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РЕШЕНИЯ  
ВЗЕТИ НА 13-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 30 ЮЛИ 2020 ГОДИНА 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 13 
                                              
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно отчет за 
изпълнението на Бюджета на Община Вълчи дол към 30юни 2020 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 266 

                            На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСА, във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за 
публичните финанси, както и чл.33, ал.2 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, ОбС Вълчи 
дол: 
         -одобрява иннформацията за текущото изпълнение на бюджета на Общивата към 
полугодието, както следва: 

• Отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчи дол към 30.06.2020г. в размер на 
5 460 016 лева, в т.ч.: 
 Държавни дейности, в размер на 3 784 683 лева 
 Местни дейности, в размер на 1 524 688 лева 
 Дофинансиране, в размер на 150 645 лева 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно бракуване на 
активи публична общинска собственост 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 267 

                            На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8,ал.1 
от ЗОС, ОбС Вълчи дол  дава съгласие да бъдат бракувани , отписани от счетоводната 
система на община Вълчи дол и предадени за ликвидиране на «Водоснабдяване и 
канализация-Варна»ООД, следните активи публична общинска соственост: 

 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на 
разходи за командировки на кмета на община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 268 

              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната, Общински съвет Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на 
Георги Минчев Тронков- Кмет на община Вълчи дол, за периода 01.04.2020год.- 30.06.2020 
година в размер на 120,00 лева. 
 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно допълнение в 
утвърдената структура на Общинска адинистрация Вълчи дол 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 269 
На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи 

дол допълва структурата на Общинска администрация  Вълчи дол, приета с Решение №26 от 
28.11.2019 година, Протокол №3 , изменена с Решение №159/30.03.2020г., Протокол №8 и 
Решение №209/28.05.2020г., Протокол №11 като увеличава  утвърдената обща численост-от 
165,5 на 166,5, както следва:  

-СЪЗДАВА нова дейност  към «Други дейности», с наименование «Дейност «Други 
дейности по културата»- обща численост 1 щ.бр. –длъжност «Уредник  музейна сбирка» 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране 
Списъка на средищните училища на територията на Община Вълчи дол за учебната 
2020/2021г.       
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 270 
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС №128 на МС от 

29.06.2017г за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища и във връзка с чл.53, ал.2,3,4 и 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, ОбС Вълчи дол Предлага на Министъра на образованието и науката 
училищата на територията на община Вълчи дол: СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол; ОбУ 
«Свети Иван Рилски»- с.Червенци; ОбУ «Васил Левски»-сМихалич и ОУ»Климент Охридски»-
с.Стефан Караджа да запазят статута си на средищни училища и през учебната 2020/2021 
година. 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране 
Списъка на средищните детски градини на територията на Община Вълчи дол за учебната 
2020/2021г. 

 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 271 

                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС №128 на МС от 
29.06.2017г за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища и във връзка с чл.53, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и 
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училищното образование, ОбС Вълчи дол Предлага на Министъра на образованието и науката 
детските градини на територията на община Вълчи дол:  ДГ»Здравец»-гр.Вълчи дол и 
ДГ»Надежда Крупская»-с.Генерал Киселово да бъдат включени в списъка на средищните 
детски градини за учебната 2020/2021 година. 

 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно формиране на 
паралелки в общинските училища с по-малък брой ученици от допустимия, 
съгл.чл.68,ал.1,ал.2 и ал.8 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 01.10.2017г., приета с ПМС №219 от 
05.10.2017г., в сила от 01.01.2018г. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 272 

                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 
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 училищата с брой 
ученици, който е по-малък от минималния, както следва: 
 
 1. СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол 
            - VІІІ а клас, профил «Природни науки» – 15 ученици 
            -VІІІ б клас, специалност «Търговия на едро и дребно», професия «Търговски 
представител» -15 ученици 
             -ІХ а клас «Природни науки» -16 ученици 
             -ІХ б клас «Търговия на едро и дребно», професия «Търговски представител» -15 
ученици 
             -Х б клас, «Търговия на едро и дребно», професия «Търговски представител» -11 
ученици 
            -ХІ а клас, профил «Обществени науки»-11ученици 
            -ХІ б клас, «Търговия на едро и дребно», професия «Търговски представител» -11 
ученици 
           -Х№№ а клас,непрофилирана подготовка – 12 ученици 
 
 2. Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа 
            - Ха клас – 16 ученици 
 
3.ОбУ «Свети Иван Рилски»-с.Червенци 
            - І клас – 10 ученици 
            -ІІ клас -17 ученици 
            -ІІІ клас -12 ученици 
            -ІV клас – 13 ученици 
            -V клас – 11 ученици 
            -VІ клас -10 ученици 
            -VІІ клас – 16 ученици 
            -ІХ клас – 15 ученици 
            -Х клас – 13 ученици 
 
4.ОбУ «Васил Левски»-с. Михалич 
            - І клас – 11 ученици 
            -ІІІ клас – 12 ученици 
            - ІV Клас – 15 ученици 
            -V клас -14 ученици 
            -VІ клас – 12 ученици 
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             -VІІ клас- 14 ученици 
             -VІІІ клас- 11 ученика 
             -ІХ клас -13 ученици 
             -Х клас – 14 ученици 
 
5. ОУ «Климент Охридски»-с.Стефан Караджа 
            -І клас- 10 ученици 
            - ІІ клас -10 ученици 
            -ІІІ клас-10 ученици 
            -ІV клас – 10 ученици 
            -V клас – 10 ученици 
            -VІ клас – 10 ученици 
            -VІІ клас – 13 ученици 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно формиране на 
паралелки в общинските училища с по-малък брой ученици от допустимия, 
съгл.чл.68,ал.1,ал.2 и ал.8 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 01.10.2017г., приета с ПМС №219 от 
05.10.2017г., в сила от 01.01.2018г. 

 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 273 

                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.68,ал.1, ал.2 и ал.8 от Наредба за 
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 
01.10.2017г., приета с ПМС №219 от 05.10.2017г., в сила от 01.01.2018год., ОбС Вълчи дол дава 
съгласие да се провежда обучение в училищата с брой ученици, който е по-малък от 
минималния, както следва: 

 ДГ «Звездица»-с.Стефан Караджа 
                       -маломерна предучилищна група – 10 деца 
 
 ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране на 
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Вълчи дол 
през 2020г. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 274 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, ОбС приема изменение и допълнение на 
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община вълчи дол 
през 2020г., както следва: 
VІ. Определя всички административни сгради, училища, улици от първостеренната 
улична мрежа, здравни служби, читалища, стадиони, гробищни паркове, пасища, мери 
и ливади, гори и други обекти публична и частна общинска собственост на 
територията на Община Вълчи дол ,както и изграждане на спортно-образователни, 
развлекателни и рекреационни нужди в имот с идентификатор 12574.62.8; 
изграждане на екопътека и въжена линия в имот с идентификатор 12574.62.15 и в 
имот с идентификатор 12574.45.36; изграждане на рекреационен, развлекателен и 
туристически комплекс в имоти с проектни идентификатори 12574.37.48 и 
12574.37.49; изграждане на местен път в имот с идентификатор 12574.37.44 по 
кадастралната карта на гр.Вълчи дол, за обекти от първостепенно значение. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно промяна НТП на ПИ 
с идентификатор 48524.70.83, АОС №2281/20.11.2014г.; 48524.70.85, АОС №646/26.02.2002г.; 
48524.70.76, АОС №3703/24. 07.2018г., публична общинска собственост в землището на 
с.Михалич и 32860.45.52, АОС №1539/26.02.2014г. в землището на с.Искър 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 275 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1 от ЗОС; чл.4,,ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.78а от 
ППЗСПЗЗ, Общински съвет Вълчи дол: 
             1. Обявява имоти с идентификатор: 48524.70.83, АОС №2281/20.11.2014г.; 48524.70.85, 
АОС №646/26.02.2002г.; 48524.70.76, АОС №3703/24.07.2018г., в зембището на с.Михалич и 
32860.45.32, АОС №1539/26.02.2014г. в землището на с.Искър, от имоти публична общинска 
собственост за имоти частна общинска обственост. 
            2. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен 
имот с идентификатор 48524.70.83, АОС №2281/ 20.11.2014г. в землището на с.Михалич 
според констатирания начин на трайно ползване (нива) 
            3. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен 
имот с идентификатор 48524.70.85, АОС №646/ 26.02.2002г. в землището на с.Михалич според 
констатирания начин на трайно ползване (нива) 
 4. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен 
имот с идентификатор 48524.70.76, АОС №3703/ 24.07.2018г. в землището на с.Михалич 
според констатирания начин на трайно ползване (нива) 
             5. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на поземлен 
имот с идентификатор 32860.45.52, АОС №1539/ 26.02.2014г. в землището на с.Искър според 
констатирания начин на трайно ползване (нива)              
            6. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол (или негов заместник) да предприеме 
последващи действия за промяна начина на трайно ползване на имотите посочени в т.2,т.3,т.4 
и т.5. 
  
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №12574.45.36 по КК на гр.Вълчи дол,общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 276 

              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 
от ЗУТ във връзка са чл.110,ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Вълчи дол : 

1. Разрешава изработване на проект за :Подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор №12574.45.36 по КК на гр.Вълчи 
дол, общ.Вълчи дол; 

2. Одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ (план за застрояване) за обект: за ПИ с идентификатор №12574.45.36 по 
КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол. 

     Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване. 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за 
изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода 
01.01.2020г.-30.06.2020г. 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 277 
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                На основание чл.21,ал.1,т.24, във връзка с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на дейностите, заожени в Културния календар на 
Община Вълчи дол за периода 01.01.2020г.-30.06.2020г., съгласно Приложение №1 към 
настоящата докладна записка. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за 
изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода 
01.01.2020г.-30.06.2020г. 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 278 
                На основание чл.21,ал.1,т.24, във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на 
Община Вълчи дол, финансирани от общината за периода 01.01.2020г.-30.06.2020 година. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС Вълчи дол, относно заличаване 
на управителя на „Общинска аптека-Здраве“ ЕООД, ЕИК206166415 в ТР към АВ и определяне 
на нов управител. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 279 

             На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.141,ал.5 от ТЗ, чл.70,ал.2 от ППЗПП, 
Общински съвет Вълчи дол: 
             1.Дава съгласие да се заличи по партидата на «Общинска аптека – Здраве» ЕООД, ЕИК 
206166415, седалище и адрес на управление ул.»М.Ф.Толбухин» №5, като управител Иван 
Тодоров Енев,ЕГН…… с постоянен адрес: град Горна Оряховица, ул.»П.Р.Славейков», 23, вх.А, 
ет.6,, ап.16. 
             2. Избира нов управител на «Общинска аптека – Здраве» ЕООД, ЕИК 206166415, 
седалище и адрес на управление ул.»М.Ф.Толбухин» №5, Георги Анастасов Георгиев, ЕГН….., с 
постоянен адрес град Варна, ж.к.»Младост» 147,вх.1,ет.4,ап.7 
             3. Определя срок на възлагане на управлението – 6(шест) месеца, считано от датата на 
влизане в сила на настоящото решение. 
             4. Определя основно месечно възнаграждение на управителя в размер на 300 лева. 
             5. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да подпише Договор за възлагането на 
управлението на «Общинска аптека – Здраве» ЕООД, ЕИК 206166415, седалище и адрес на 
управление ул.»М.Ф.Толбухин» №5, Георги Анастасов Георгиев, ЕГН….., с постоянен адрес град 
Варна, ж.к.»Младост» 147,вх.1,ет.4,ап.7 
            6. Възлага на Георги Анастасов Георгиев, ЕГН….., с постоянен адрес град Варна, 
ж.к.»Младост» 147,вх.1,ет.4,ап.7, в качеството му на управител на «Общинска аптека – Здраве» 
ЕООД, ЕИК 206166415, седалище и адрес на управление ул.»М.Ф.Толбухин» №5, да впише 
промените по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно възлагане на 
услугата «Патронажна грижа» като услуга от общ икономически интерес по проект 
«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол», Процедура 
BG05M9OP001-2.103“Патронажна грижа за възластни хора и лица с увреждания- 
Компонент4“, приоритетна ос „Нмаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване“ на ОП“РЧР“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ и национално 
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финансиране и във връзка сс удължаване предоставянето на патронажна грижа на лицата от 
целевите групи с допълнителен период от 6 месеца.  
 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е  № 280 

                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с Решение на ЕК за 
УОИИ/20.12.2011год., Общински съвет Вълчи дол: 
                 1.Възлага на Дирекция «Инвестиционна политика и хуманитарни дейности» към 
Община Вълчи дол изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата на територията 
на Община Вълчи дол по проект «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
община Вълчи дол», Процедура BG05M9OP001-2.103“Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания- Компонент4“, приоритетна ос „Нмаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване“ на ОП“РЧР“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ и национално 
финансиране 
               2.Възлага на Кмета на Община Вълчи до изготвянето на Заповед или Вътрешни 
правила за реда за предоставяне на услугата «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания» като услуга от общ икономически интерес, съдържащи всички изискуеми 
реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. 
               3. Общински съвет упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да извърши всички 
последващи правни и фактически действия за изпълнение на решенията. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩИ: 
16.1. Предложение от Кметски наместник с.Генерал Колево, относно отпущане на 
еднократна парична помощ за покриване на разходи за погребение. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 281 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 250,00лева за погребението на Рехад Юсуф Исин, 
които да се получат от Кметски наместник на с.Генерал Колево. 
 
16.2.Заявление от Анна Чернева Чернева от с.Брестак, ул.“Тракия“ №20, относно 
отпущане на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 282 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Анна Чернева 
Чернева от с.Брестак, ул.»Тракия» №20 да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00лева. 
 
16.3.Заявление от Карани Хасанов Юсеинов от с.Изворник, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 283 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Карани Хасанов 
Юсеинов от с.Изворник да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 
 
 
16.4.Заявление от Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.“М.Ф.Толбухин“ №6, 
относно отпущане на еднократна парична помощ 
 



 8 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 284 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Васил Ангелов 
Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.»М.Ф.Толбухин» №6 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00лева. 
 
16.5.Заявление от Барие Сюлейманова Адемова от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 285 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Барие Сюлейманова 
Адемова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева. 
 
16.6.Заявление от Сашо Тошков Тодоров от с.Генерал Колево, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 286 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Сашо Тошков 
Тодоров от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева. 
 
16.7.Заявление от Ерджан Ахмедов Сюлейманов от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 287 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Ерджан Ахмедов 
Сюлейманов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
80,00лева. 
 
16.8.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 № 288 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Иван Маринов 
Добрев от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
70,00лева. 
 
16.9.Заявление от Милка Алексиева Якимова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 289 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Милка Алексиева 
Якимова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лева. 
 
16.10.Заявление от Сунай Рамадан Сали от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ 
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 290 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Сунай Рамадан 
Сали от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
16.11.Заявление от Анка Куртева Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.“Г.Раковски“ №9, 
относно отпущане на еднократна парична помощ 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 291 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Анка Куртева 
Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски» №9 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Други въпроси 
17.1. Предложение от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно промяна в Решение № 
212 и №213 от 28.05.2020година; Решение №243 и №244/02.07.2020 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 292 

 ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА дава съгласие за промяна в 
Решение № 212/28.05.2020г.; Решение №213/ 28.05.2020година; Решение №243/ 02.07.2020г. 
и Решение №244/02.07.2020 година, в  частта им : 
             - «…….определя Димитричка Недкова Дилова- общински съветник,»,  
като заменя Димитричка Недкова Дилова с Мелиха Сюлейманова Алиева 
 
 
                  С  това дневния ред на ТРИНАДЕСЕТОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 

На основание чл.33,ал.1,т.4 от ЗМСМА не постъпиха питания от общински съветници. 
                 
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАНАДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС 
Вълчи дол бе закрито в 16,00 часа.  

 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                                     /Димитър Тодоров/  
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