Решения на ОбС взети на
ТРЕТО извънредно заседание на 28 ноември 2011година
П Р О Т О К О Л №3
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община , относно проект по мярка 322„Реконструкция на улици, тротоари, улично осветление и рехабилитация на обществени зелени
площи – паркове, градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на
съоръжения в гр. Вълчи дол”.
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г., за
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и
развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 –
2013 г.; чл. 56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане
на финансова помощ № 03/ 322/ 00633 от 28.06.2011г. по мярка 322 за проект„Реконструкция
на улици, тротоари, улично осветление и рехабилитация на обществени зелени площи –
паркове, градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на
съоръжения в гр. Вълчи дол”, сключен между Община Вълчи дол и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136,
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет взе
следното
РЕШЕНИЕ №13
1. Упълномощава кмета на общината Вълчи дол да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 640 885,74лв. (шестотин и четиридесет хиляди осемстотин осемдесет и пет
лева и седемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор
за отпускане на финансова помощ № 03/322/00633 от 28.06.2011 г. по мярка 322 за Проект
„Реконструкция на улици, тротоари, улично осветление и рехабилитация на обществени зелени
площи – паркове, градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч. доставка на
съоръжения в гр. Вълчи дол”, сключен между Община Вълчи дол и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 03/322/00633 от 28.06.2011г. и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община , относно определяне на
представител на общински съвет Вълчи дол в Общото събрание на НСОРБ.
На основание, на основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27,
ал.1 от Устава на НСОРБ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №14
1. Определя за делегат в Общото събрание на НСОРБ представител на Общински съвет
– Георги Минчев Тронков- председател на ОбС.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат на Общото събрание,
той ще бъде заместван от Даниела Банкова Маркова- общински съветник.

1

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община , относно определяне на
представител на община Вълчи дол в Общото събрание на акционерите на „Екополис-7”-АД в
ликвидация.
На основание, на основание чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е №15
Избира инж.Бисер Митев Димитров за представител на община Вълчи дол в Общото
събрание на акционерите на „Екополис-7” АД-в ликвидация.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Избор на временна комисия за разработване на Правилник за организацията на ОбС.
На основание чл.48,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, Общинския съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 16
Избира временна комисия в състав: Йорданка Колева Йорданова; Мерткан Аптулов
Ибрямов и Камен Куртев Петров която да разработи проект за правилник за дейността на ОбС
Вълчи дол за мандат 2011-2015 година.
С това дневния ред на ТРЕТОТО извънредно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ТРЕТОТО извънредно заседание на ОбС Вълчи дол
бе закрито в 17,00 часа.

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

2

