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РЕШЕНИЯ НА О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т-гр. В Ъ Л Ч И   Д О Л 
ВЗЕТИ НА 22-РО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 30 МАРТ 2017 ГОДИНА 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 22 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно изпълнение на 
програмата за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол през 2016 
година 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 633 
  На основание основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.12 

от ЗМСМА и чл.52,ал.9 то Закона за управление на отпадъците (ЗУО), ОбС Вълчи дол приема 
Информация за изпълнението на програмата за управление на отпадъците на територията 
на община Вълчи дол за 2016 година. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно анализ за работата на 
Общинска администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол за 2016 година 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 634 
              На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол  приема Анализ за работата на 

Общинска администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол за 2016 
година. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно разходване на 
средствата, събрани във връзка с организирана дарителска кампания за изграждане на 
скулптура в гр.Вълчи дол 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 635 

              На основание чл.21,ал.1,т.6,т.14и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие 
събраните средства от дарителска кампания в размер на 214,77лева (двеста и четиринадесет 
лева и седемдесет и седем стотинки) да бъдат разходвани за закупуване на коледни пакети 
на деца в неравностойно положение. 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно бракуване и 
ликвидация на ДМА- собственост на Община Вълчи дол 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 636 

              На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.44,ал.1,т.1 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол упълномощава 
Кмета на Общината да организира цялостната дейност по бракуването и ликвидирането на 
следните дълготрайни материални активи: 

КНИГИ В БИБЛИОТЕКИГЕ/СТОПАНСКА ОБЛАСТ «ДСД» 
Инвентарен 

номер 
Наименование Балансова стойност 

/лева/ 
332 книги 142,50 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно актуализация на 
Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Вълчи 
дол през 2017 год. 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 637 
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА; чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.3,ал.3 от НРПУРОИ, 

ОбС Вълчи дол: 

   І- Приема изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост в Община Вълчи дол през 2017 г: 

-В раздел А.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да предостави под 
наем , се създава: 

 Т.2- УПИ VІ, кв.40, АОС №87/ 07.09.1998г., публична общинска собственост по плана на 
с.Войводино 

- В раздел В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се 
създава: 

  Т.23 УПИ І в кв.46, АОС 590/31.05.2001г., частна общинска собственост по плана на 
с.Метличина. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно утвърждаване на 
списък на имотите-пасища и мери за отдаване под наем за стопанската 2017/2018 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 638 
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, ОбС Вълчи дол: 

   І- Утвърждава списъка на пасищата и мерите, публична общинска собственост, които 
следва да се отдават под наем за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/2018г., 
съгласно Приложение1, неразделна част от докладната записка. 

ІІ- Дава съгласие да бъдат отдавани под наем общински пасища и мери за общо и 
индивидуално ползване за срок от 5 /пет/ години, на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни. 

ІІІ-Утвърждава извършената пазарна оценка от г-н Марин Михайлов Михайлов-
лицензиран оценител за земеделски земи и трайни насаждения, за отдаване под наем на 
пасище и мери в Община Вълчи дол от стопанската 2017/2018г., както следва: 

              -за имоти І до V категория 8,80лв. за дка 
              -за имоти VІ до Х категория 8,20лв. за дка. 

 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно продажба на УПИ І, 
кв.46, АОС №590/31.05.2001г., частна общинска собственост по плана на с.Метличина 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 639 
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от 

ЗМСМА; чл.36,ал.1,ал.2, ал.3, чл.47,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ: 
1. Дава съгласие УПИ І, кв.46 по плана на с.Метличина, АОС №590/31.05.2001г., частна 

общинска собственост, с площ от 1300 кв.м., при граници на имота от две страни улица, 
парц2-157 и парц.9-155, да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Одобрява направената експертна оценка от инж.Бисерка Влахова в размер на  
3900лв.(три хиляди и деветстотин лева) без ДДС за първоначална цена при провеждането на 
търга за УПИ І, кв.46 по плана на с.Метличина, АОС №590/31.05.2001г., частна общинска 
собственост, с площ от 1300 кв.м. 

3. Размер на депозита- 20% от стойността на имота. 
4. Възлага на кмета на общината : 
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    - 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 ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно отдаване под наем на 
УПИ VІ, кв.40, АОС №87/07.09.1998г., публична общинска собственост по плана на 
с.Войводино 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 640 

Общински съвет Вълчи дол на основание чл.14,ал.17 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; 
чл.14,ал.1 от НРПУРОИ: 

1. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години след провеждане 
на публичен търг с явно наддаване, помещение (сладкарница) с площ  от 39 кв.м. на втори 
етаж от сграда, находяща се в УПИ VІ, кв.40 по плана на с.Войводино, АОС №87/07.09.1998г. 
при стартова първоначална месечна наемна цена-81,25лв(осемдесет и един лева и двадесет и 
пет стотинки) без ДДС, определена съобразно Тарифата за определянето на базисните 
наемни цени при отдаване под наем на имоти, общинска собственост. 

2. Размер на депозита- 50% от първоначалната годишна наемна цена. 
3. Възлага на кмета на общината : 
    - да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг 
    -да организира подготовката и провеждането на публичния търг 
    -да сключи договор за наем с кандидата спечелил търга 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно предоставяне на 
активи общинска собственост за управление на ПУ-гр.Вълчи дол към РУ-Девня и РС”ПБЗН”-
гр.Вълчи дол. 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 641 

На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА и чл.12,ал.3 от ЗОС, Общински съвет Вълчи 
дол: 

І- Предоставя на ПУ-гр.Вълчи дол безвъзмездно за управление за срок от пет години 
следните автомобили и мотоциклети – общинска собственост, както и гориво с месечен 
лимит както следва: 

 Лек автомобил ОПЕЛ ВЕКТРА с рег.№ В 4573 РВ, с месечен лимит за гориво в 
размер на 20л. бензин; 

 Лек автомобил ДАЧИЯ ЛОГАН с рег.№ В 9646 КН, с месечен лимит за гориво в 
размер на 20л. бензин; 

 Лек автомобил ВАЗ 21213 с рег.№ В 9183 КХ, с лимит за гориво в размер на 
20л.бензин за периода от м.ноември до м.март. 

ІІ- Предоставя на РС”ПБЗН”-гр.Вълчи дол безвъзмездно за управление за срок от пет 
години следните автомобили- общинска собственост, както и гориво с месечен лимит 
както следва: 

 Мотоциклет ХОНДА 600 В ТРАНСАЛП с рег.№ В 1328 К, с лимин за гориво в 
размер на 30л. бензин за периода от м.май до м.септември на каледнарната 
година 

ІІІ- Разходите за поддръжка, ремонт, както и определения месечен лимит за горива на 
автомобилите са за сметка на общинския бюджет, в размер до 5 500,00 (пет хиляди и 
петстотин) лева за всяка календарна година 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно  издаване на 
разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за изграждане на компостираща инсталация                                      
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 642 
                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.7 
от ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б,ал.1 от ЗУТ: 
                1. Общински съвет Вълчи дол разрешава в поземлен имот с идентификатор 
84022.15.49, в поземлен имот с идентификатор 84022.50.51, поземлен имот с идентификатор 
84022.15.52 землище на с.Щипско, община Вълчи дол да се изгради «Площадка за 
компостиране на биоотпадъци». 
               2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план-план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 84022.15.49, за поземлен имот с 
идентификатор 84022.50.51, за поземлен имот с идентификатор 84022.15.52 землище на 
с.Щипско, община Вълчи дол, област Варна с който да се определи предназначението и 
техническите параметри на застрояване, във връзка с реализацията на бъдещото 
инвестиционно намерение на община Вълчи дол, а именно за изграждане на «Площадка за 
компостиране на биоотпадъци». Имотите са собственост на община Вълчи дол, съгласно Акт 
за публична общинска собственост №36, т.ХІ, рег.3381,д.2063 от 20.10.2014г., с площ по 15 
000 м² (ПИ с идентификатор 84022.15.49 и ПИ с идентификатор 84022.15.51); 20 000 м²(ПИ с 
идентификатор 84022.15.52) и начин на трайно ползване на теринорията: За 
селскостопански, горски, ведомствен път. 
                3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на порект за 
подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане на «Площадка за 
компостиране на биоотпадъци» в поземлен имот с идентификатор 84022.15.49, в поземлен 
имот с идентификатор 84022.50.51, за поземлен имот с идентификатор 84022.15.52 землище 
на с.Щипско, община Вълчи дол, област Варна. 
                         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по т.2 и 3 не подлежат на оспорване. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
11.1. 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 № 643 
       Дава съгласие на Альоша Ченков Вълканов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
11.2. Заявление от  Исин Ридванов Шаибов 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 № 644 
       Дава съгласие на Исин Ридванов Шаибов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
11.3. Заявление от  Тодор Атанасов Железов от с.Генерал Киселово, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 

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

Р Е Ш Е Н И Е № 645 
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       Дава съгласие на Тодор Атанасов Железов от с.Генерал Киселово да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
11.4. 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 № 646 
       Не дава съгласие на Рушуд Халимов Рушудов от с.Изворник да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 

 

11.5. Заявление от  Мехмед Мехмедов Мехмедов от с.Есеница, 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 № 647 
       Дава съгласие на Мехмед Мехмедов Мехмедов от с.Есеница да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. за покриване на разходи за погребение, 
които да се получат от кмета на с.Есеница. 

 

11.6. Заявление от  Атанаска Василева Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.”Струма” №1, 
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 № 648 
       Дава съгласие на Атанаска Василева Георгиева от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №1 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
11.7. Заявление от Феня Йосифова Демирева 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 № 649 
       Не дава съгласие на Феня Йосифова Демирева от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
11.8. 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 № 650 
       Дава съгласие на Агюл Алиева Хюсеинова от с.Страхил да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
11.9. Заявление от  Али Демиров Алиев от гр.Вълчи дол, ул.3-ти март-13-8-1-15, 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 № 651 
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       Дава съгласие на Али Демиров Алиев от гр.Вълчи дол, ул.3-ти март-13-8-1-15 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 

 

11.10. Заявление от Вайдя Реджеб Шаин 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 № 652 
       Не дава съгласие на Вайдя Реджеб Шаин от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
11.11. Заявление от  Стоянка Маринова Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.23-ти ІХ-11, 
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 № 653 
       Дава съгласие на Стоянка Маринова Георгиева от гр.Вълчи дол, ул.23-ти ІХ-11 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
11.12. Заявление от  Исин Али Муса 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 № 654 
       Дава съгласие на Исин Али Муса от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 60,00лв. 

 

11.13. Заявление от  Пламен Йорданов Стоянов от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
Васил Василев-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална 
политика” становището на членовете на ПК е да отпуснем сума в размер на 50лв. 

Други предложения и изказвания не постъпиха, след което с 16 гласа „за”, 0 гласа 
„против” и 0 гласа „въздържали се”, на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е № 655 

       Дава съгласие на Пламен Йорданов Стоянов от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 

 

11.14. Заявление от  Сали Хасанов Юсеинов 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 № 656 
       Дава съгласие на Сали Хасанов Юсеинов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 130,00лв. 

 

11.15. Заявление от  Митко Георгиев Петров 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 № 657 
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       Дава съгласие на Митко Георгиев Петров от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
11.16. Заявление от Красимир Недков Стефанов 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 № 658 
       Не дава съгласие на Красимир Недков Стефанов от с.Генерал Колево да бъде 
отпусната еднократна парична помощ. 
11.17. Заявление от Василка Александрова Христова от гр.Вълчи дол,ул.Янко Сакъзов-6, 
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 № 659 
       Дава съгласие на Василка Александрова Христова от гр.Вълчи дол, ул.Янко Сакъзов-6 
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
11.18. Заявление от Радка Русева Стоянова 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 № 660 
       Дава съгласие на Радка Русева Стоянова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв. 
 
11.19. Заявление от Иван Димитров Атанасов 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 № 661 
       Дава съгласие на Иван Димитров Атанасов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 

 

11.20. Заявление от Дарина Петранкова Панева от гр.Вълчи дол,ул.Д.Благоев-5, 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 № 662 
       Не дава съгласие на Дарина Петранкова Панева от гр.Вълчи дол, ул.Д.Благоев-5 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ. 

 

11.21. Заявление от Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол,ул.Нишка-13, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 663 
       Дава съгласие на Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол, ул.Нишка-13 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
11.22. Заявление от Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево, 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 № 664 
       Не дава съгласие на Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево да бъде 
отпусната еднократна парична помощ. 
 
11.23. Заявление от Недялка Ангелова Савова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  

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

Р Е Ш Е Н И Е № 665 
       Дава съгласие на Недялка Ангелова Савова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 

 

11.24. Заявление от Божидар Боянов Стоянов 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 № 666 
       Не дава съгласие на  Божидар Боянов Стоянов от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 

 

11.25. Заявление от Анета Петрова Стефанова 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 № 667 
       Дава съгласие на Анета Петрова Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв. 

 

11.26. Заявление от Емилия Любенова Антонова 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 № 668 
       Не дава съгласие на  Емилия Любенова Антонова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 

 

11.27. Заявление от Рашит Мустафов Халимов 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 № 669 
       Не дава съгласие на  Рашит Мустафов Халимов от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
11.28. Заявление от Елена Иванова Тодорова от гр.Вълчи дол, ул.”Станке Димитров-
Марек”-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 № 670 
       Дава съгласие на Елена Иванова Тодорова от гр.Вълчи дол, ул.»Станке Димитров-
Марек»-7 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
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11.29. Заявление от Зенгия Али Сали 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 № 671 
       Дава съгласие на Зенгия Али Сали от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 40,00лв. 

 

11.30. 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 № 672 
       Дава съгласие на Добринка Съботинова Желева от гр.Вълчи дол, ул.Добруджа-27 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. за частично покриване на 
разходи за погребението на майка й Димитричка Георгиева Митрева и сумата да се 
прехвърли директно по параграф за покриване на задължението й. 

 

С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО 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 №673 
               Общински съвет Вълчи дол допълва свое решение №246/27.04.2016год., Протокол 
№8 както следва:  
               3. Определя инж.Димитринка Димитрова- зам.кмет на Община Вълчи дол за 
представител заместващ в негово отсъствие 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 , ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно заседание на ОбС 
Вълчи дол бе закрито в 16,00 часа.  

 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:……………… 
                                /Й.Йорданова/                                                             /Г.Тронков/ 


