
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО 
 

ХХХVІІІ заседание проведено на 30.05.2022г. 

 
На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува 

своите решения от ХХХVІІІ заседание проведено на 30.05.2022г. 

 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38  - 639 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово дава 

съгласие за заснемане и излъчване заседанието на Общински съвет Суворово. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38  - 640 

На основание чл.21, ал.1, т.23  и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, 

Общински съвет Суворово приема информация „Общинското здравеопазване“, 

съгласно Приложение 1. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 - 641 

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 227 б, ал.3 от Закона за 

лекарствените  продукти в хуманната медицина, Общински съвет Суворово определя за 

представител на общината в областната комисия за изработване на областна  аптечна 

карта Вълчо Вълчев – Зам.кмет на община Суворово и го упълномощава от името на 

община Суворово да подписва съответните документи. 

2.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Суворово допуска 

предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени 

интереси, с оглед посочената дата от Министерството на здравеопазването за 

представяне на решението. 

3.Препис от настоящото решение да се изпрати на Министерството на 

здравеопзването. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38  - 642 

             1.На основание чл.99,т.2 от АПК, във връзка с  чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

чл.124а, ал.1 и ал.3, чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от 

ЗУТ, Общински съвет Суворово изменя решение №30 – 497 от 29.10.2021 г. на ОбС 



Суворово , като дава съгласие да се изработи ПУП – ПРЗ на гр.Суворово за  изменение 

на УПИ VIII – обществен център с читалище, паметник, ритуална зала, клуб „Млада 

художествено-творческа интелигенция“, административна сграда МВР, 

административна сграда АПК, ДСК, аптека в квартал 88 по ПРЗ на гр.Суворово, като се 

обособят нови урегулирани поземлени имоти УПИ XVIII-780 „за озеленяване“ в 

квартал  89,  УПИ XIХ-780 „административни,  делови сгради и озеленяване“ в квартал  

89, УПИ I-780 „за озеленяване“ в новобразуван квартал  154, УПИ XIV-780 „за 

читалище“ в  квартал  86, УПИ I-780 „за алея“ в новобразуван квартал  153, УПИ II-780 

„за търговска и обслужваща дейност“  в новобразуван квартал  153, УПИ III-780 „за 

озеленяване “ в новобразуван квартал  153  и обособяване на  улична мрежа от ОК 409 

до ОК 415 по регулационния план на гр.Суворово. 

           2.В останалата се част Решение №30-497/29.10.2021 г. по протокол 30 от 

29.10.2021 г.на Общински съвет Суворово остава непроменено. 
           3. Възлага на Кмета на Община Суворово да извърши необходимите действия по 

реда на ЗУТ за изпълнение на настоящото решение. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38  - 643 

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, 

във връзка с чл.59, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ,  Общински съвет Суворово разрешава  

изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване  за ПИ  с идентификатори 02662.6.19, 02662.6.106 и  02662.6.107, местност 

„Соуджик“ по КККР на с.Баново, община Суворово във връзка с отреждането на имота 

„за фотоволтаична централа с трансформаторни станция и подстанция“, както и 

одобрява представеното задание, изискващо се на основание чл.125 от ЗУТ.  

2.Проектът за ПУП-ПЗ да се изработи при спазване на следните условия: 

1.При изработването на проекта на ПУП-ПРЗ да се използват изходни данни за 
имотите от кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Баново, Община 
Суворово, одобрена със Заповед РД-18-66/08.07.2016г. на Изпълнителния директор 
на АГКК; 

2.Проектът като обем и съдържание да отговаря на изискванията на  

действащата нормативна   уредба: Закон за устройство на територията, Наредба 

№8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, 

Наредба №7/22.12.2003г. за правилата и нормативите за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони и одобреният Общият устройствен план на 

Община Суворово с Решение №13-182/30.11.2018г. на Общински съвет гр. Суворово. Да 

се представи като „окончателен проект“ за приемане от Общинския експертен съвет 

по устройство на територията на Община Суворово.  Да бъдат представени в 
съответствие с чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове: 1бр. чертеж (оригинал) на недеформируема 
хартия и 2бр. чертежи (копия) на обикновена хартия, както и на магнитен носител 
(диск) – в pdf и dwg формат; 

3.При изборът на устройствена зона и нейните параметри да се вземат под 

внимание показателите на устройствена зона „Пп“ – „Предимно производствена“ със 
следните нормативни показатели: Плътност на застрояване (П застр.) ≤ 80%; 
Интензивност на застрояване (К инт.): ≤ 2,5 и озеленена площ (П озел.): ≥ 20%, 

начин на застрояване  - е свободно. 



4.Съгласно чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ, преди представяне за приемане от общинския 

експертен съвет по устройство на територията на Община Суворово (ОЕСУТ), проектът 

да се съгласува служебно от Кмета на Община Суворово с експлоатационните 

дружества – при наличие на преминаваща техническа инфраструктура през имота и/или 

в непосредствена близост до него; 

5.На основание чл. 152 от ЗООС, проектът за ПУП-ПРЗ  подлежи на 

превантивен контрол от органа по чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 

6.Съгласно чл. 128, ал.6 от ЗУТ, преди представяне за приемане от общински 

експертен съвет по устройство на територията на Община Суворово, проектът да се 

съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при 

необходимост – и със специализираните контролни органи по реда на чл. 127, ал.2 от 

ЗУТ. 

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, настоящото Решение да се разгласи с 

обявление на местата упоменати в същата алинея. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото Решение не подлежи на 
оспорване. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 - 644 

На  основание чл. 21, ал.1, т.11 от  ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и 

чл. 131 ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Суворово:  

I. Одобрява проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)  

за техническа инфраструктура за обект: Въздушна мрежа ниско напрежение към ТП 1 

БАНОВО от съществуващ стоманобетонов стълб до нов стълб пред ПИ 02662.7.34 по 

КККР на с.Баново, община Суворово. 

            II. Възлага на Кмета на Община Суворово да извърши всички последващи 

законови действия. 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от 

ЗУТ в 30-дневен срок  от  обнародването в „Държавен вестник“, чрез Община Суворово 

пред Административен съд – Варна. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 - 645 

На  основание чл. 21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, във връзка чл.21, ал.5 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет Суворово  дава съгласие да се установи 

свързано ниско застрояване между УПИ ХVI-1635 – собственост на  Пламен Тодоров 

Костадинов от гр.Варна, ул.“Васил Чекаларов“ №16, вх.1, ет.5, ап.7 и УПИ IX „Детска 

градина – за друг вид обществен комплекс“ – публична общинска собственост, 

находящи се в квартал 69  по план за регулация и застрояване на гр.Суворово. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38  - 646  

    1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Суворово 

ДОПЪЛВА приетата с Решение №33-563 по Протокол №33 от 28.01.2022г. Програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2022г., като точка VІ. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, С КОИТО 

ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ И 

ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ, т. 2. Приходи от продажби на имоти извън 

регулацията на населените места се допълва с Поземлен имот с идентификатор 

02662.7.21 по КККР на с.Баново с площ от 2 860 квадратни метра. 

2. На основание чл.21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.34, 

ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет - Суворово ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за общинска собственост №2396/23.03.2022 година, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 02662.7.21 по КККР на с.Баново с 
площ от 2 860 квадратни метра, м.„Под село“, категория 7, идентичен с номер по 
предходен план 007021, с трайно предназначение на територията: земеделска, с 
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници 
и съседи : 02662.7.14, 02662.7.51. 

3. На основание чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество Общински съвет - Суворово, приема началната 

тръжна цена, определена от лицензиран оценител за цялата площ от 2 860 квадратни 
метра в размер на 6 870,00 лв. /шест хиляди осемстотин и седемдесет лева и нула 
стотинки/. Не се начислява ДДС. 

4. На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,Общински съвет - Суворово, възлага на Кмета на 

общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за 

гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 

правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 - 647 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Суворово 

ДОПЪЛВА приетата с Решение №33-563 по Протокол №33 от 28.01.2022г. Програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2022г., като точка VІ. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, С КОИТО 

ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ И 

ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ, т. 2. Приходи от продажби на имоти извън 

регулацията на населените места се допълва с Поземлен имот с идентификатор 

35376.60.153 по КККР на с.Калиманци с площ от 523 квадратни метра. 

2. На основание чл.21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.34, 

ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет - Суворово ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за общинска собственост №2398/31.03.2022 година, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 35376.60.153 по КККР на 



с.Калиманци, м.„ Старите лозя“, категория 5, идентичен с номер по предходен 
план 060153, с площ от 523   квадратни метра, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид ливада, при 
граници и съседи : 35376.60.3, 35376.60.501, 35376.60.154, 35376.60.34. 

3. На основание чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество Общински съвет - Суворово, приема началната 

тръжна цена, определена от лицензиран оценител за цялата площ от 523   квадратни 
метра в размер на 4 827,00 лв. /четири хиляди осемстотин двадесет и седем лева и 
нула стотинки/. Не се начислява ДДС. 

4. На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,Общински съвет - Суворово, възлага на Кмета на 

общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за 

гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 

правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 - 648 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.48, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - 

Суворово ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ, 
ЧРЕЗ ПРОДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНА СУВОРОВО НА 77 КВАДРАТНИ 
МЕТРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 
32528.10.595 ПО КККР НА С.ИЗГРЕВ, ЦЕЛИЯ С ПЛОЩ 2626  КВАДРАТНИ 
МЕТРА, актуван с Акт за частна общинска собственост №2366/05.10.2021 година, при 

граници и съседи : 32528.10.532, 32528.10.151, 32528.10.154, 32528.10.507, 

32528.10.153, 32528.10.361 на ЙОРДАНКА С. ДОБРЕВА, с ЕГН ………… от 
гр.Варна И БОЯН Б. ВАСИЛЕВ, с ЕГН ………… от гр.Варна собственици на 

останалата част от имота по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на 

недвижим имот №30, том VI, рег.№ 5185 дело № 908 от 12.11.2020г.  

2.На основание чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество Общински съвет - Суворово, приема началната 

тръжна цена, определена от лицензиран оценител за цялата площ от 77 кв.м. в размер 

23,00 лв. за 1кв.м. или 1771,00 лв. ( хиляда седемстотин седемдесет и един лева и 
нула стотинки) , без включен ДДС. 

3.На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Суворово, възлага на Кмета на 

общината осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 с 11 гласа ,,ЗА’’, „ПРОТИВ” – 0 и 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 - 649 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Суворово 

ДОПЪЛВА приетата с Решение №33-563 по Протокол №33 от 28.01.2022г. Програма за 



управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2022г., като точка VІ. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, С КОИТО 

ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ И 

ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ, т. 1. Приходи от продажби на поземлени 

имоти в регулацията на населените места се допълва с Поземлен имот с идентификатор 

35376.10.775 по КККР на с.Калиманци с площ от 364 квадратни метра.  

2.На основание чл.21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.34, 

ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет - Суворово ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, на недвижим имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за общинска собственост №2397/24.03.2022 година, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 35376.10.775 по КККР на 
с.Калиманци с площ от 364  квадратни метра. Имота е идентичен с номер по 
предходен план: 205, квартал: 10, парцел: XIII с начин на трайно ползване: за друг 
обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници и съседи : 35376.10.774, 35376.10.491. 

3.На основание чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество Общински съвет - Суворово, приема началната 

тръжна цена, определена от лицензиран оценител за цялата площ от 364  кв.м. в размер 

29,00 лв. за 1кв.м. или 10 556,00 лв. (десет хиляди петстотин петдесет и шест лева и 
нула стотинки)  без включен ДДС.  

4.На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,Общински съвет - Суворово, възлага на Кмета на 

общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за 

гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 

правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 - 650 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, изречение второ 

от ЗОС и чл.103, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за физическото възпитание и спорта, 

Общински съвет - Суворово ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ за учебно- тренировъчна и спортна 

дейност на стадион „Суворово 2“, находящ се в Спортен комплекс гр.Суворово, 

ул.“Желю войвода“ №16, представляващ поземлен имот с идентификатор 
70175.504.244 с площ от 102 232 квадратни метра по КККР на гр.Суворово, 
идентичен с номер по предходен план 414, квартал 129, парцел I с трайно 
предназначение: спортно игрище, актуван с Акт за публична общинска 

собственост №2286/14.02.2020 година на Сдружение с нестопанска цел „Футболен 

клуб „Суворово“  с ЕИК 176240052 и адрес на управление – гр.Суворово, ул.“Желю 

войвода“ №16 за срок от 10 години. 

2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на 

ползване на гореописания имот със Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб 

„Суворово“. 

 



Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 - 651 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с цел коректното счетоводно отчитане 

на извършени разходи за проектиране, Общински съвет Суворово прави следните 

промени в бюджета на община Суворово за 2022г.: 

1.Намалява плана в разходната част, параграф 1020 (Външни услуги), дейност 

2619 (БКС) с 11 226лв.; 

2.Увеличава плана в разходната част на параграф 5100 (Основен ремонт на 

ДМА), дейност 2606 (Ремонт на улична мрежа) с 11 226лв.; 

3.Актуализира инвестиционната програма на Община Суворово за 2022г. с 

11226лв., за извършване на капиталови разходи (проектиране) по обекти, както следва: 

- „Рехабилитация и реконструкция на улици: „Ильо Войвода“, „Перущица“, 

„Вихрен“, „Велико Търново“, „Околчица“ и “6-ти септември“ в гр.Суворово“ – 8094лв.; 

- „Рехабилитация и реконструкция на улици:от ОТ 49 до ОТ 144, ОТ 13 до ОТ 

19, ОТ 69 до ОТ 67 и ОТ 124 до ОТ 116 в с.Левски, общ.Суворово“ – 3 132лв. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№38 - 652 
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба за 

критериите за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

Суворово Общински съвет Суворово отпуска еднократна финансова помощ в размер на 

100 лв. на Междие Мустафова гр.Суворово от параграф „Помощи по решение на 

Общински съвет“. 

 

 

 


