РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 14-то извънредно заседание на 19 септември 2016 година
П Р О Т О К О Л № 14
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно определяне на временно
изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” с. Калоян
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 405

ОбС Вълчи дол на основание чл.42,ал.1,т.1 и ал.6 от ЗМСМА избира за временно
изпълняващ длъжността „Кмет на кметство”, считано от 19.09.2016 год. , както
следва:
• За кметство Калоян- Костадинка Славова Иванова

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно кандидатстване с проект „Ремонт
на НЧ”Димитър Благоев-1907”,гр.Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 406
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.37, ал.3 и ал.5 от ЗОС, чл.182, ал.1 от ЗУТ и т.22
от Приложение №10 към чл.35, ал.1 от НАРЕДБА №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на
подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142010г. на Министерството на земеделието и храните, Общински съвет гр.Вълчи дол реши:
1. Отменя Решение № 381 по Протокол №13 от проведено на 31.08.2016г. заседание на
Общински съвет Вълчи дол.
2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж за срок от десет години в
полза на Народно читалище «Димитър Благоев-1907», гр.Вълчи дол върху Урегулиран
поземлен имот с площ 2 279 кв.м. (две хиляди двеста седемдесет и девет кв.м.), в едно с
построената в него през 1976г. двуетажна масивна сграда- Културен дом, със застроена площ
1 450 кв.м. ( хиляда четиристотин и петдесет кв.м.), находяща се в обл. Варна, общ. Вълчи дол,
УПИ ІV, кв.34А, по плана на гр.Вълчи дол.
С това дневния ред на ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО извънредно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО извънредно заседание на
ОбС Вълчи дол бе закрито в 14,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Г.Тронков/
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