РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на второ редовно заседание, проведено на 21.11.2011година
П Р О Т О К О Л №2
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Доклад на ОбИК за обявяване нов мандат на общински съветник.
Думата бе дадена на г-жа Бонка Димитрова- председател на Общинска избирателна
комисия- Мандат 2011-2015г., която обяви мандат за избраният общински съветник Юлия
Севдалинова Алексиева от квотата на ПП ГЕРБ, след което връчи удостоверението на г-жа
Алексиева.
След този акт, в съответствие с чл.23,ал.2 и чл.34ал.1 от ЗМСМА г-жа Алексиева положи
клетва и подписа клетвен лист.
Общинските съветници присъствуващи на второто редовно заседание са 17.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно структуриране и състав на
постоянни комисии на общински съвет Вълчи дол за Мандат 2011-2015 година.
На основание чл.48,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, със 17 гласа „за”; 0 гласа „против” и 0 гласа
въздържали се”, Общински съвет Вълчи дол взе следното
РЕШЕНИЕ№2
І. Утвърждава седем постоянни комисии на Общински съвет Вълчи дол, с конкретни
функции, както следва:
1. ПК” Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика”-разглежда проблеми,
свързани с:
1.1. Годишния бюджет на общината, контрола по изпълнението му, размера на местните
данъци и такси, средствата и размера на работната заплата на общинската администрация;
ползването на банкови кредити и емитирането на облигации;
1.2.Изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие;
1.3. създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско
имущество и участие и избирането на представители на общината в тях;
1.4. Инвестиционните предложения на наши и чуждестранни физически и юридически лица
за общината;
1.5. Стопанските инициативи;
1.6.Трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги, транспорт и съобщения.
2. ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и
евроинтеграция”- разглежда проблеми, свързани с:
2.1. Разработването на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на
местното самоуправление, правно-нормативното обслужване дейността на общинския съвет и
общинската администрация;
2.2. Съответсвие на наредбите и правилниците на общинския съвет с изискванията на
българското и европейско законодателство;
2.3 Контрол върху законосъобразността на решенията на общинския съвет и тяхното изпълнение;
2.4. Изготвянето на становища и предложения по регионалната политика и евроинтеграцията,
осъществяването на контакти и взаимодействия с регионлани, национални и международни
сдружения и други сродни организации;
2.5. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми;
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2.6. Провеждането на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от
компетентността на ОбС;
2.7. Спазването на законноста, опазването на обществения ред и сигурността на гражданите на
територията на общината; изготвянето на програми и планове за подобряване на обществения ред
и сигурността на гражданите; участие на общината в сдружения на местни власти в страната и
чужбина; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на
общината, които произтичат от опазването на обществения ред и сигурността на гражданите
3. ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване,
комунални дейности”- разглежда проблеми, свързани с:
3.1. Устройството, развитието, строителството, благоустрояването и комуналните дейности
на територията на общината; създаването и одобряването на общи и подробни градоустройствени
планове; административно-териториалните промени, засягащи територията на общината;
изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на общината,
произтичащи от териториално-селищното устройство;
3.2. Регионалното използване на природните ресурси с общинско значение, изготвянето на
прогнози, програми и планове за развитие на общинския поземлен фонд и на околната среда,
състоянието на паркове, алеи и градини, корекциите на реки, третирането на битовите отпадъци ,
участието на общината в национални и международни инициативи свързани със земеделието,
горите, екологията и опазване на околната среда; изискванията за дейността на физически и
юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните особености и
опазването на околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на общината;
3.3. Благоустрояването и комуналните дейности; предложенията на кметовете на кметствата
и гражданите за териториално-селищното устройство, строителството, благоустрояването и
комуналните дейности.
4. ПК „Общинска собственост, земеделие, гори и туризъм”- разглежда проблеми, свързани с:
4.1. Ефективното управление на общинското имущество, общинския жилищен фонд,
дейността на фирмите с общинско участие; придобиването, стопанисването и разпореждането с
общинско участие; придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско имущество;
реституцията;
4.2. Инвестиционните намерения в областта на земеделието, проблеми свързани със
състоянието и развитието на земеделието и животновъдството;
4.3. Разглеждане на предложения за обезщетяване на малоимотни и безимотни граждани по
реда на ЗСПЗЗ и предложения за придобиване, стопанисване и разпореждане със земеделска земя,
състоянието и развитието на земеделието и животновъдството.
4.4. Развитие на туризма и отдиха на населението; изготвянето на прогнози, програми и
планове за развитието на туризма и туристическата база;
5. ПК” Образование, култура, спорт, работа с децата и младежите и вероизповедания”разглежда проблеми, свързани с:
5.1. Състоянието на образованието и учебните заведения в общината; изготвянето на
прогнози, програми и планове за развитието на образованието; поддържането и стопанисването на
сградите на учебните и детските заведения; ресурсното обезпечаване;
5.2. Културните институции, културния живот; традициите, религиозните и гражданските
ритуали и обичаи, самодейността;
5.3. Състоянието на културно-историческите обекти, музейни сбирки, връзките на културноисторическите обекти с туризма; изготвянето на програми и планове за културно развитие;
състоянието на читалищата, библиотеките, оркестрите, самодейните състави;
5.4. Именуването и преименуването на улици, площади и други обекти с общинско
значение;
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5.5. Обсъжда и предлага решения, свързани със средствата за масова информация.
5.6. Детски и младежки сдружения и организации;
5.7. Развитие на спорта; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на
спорта, и спортно-туристическата база, спортните дружества и клубове;
5.8. Участие на общината в спортно-туристически изяви и инициативи.
6. ПК”Здравеопазване и социални дейности”разглежда проблеми, свързани с:
6.1. Състоянието и развитието на здравеопазването, санитарно-хигиенните условия,
аптечното дело и социалните дейности в общината;
6.2. Амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване на населението, здравната
профилактика и санитарно-хигиенните условия на населението;
6.3. Медико-социалните дейности (социални грижи, помощи, жилищно задоволяване);
6.4. Поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи
здравеопазването, аптечното дело и социалните дейности;
6.5. Изисквания за дейността на физически и юридически лица на територията на общината,
произтичащи от опазване на здравето и социалната сигурност на гражданите;
7. ПК по Закона за предотдвратяване и установяване на конфликт на интереси:
разглежда проблеми, свързани с:
7.1. Заседава при необходимост.
ІІ- ОбС Вълчи дол утвърждава поименен състав на ПК както следва:
1. ПК” Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика”:
председател : Даниела Банкова Маркова
членове : 1. Васил Желязков Василев
2. Димо Георгиев Димов
3. Милен Георгиев Бакърджиев
4. Юнуз Аптулов Зюлкяров
КВОТА:- ГЕРБ- 3; БСП-1; ДПС-1
2. ПК”Местно самоуправление, нормативна
евроинтеграция”:
председател : Мерткан Аптулов Ибрямов
членове : 1. Даниела Банкова Маркова
2. Исмет Ибрямов Мехмедов
3. Камен Куртев Петров
4. Димитър Петров Димитров

уредба,

регионална

политика

и

КВОТА:- ГЕРБ- 2; БСП-1; ДПС-2
3. ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда и водите, благоустрояване,
комунални дейности”:
председател : Ердинч Рафетов Бекиров
членове : 1. Димитър Петров Димитров
2. Милен Георгиев Бакърджиев
3. Йорданка Колева Йорданова
4. Мерткан Аптулов Ибрямов
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КВОТА:- ГЕРБ- 1; БСП-2; ДПС-2
4. ПК „Общинска собственост, земеделие, гори и туризъм”:
председател : Камен Куртев Петров
членове : 1. Сабри Халилов Яшаров
2. Ердинч Рафетов Бекиров
3. Милен Георгиев Бакърджиев
4. Снежана Кирилова Стойнева
КВОТА:- ГЕРБ- 3; БСП-1; ДПС-1
5. ПК” Образование, култура, спорт, работа с децата и младежите и вероизповедания”:
Председател: Стоян Николов
членове : 1. Юнуз Апулов Зюлкяров
2. Деспа Маринова Точева
3. Димо Георгиев Димов
4. Юлия Севдалинова Алексиева
КВОТА:- ГЕРБ- 3; БСП-1; ДПС-1
6. ПК”Здравеопазване и социални дейности”:
председател : Стоян Николов Едров
членове : 1. Сабри Халилов Яшаров
2. Исмет Ибрямов Мехмедов
3. Юлия Севдалинова Алексиева
4. Снежана Кирилова Стойнева
КВОТА:- ГЕРБ- 3; БСП-1; ДПС-1
7. ПК по Закона за предотдвратяване и установяване на конфликт на интереси:
председател : Мерткан Аптулов Ибрямов
членове : 1. Камен Куртев Петров
2. Деспа Мариновао Точева
КВОТА:- ГЕРБ- 1; БСП-1; ДПС-1
ІІІ- Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата
на ПК.
ІV- Съставите на ПК се определят чрез консултации, в които участват председателя на ОбС
и председателите на формираните групи съветници в ОбС. Основни критерии за определяне
съставите на ПК са професионалната квалификация и подготовка и личното желание на всеки
общински съветник.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно изплащане на пътни разноски
на общинските съветници за участия в заседания на ОбС, заседания на председателски съвет и
постоянни комисии към ОбС.
На основание чл.34,ал.4 от ЗМСМА и чл.21,ал.1,т.8 и ал.3 от Правилника за организацията
и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА, ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ№3
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За участие в заседанията на общинския съвет , председателския съвет и заседанията на
постоянните комисии на общинските съветници Димитър Петров Димитров; Ердинч Рафетов
Бекиров; Исмет Ибрямов Мехмедов; Мерткан Аптулов Ибрямов; Сабри Халилов Яшаров; Стоян
Николов Едров; Юлия Севдалинова Алексиева и Юнуз Аптулов Зюлкяров, да се изплащат пътни
разноски според чл.13,ал.1 от Наредбата за командировки в страната, считано от населеното
място на адресната им регистрация.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно определяне нов състав на
местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА ОбС взе следното
1.
2.

РЕШЕНИЕ№4
Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове да се състои от 5 члена.
Избира комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове както следва:
Председател: Таня Ангелова Георгиева -предст.на ОбА;
Членове:1. Тонка Иванова Йотова-Славова- предст.на ОбА;
2. Илиана Хлебарова -представител на ОбА;
3. Даниела Банкова Маркова-общ.съветник;
4. Исмет Ибрямов Мехмедов- общ.съветник

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно определяне на легитимен
представител на общината в ОС на съдружниците на „ВиК-ООД”-гр.Варна.
На основание чл.21,ал.1,т.15 от ЗМСМА, ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ№5
1. ОбС прекратява функциите на легитимен представител на община Вълчи дол в Общото
събрание на съдружниците във „ВиК-Варна”-ООД на –г-н Веселин Янчев Василев- досегашен
кмет на общината.
2. Определя за легитимен представител на община Вълчи дол в Общото събрание на
съдружниците във “В и К” ООД гр.Варна за мандат 2011-2015 год. –г-жа Пенка Димитрова
Йорданова- кмет на общината.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно определяне на представител
на общински съвет Вълчи дол в Областния съвет за регионално развитие-Варна.
На основание чл.62, ал.3 и ал.5 от ППЗРР и във връзка с чл.9,ал.2 от Закона за регионално
развитие, Общинският съвет взе следното
РЕШЕНИЕ№6
1.Прекратява функциите на представител на общински съвет Вълчи дол в Областния
съвет за регионално развитие-Варна, на общинският съветник Илия Петков Ганчев.
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2.Определя за представител на общински съвет Вълчи дол в Областния съвет за
регионално развитие –Варна за мандат 2011-2015 год. – общинския съветник Камен Куртев
Петров.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община , относно определяне възнаграждението
на председателя на Общински съвет гр.Вълчи дол.
На основание чл.26,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ№7
Определя възнаграждение на председателя на Общински съвет гр.Вълчи дол в размер на
90% от основната заплата на кмета на общината при пълен работен ден.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно определяне размера
на месечното възнаграждение и допълнителното трудово възнаграждение за продължителна
работа на кмета на общината и кметовете на кметства.
На основание чл.26,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ№8
Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населени места, съгл.
Действащата нормативна уредба, считано от 01.11.2011година, както следва:
Кметства
1. Кмет на община
2. Кметове на кметства
2.1. Кметство с.Брестак
2.2. Кметство с.Стефан Караджа
2.3. Кметство с.Червенци
2.4. Кметство с.Михалич
2.5. Кметство с.Генерал Киселово
2.6. Кметство с.Караманите
2.7. Кметство с.Оборище
2.8. Кметство с.Добротич
2.9. Кметство с.Есеница
2.10. Кметство с.Радан Войвода

ОМЗ
/лв./
1 325,00

%
прослужено
време
1%

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно информация за
зимната подготовка на община Вълчи дол за зимния период 2011 година-2012 година.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ№9
Приема информацията за зимната подготовка на община Вълчи дол за зимния период 20112012 година, с направените допълнения и предложения.
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно одобрение на оценка
с.Оборище.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.38,ал.5 и чл.47, ал.2 от
НРПУРОИ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 10
Одобрява експертната оценка в размер на 6 500,00лв. /шест хиляди и петстотин лева и 00
стотинки/ без ДДС, направена от оценител г-жа Таня Лечева на 18.11.2011г. за продажна цена на
имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ II в кв.12 по плана на гара Оборище, с
площ 2 000 кв.м., актуван с АОС № 622/ 20.11.2001год.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно одобрение на оценка
с.Оборище.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.38,ал.5 и чл.47, ал.2 от
НРПУРОИ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 11
Одобрява експертната оценка в размер на 2 470,00лв. /две хиляди четиристотин и
седемдесет лева и 00 стотинки/ без ДДС, направена от оценител г-жа Таня Лечева на 17.11.2011г.
за продажна цена на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-35 в кв.12 по
плана на гара Оборище, с площ 760 кв.м., актуван с АОС № 1227/ 28.07.2011год.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно определяне на
представител в МИГ ВЪЗХОД.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 12
Определя за представител в Общото събрание на ЮЛНЦ”местна инициативна групаВъзход”- Кмета на община Вълчи дол.
С това дневния ред на ВТОРОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ВТОРОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 15,30 часа.

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