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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
взети на 58-мо редовно заседание на 30 август 2019 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 58 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Доклад ОИК 
 

Думата бе дадена на г-жа Минка Радулова-секретар на общинската избирателна 
комисия, която обяви Решение №235/26.08.2019год., с което ОИК прекратява 
правомощията на г-жа петя Радева като общински съветник и обявява за избран следващият 
в листата общински съветник Деспа Маринова Точева . 

          След това г-жа Радуловаа връчи Удостоверение на новоизбраният общински 
съветник. 

       На основание чл.32,ал.1 от ЗМСМА, г-жа Деспа Точева положи клетва и посписа 
клетвен лист. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2019 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1612 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната 
програма на Община Вълчи дол за 2019 година да бъде актуализиана и допълнена, както 
следва:: 

 Обекти, финансирани от собствени приходи 
№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 

1 Изработка и доставка на павилион за 
нуждите на открит басейн в Спортен 
комплекс «Петко Сираков» 

0 2 996 

2 Закупуване на 2 броя компютри с монитори 
за нуждите на Общинска администрация 

0 1 785 

3 Проектиране на обект» «Основен ремонт-
цялостно преасфалтиране на улична мрежа-
площад «Освобождение» между о.к.82-187-
187а-84а-85-74-75-76-77 и част от улица 
«Бригадирска% от о.к.81 до о.к.82 в 
гр.Вълчи дол» 

0 23 412 

 ОБЩО 0 28 193 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отпускане на 
временен безлихвен заем от набирателната сметка към бюджетната сметка на 
Община Вълчи дол  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1613 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.21 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, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за ползването на временен безлихвен 
заем със средства от набирателната сметка на Община Вълчи дол към бюджетната сметка на 
Община вълчи дол в размер на 130 000,00 лв.(словом: сто и тридесет хиляди лева), със срок на 
ползване – до 31 декември 2019 г. 
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отпускане на 
временен безлихвен заем за изпълнение на дейности по проект „Красива България” 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1614 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 
за ползването на временен безлихвен заем със средства от набирателната сметка на Община 
Вълчи дол към бюджетната сметка на Община вълчи дол в размер на 27 393,00 лв.(словом: 
двадесет и седем хиляди триста деветдесет и три лева), със срок на ползване – до 31 декември 
2019 г. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи 
дол през 2019 година.             
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1615 
               На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА; чл.8,ал.9 от ЗОС, ОбС Вълчи дол, приема 
изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в 
Община Вълчи дол през 2019 г.: 
В.Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде 
се създава 
Точка 20. Урегулиран поземлен имот с идентификтор 12574.501.1577, частна общинска 
собственост, АОС 3809/03.07.2019г. по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, номер по 
предходен план УПИ І-, кв.77 по плана на гр.Вълчи дол, представляващ празно дворно място. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот 
с идентификатор 12574.501.1577, частна общинска собственост, АОС 3809/03.07.2019г., по КК 
на гр.Вълчи дол, номер по предходен план УПИ ІІ,кв.77 по плана на гр.Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1616 
               На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8,ал.1, чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС и 
чл.37,ал.1 от НРПУРОИ, общински съвет Вълчи дол: 
               І-Дава съгласие имот, с идентификатор 12574.501.1577, частна общинска собственост, 
АОС 3809/03.07.2019г., номер по предходен план УПИ ІІ, кв.77 по плана на гр.Вълчи дол, 
представляващ урегулиран поземлен имот с площ 1170 кв.м.- с предназначение за ниско 
застрояване, дъ бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
 ІІ- Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за имот, с 
идентификатор 12574.501.1577, частна общинска собственост, АОС 3809/03.07.2019г., по 
кадастралната карта на гр.Вълчи дол, номер по предходен план УПИ ІІ, кв.77 по плана на 
гр.Вълчи дол, в размер на 5 200лв.(пет хиляди и двеста лева) без ДДС за първоначлна 
продажна цена при провеждането на публичния търг. 
 ІІІ-Размер на депозита – 20% от стойността на имота. 
 ІV-Определя Гюлшен Арунова акифова, общински съветник, да бъде включен в състава 
на комисията за провеждане на търга. 
 V- одобрява тръжната документация. 
 VІ-Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
                    -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                    -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров – ЗА Кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед 
№935/26.08.209г., относно даване на съгласие Община Вълчи дол да участва като партньор в 
проектно предложение за безвъзмездно финансиране по процедура  № BG16М1ОР002-2.009 
„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”, по 
приоритетна ос 2 на ОП”Околна среда 2014-2020г.” и одобрява не партньорско споразумение 
със СНЦ”Форум гражданско общество” 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1617 
                   На основание чл.21,ал.1,т.23 ,чл.21,ал.2 и чл.59 и сл. от ЗМСМА, Общински Съвет 
Вълчи дол : 
 1.Дава съгласие Община Вълчи дол да участва при изпълнение на проект «Чисти, 
разделни и екологични в Община Вълчи дол» с безвъзмездно финансиране по процедура № 
BG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението 
на отпадъците”, по приоритетна ос 2 на ОП”Околна среда 2014-2020г.”, като партньор на СНЦ 
„Форум гражданско общество” със закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на 
оборудване, съоръжения, обзавеждане и техника. 
            2. Одобрява споразумение за партньорство между Община Вълчи дол и СНЦ  „Форум 
гражданско общество” за изпълнение на проект «Чисти, разделни и екологични в Община 
Вълчи дол» с безвъзмездно финансиране по процедура № BG16М1ОР002-2.009 „Изпълнение 
на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”, по приоритетна ос 
2 на ОП”Околна среда 2014-2020г.”. 
 3.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи, свързани 
с изпълнението на поректа. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров – ЗА Кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед 
№935/26.08.209г., относно даване на съгласие за допълване на одобрено допълнително 
Споразумение за сътрудничество с конкретните партньори по проекта (Приложение VІІ) на 
Община Вълчи дол по проектното предложение с Вх. рег.№ BG05M9OP001-2.018-0048 за 
проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол” по ОП „РЧР” 2014-2020г и 
ОП”Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1618 
                   На основание чл.21,ал.1,т.23 ,чл.21,ал.2 и чл.59 и сл. от ЗМСМА, Общински Съвет 
Вълчи дол : 
                    1. Одобрява допълване на допълнитеелно Споразумение за сътрудничество, прието 
с решение №1611/01.08.2019г., с конкретните партньори по проекто (Приложение VІІ) на 
Община Вълчи дол по проектното предложение с Вх. рег.№ BG05M9OP001-2.018-0048 за 
проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол” по ОП „РЧР” 2014-2020г и 
ОП”Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с разпределението на 
разходите за бенефициент и партньорите по проекта, както следва: 
                    1. Община Вълчи дол – 758 526,46 лв. 
                    2. Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за Вълчи дол”- 24 500,00лв. 
                    3. Сдружение „Форум гражданско общество”- 36 128,00лв. 
                    4. Средно училище „Васил Левски” гр.Вълчи дол – 36 128,00лв. 
                    5. Обединено училище „Свети Иван Рилски”,с.Червенци- 19 429,67 лв. 
            2.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи, свързани 
с подписване на Анекс към Административния договор за изпълнение на проект „Реализация 
чрез интеграция в Община Вълчи дол” на община Вълчи дол като конкретен бенефициент по  
ОП „РЧР” 2014-2020г и ОП”Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 по 
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процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано 
проектно предложение BG05M9OP001-2.018 «Социално-икономическа интеграция на уязвими 
групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование- Компонент 1.» 
 
  
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на 
проект за ПУП-ПП за „Газоснабдяване на „Свинекомплекс Брестак” АД, с.Брестак, общ.Вълчи 
дол, подобект: „Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с.Брестак с 
трасе извън имота на КС „Вълчи дол” между точки №1001 и №1016 от ситуационния план на 
газопроводния участък, за захранване с природен газ на ПИ 06416.112.3-животновъден 
комплекс”. 

 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1619 
               На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.129,ал.1 от 

ЗУТ и чл.128,ал.13 от ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.5 от с.з., Общински съвет Вълчи дол 
одобрява ПУП-ПП (парцеларен план) за «Газоснабдяване на «СвинекомплексБрестак» 
Адс.Брестак, общ.Вълчи дол, подобект: «Разпределителен газопровод извън урбанизираната 
територия на с.Брестак с трасе в и извън имота на КС «Вълчи дол» между точки №1001 и 
№1016 от ситуационния план на газопроводния участък, за захранване с природен газ на ПИ 
06416.112.3- животновъден комплекс». 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно 
одобряване на проект за ПУП-ПП за изграждане на Кабелно и водопроводно трасе извън 
урбанизираната територия на село Войводино за захранване на ново водовземно съоръжение 
„ТК-3 Вълчи дол, разположено в ПИ с идентификатор №11836.20.38  по КК на с.Войводино, 
общ.Вълчи дол, обл.Варна от съществуващ компрометиран сондаж ПЕС-2, находящ се в ПИ 
№11836.21.33 по КККР на с.Войводино. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1620 
                   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ, чл.129,ал.1 от ЗУТ, 
във връзка с чл.110,ал.1,т.5 от с.з., Общински съвет Вълчи дол одобрява ПУП-ПП (парцеларен 
план) за «за изграждане на Кабелно и водопроводно трасе извън урбанизираната територия 
на село Войводино за захранване на ново водовземно съоръжение „ТК-3 Вълчи дол, 
разположено в ПИ с идентификатор №11836.20.38  по КК на с.Войводино, общ.Вълчи дол, 
обл.Варна от съществуващ компрометиран сондаж ПЕС-2, находящ се в ПИ №11836.21.33 по 
КККР на с.Войводино. 
                   Съгласно чл.129б, ал.1 от ЗУТ решението подлежи на обявяване. 
 
 ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно определяне на 
временно изпълняващ длъжността „Кмет на община” по време на кампнията „Избори-2019г.” 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1621 
   На основание чл.42,ал.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол избира за временно изпълняващ 

длъжността „Кмет на община” Костадинка Куманова Петкова считано от регистрирането в 
ОбИК на настоящият кмет на общината Георги Минчев Тронков, до полагане на клетва от 
новоизбраният кмет на община Вълчи дол, като определя размер на месечното 
възнаграждение в размер на месечното възнаграждение на настоящия кмет на община Вълчи 
дол. 
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно  определяне на 
временно изпълняващи длъжността „Кмет на кметство” на територията на община Вълчи 
дол, по време на кампнията „Избори-2019г.” 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1622 
На основание чл.42,ал.6 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол избира за временно изпълняващи 

длъжността „Кмет на кметство”, както следва: 
• За кметство Брестак- Росица Пенева Статева  
• За кметство Генерал Киселово- Зейнеп Адилова Аптулова 
• За кметство Добротич- Валентина НиколоваПетрова 
• За За кметство Михалич – Снежана Вескова Стойчева 
• За кметство Радан войвода- Галина Колева Николова 
• За кметство Стефан Караджа- Стайка Иванова Костадинова 
• За кметство Червенци- Снежина Тодорова Атанасова 

с трудово възнаграждение минималното за длъжността, съгласно Приложение № 1 към 
чл.3,ал.2 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, считано от 
регистрирането в ОбИК на настоящите кметове на кметства , до полагане на клетва от 
новоизбраните кметове на кметства,  

 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева – председател на ОбС Вълчи дол, относно писмо № ИП-
0518/04.07.2019г. на Окръжен съд-Варна, относно избор на съдебни заседатели 
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1623 

             На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.69,ал.2 от ЗСВ, 
утвърждава следните лица за съдебни заседатеи за Районен съд Девня: 
                   1.Гюлшен Арунова акифова 
                   2.Росица Жекова Маркова. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева – председател на ОбС Вълчи дол, относно удостояване 
посмъртно на Йордан Денев със званието „Почетен гражданин на град Вълчи дол”. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1624 
             Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21, ал.1,т.22 от ЗМСМА и чл.29,ал.1,2 
и 3 от Наредба за символиката  удостоява посмъртно Йордан Денев  със званието 
«Почетен гражданин на град Вълчи дол» за неговите значителни и неоспорими 
заслуги в областта на културния живот в общината и приноса му за популяризиране 
на неговия роден град.  
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно формиране на 
паралелка в СУ”Васил Левски” гр.Вълчи дол с по-малък брой ученици он допустимия, 
съгл.чл.68,ал.1,т.2 и ал.8 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1625 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.68,,ал.1,т.2, ал.2 и ал.8 
от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
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училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г. в сила от 01.01.2018 година, 
Общински Съвет  Вълчи дол дава съгласие да се провежда обучение в СУ «Васил Левски», 
гр.Вълчи дол,  с брой ученици, който е по-малък от минималния, както следва: 
 
 1. СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол 
            - Х а клас – 12 ученици 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
16.1. Заявление от Ана Евгениева Христова  от с.михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1626 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ана Евгениева 
Христова от с.Михалич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.. 
 
16.2. Заявление от Стефка Иванова Панова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №21, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1627 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Стефка Иванова 
Панова от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №21 да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 100,00лв., които да се прехвърлят директно за частично погасяване на задължение 
за погребението на  съпругът й Досю Минчев Панов, починал на 10.07.2019г. 
 
16.3. Заявление от Богдана Стоянова Христова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1628 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Богдана Стоянова 
Христова от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.4. Заявление от Али Демиров Алиев от гр.Вълчи дол, ул.3 март-13-8-1-15, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1629 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Наследници на Али 
Демиров Алиев от гр.Вълчи дол, ул.3 март №13-8-1-15 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00лв. за покриване на разходи за погребение. 
 
16.5. Заявление от Емил Маринов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1630 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Емил Маринов 
Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
16.6. Заявление от Теменужка Петкова Ангелова от гр.Вълчи дол,ул.”Марек”№2, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
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ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 1631 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Теменужка 
Петкова ангелова от гр.Вълчи дол,ул.»Марек» №2 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ. 
 
16.7. Заявление от Златко Михнев Златев от гр.Вълчи дол,ул.”Нишка” №26, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1632 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Златко Михнев 
Златев от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №26 да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00лв. 
 
16.8. Заявление от Елвин Алиева Яхиова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1633 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Елвин Алиева Яхиова 
от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 120,00лева.. 
 
16.9. Заявление от Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.”Марек” №4, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1634 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Димка Стефанова 
Иванова от гр.Вълчи дол, ул.»Марек» №4 да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00лв..  
 
16.10. Заявление от Лили Николаева Демирева от гр.Вълчи дол, ул.”Струма” №20, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1635 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Лили Николаева 
Демирева от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №20  да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00лв..  
 
16.11. Заявление от Феня Йосифова Демирова от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1636 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Феня Йосифова 
Демирова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв..  
 
16.12. Заявление от Севинч Кямилова Османова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1637 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Севинч Кямилова 
Османова от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лв. 
 
16.13. Заявление от  Ахмед Сюлейманов Ахмедов от с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1638 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Ахмед Сюлейманов 
Ахмедов от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
120,00 лева.. 
 
16.14. Заявление от Димитричка Димитрова Колева от гр.Вълчи дол, ул.”Урожай” №18, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1639 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Димитричка 
Димитрова Колева от гр.Вълчи дол,ул.»Урожай» №18 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.15. Заявление от Ана Ангелова Христова от с.Добротич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1640 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Ана Ангелова 
Христова от с.Добротич  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
16.16. Заявление от Ахмед Кадиров Ахмедов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 1641 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Ахмед Кадиров 
Ахмедов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лева.. 
 
 

С  това дневния ред на ПЕТДЕСЕТ  И ОСМОТО редовно заседание бе изчерпан. 

 
 
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ПЕТДЕСЕТ И ОСМОТО редовно заседание на 
ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,30 часа.  
 
 
 

   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                             /Яна Радева Михалева/  
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