев от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 593 

       Дава съгласие на Иван Маринов Добрев от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
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19.11. Заявление от Илко Симеонов Иванов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 594 

       Дава съгласие на Илко Симеонов Иванов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
19.12. Заявление от Добринка Василева Стоянова от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Димитров”№40, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 595 

       Дава съгласие на Добринка Василева Стоянова от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Димитров» №40 
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.13. Заявление от Ангелина Гочева Георгиева от с.Генерал Колево, относно отпущане 
на еднократна парична помощ   
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 596 

       Дава съгласие на Ангелина Гочева Георгиева от с.Генерал Колево, да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв.  
 
19.14. Заявление от Еленка Иванова Йоргова от гр.Вълчи дол, ул.”Алеко 
Константинов”№1а, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 597 

       Дава съгласие на Еленка Иванова Йоргова от гр.Вълчи дол,ул.»Ал.Константинов» №а 
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.15. Заявление от Цветанка Ненкова Атанасова от гр.Вълчи дол, ул.”СТара планина” 
№19, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 598 

       Дава съгласие на Цветанка Ненкова Атанасова от гр.Вълчи дол, ул.»Стара планина» 
№ 19, да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.16. Заявление от Симеон Янков Стоянов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 599 

       Дава съгласие на Симеон Янков Стефанов от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 160,00лв. 
 
19.17. Заявление от Георги Борисов Александров от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 600 

       Дава съгласие на Георги Борисов Александров от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
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19.18. Заявление от Бахрие Севдалинова Ангелова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 601 

       Дава съгласие на Бахрие Севдалинова Ангелова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 65,00лв. 
 
19.19. Заявление от Галина Стоянова Йорданова отгр.Вълчи дол,ул.”3-ти март”-
бл.1,вх.4,ет.3,ап.29, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 602 

       Дава съгласие на Галина Стоянова Йорданова от гр.Вълчи дол, ул.»3-ти март»-
бл.1,вх.4,ет.3,ап.29  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.20. Заявление от Рушуд Халимов Рушудов от с.Изворник, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 603 

       Дава съгласие на Рушуд Халимов Рушудов от с.Изворник да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.21. Заявление от Зехра Катева Борисова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 604 

       Дава съгласие на Зехра Катева Борисова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
19.22. Заявление от Атанас Демиров Митев от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 605 

       Дава съгласие на Атанас Демиров Митев от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.23. Заявление от Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 606 

       Дава съгласие на Анифе Салимова Мехмедали от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.24. Заявление от Анета Сенкова Демирова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 607 

       Дава съгласие на Анета Сенкова Демирова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
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19.25. Заявление от Елвер Кадир Изет от с.Генерал Колево, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 608 

       Дава съгласие на Елвер Кадир Изет от с.Генерал Колево да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.26. Заявление от Ажда Севги Мустафа от с.Генерал Киселово, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 609 

       Дава съгласие на Ажда Севги Мустафа от с.Генерал Киселово да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.27. Заявление от Йовка Димова Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 610 

       Дава съгласие на Йовка Димова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.28. Заявление от Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Раковски” №12, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 611 

       Дава съгласие на Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Раковски» №12 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.29. Заявление от Георги Николов Ставрев от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 612 

       Дава съгласие на Георги Николов Ставрев от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.30. Заявление от Кирчо Желев Колев от гр.Вълчи дол,ул.”Урожай”№18, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 613 

       Дава съгласие на Кирчо Желев Колев от гр.Вълчи дол, ул.»Урожай» №18 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.31. Заявление от Събка Николова Вълчева от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 614 

       Дава съгласие на Събка Николова Вълчева от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
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19.32. Заявление от Светла Лекова Маринова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 615 

       Дава съгласие на Светла Лекова Маринова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.33. Заявление от Ангелина Стефанова Андреева от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 616 

       Дава съгласие на Ангелина Стефанова Андреева от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.34. Заявление от Гюлзар Адемова Хасанова от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 617 

       Дава съгласие на Гюлзар Адемова Хасанова от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.35. Заявление от Теменужка Миткова Савова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 618 

       Дава съгласие на Теменужка Миткова Савова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.36. Заявление от Михал Димов Димитров от гр.Вълчи дол, ул.”Л.Димитрова” №6, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 619 

       Дава съгласие на Михал Димов Димитров от гр.Вълчи дол, ул.»Л.Димитрова» №6 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.37. Заявление от Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 620 

       Дава съгласие на Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.38. Заявление от Снежана Кирова Петкова от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

бС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 621 

       Дава съгласие на Снежана Кирова Петкова от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
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19.39. Заявление от Росица Демирева Алексиева от гр.Вълчи дол, ул.”Хр.Смирненски” 
№24, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 622 

       Дава съгласие на Росица Демирева Алексиева от гр.Вълчи дол, ул.»Хр.Смирненски» 
№24 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
19.40. Заявление от Милко Живков Огнянов от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 623 

       Дава съгласие на Милко Живков Огнянов от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.41. Заявление от Съби Христов Рачев от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 624 

       Дава съгласие на Съби Христов Рачев отс.Добротич да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.42. Заявление от Еленка Севдалинова Ангелова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 625 

       Дава съгласие на Еленка Севдалинова Ангелова от с.Добротич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 129,89лв., които да се преведат директно по сметка. 
 
19.43. Заявление от Айше Акифова Алиева от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 626 

       Дава съгласие на Айше Акифова Алиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
19.44. Заявление от Гюлтен Алиева Рагубова от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 627 

       Дава съгласие на Гюлтен Алиева Рагубова от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 

 

19.45. Заявление от Борис Михов Златев от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Димитров” №42, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 628 
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       Дава съгласие на Борис Михов Златев от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Димитров» №42 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
19.46. Заявление от Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол,ул.”Ст.Димитров-Марек” 
№7, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 629 

       Дава съгласие на Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.»Ст.Димитров-
Марек» №7 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 

 

19.47. Заявление от Емилия Иванова Наскова от с.Есеница, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 630 

       Дава съгласие на Емилия Иванова Наскова от с.Есеница да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 

 

19.48. Заявление от Анка Борисова Минчева от с.Брестак, ул.”Лудогорие” №6, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 631 

       Дава съгласие на Анка Борисова Минчева от с.Брестак, ул.»Лудогорие» №6 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
19.49. Заявление от Антония Стоянова Стоянова от с.Есеница, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

ОбС взе следното  
Р Е Ш Е Н И Е № 632 

       Дава съгласие на Антония Стоянова Стоянова от с.Есеница да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 

 

Точка 20, 20.1.- бе разгледана след точка 7 от дн.ред-без промяна на номерацията. 

 

С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО редовно заседание бе изчерпан. 

 
Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО редовно заседание на ОбС 

Вълчи дол бе закрито в 16,30 часа.  
 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:……………… 
                                /Й.Йорданова/                                                             /Г.Тронков/ 
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