РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 28-мо редовно заседание на 30 септември 2013 година
П Р О Т О К О Л № 28
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Попълване състава на ОбС- доклад на ОбИК Вълчи дол.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед
№872/17.09.2013год., относно приемане на Общински план за развитие на Община Вълчи
дол за периода 2014-2020 година.
На основание чл.21,ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл.13,ал.3 от Закона за регионалното
развитие, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 913
ОбС приема предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Вълчи
дол 2014-2020г.; ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ на Община Вълчи дол за периода 20142020 г. и ПРОГРАМА за реализация на Общински план за развитие на Община Вълчи дол
2014-2020г..
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед
№872/17.09.2013год., относно промяна в състава на МК за уреждане на жилищните въпроси
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
На основание на основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет взе
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 914
ОбС Вълчи дол променя състава на Местната комисия за уреждане на жилищните
въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове от:
Председател: Таня Ангелова
Членове: Тонка Йотова
Илияна Хлебарова
Даниела Маркова
Исмет Ибрямов
На:
Председател: Таня Ангелова- представител на ОбА
Членове: 1.Антоанета Йорданова- представител на ОбА
2. Теодора Димитрова –представител на ОбА
3. Даниела Маркова- представител на ОбС
4. Исмет Ибрямов- представител на ОбС
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- председател на ОбС, относно постъпила докладна
записка от Таня Ангелова- секретар на Община Вълчи дол, относно избор на съдебни
заседатели за Окръжен съд Варна.
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На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното:

ОбС
Варна:






Р Е Ш Е Н И Е № 915
Вълчи дол утвърждава следните лица за съдебни заседатели за Окръжен съд
Гюлшен Акифова
Марияна Василева
Станка Радева;
Стоянка Радева
Силвия Павлова

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед
№872/17.09.2013год., относно промяна в списъка за капиталови разходи
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 916
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, дава съгласие в поименния
списък на капиталовите разходи /Приложение 3/ да бъдат направени следните промени:

№

Било / отпадат/

Става /включват се нови обекти/

7

„Проектиране на улица ОК3-ОК6- „Основен ремонт на ритуалната зала в
ОК14 в гр.Вълчи дол” за 5 000лв.
читалище „Д.Благоев” в гр.Вълчи дол за 5
284 лв.

15

„Основен ремонт и преустройство „Основен ремонт на покрива на сграда Б
на сграда за детска градина в на СОУ „Васил Левски” за 35 200лв.
с.Ген.Киселово І етап” за 40 484лв.

18

„Основен ремонт на физкултурния салон
на СОУ „Васил Левски”Вълчи дол” за 5
000лв.

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед
№872/17.09.2013год., относно организация на столовото хранене в училищата на територията
на Община Вълчи дол за учебната 2013/2014 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 917

Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с
чл.5 от ПМС №88 от 23 май 2000 година, утвърждава за учебната 2013/2014 година
себестойност на един обяд за ученическото столово хранене, както следва:
1. СОУ»Васил Левски» гр.Вълчи дол- в размер на 1,40лв.:
- субсидия от бюджета на училището – 0,40лв.;
-заплащане купон от ученик- 1,00лв.
2. ОУ»КлиментОхридски» с.Стефан Караджа- в размер на 1,20лв:
- субсидия от бюджета на училището – 0,70лв.;
-заплащане купон от ученик- 0,50лв.
3. ОУ»Свети Иван Рилски» с. Червенци- в размер на 1,20лв:
- субсидия от бюджета на училището – 1,00лв.;
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-заплащане купон от ученик- 0,20лв.
4. ОУ»Васил Левски» с.Михалич- в размер на 2,50лв:
- за сметка на проект «Подобряване на качеството на образованието в средищните
училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес»- 2,00лв.;
-заплащане купон от ученик от ІІ-VІІІклас - 0,50лв.
-ПГ и ученик от І клас- не заплащат купон
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Предложение от Георги Тронков- общински съветник, относно постъпила докладна записка
от Нежмедин Ахмедов- кмет на с.Михалич, за прехвърляне на средства за детски отбор в
с.Михалич.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 918

Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.62,т.7 от
Закона за физическото възпитание и спорта дава съгласие за прехвърляне под формата на
субсидия на сумата от 2 000,00лв. от Футболен клуб- гр.Вълчи дол в полза на Футболен
клуб-с.Михалич.
С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО
Вълчи дол бе закрито в15,20 часа.

заседание на ОбС

ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Васил Василев/
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