Решения на ОбС
взети на 4-то извъредно заседание на 06.12.2011год.

П Р О Т О К О Л №4

ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община , относно постъпило искане от
Сдружение Ловно Рибарско Дружество „Вълчи дол” за даване на съгласие за кандидатствате с
проектно предложение по мярка 313.
На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 17
На основание чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ Общински съвет дава съгласие да се промени
предназначението на имот №000099, землище на гр.Вълчи дол от „пасище, мера” на „друг вид
ливада”
Р Е Ш Е Н И Е № 18
Общински съвет дава съгласие имот №000099, землище на гр.Вълчи дол да се
използва за спортно-туристически дейности, като разполагането на огради, градински и паркови
елементи с височина до 2,20 м. над прилежащия терен в имота да се извърши в съответствие на
чл. 59 ал.2 от ЗУТ
Р Е Ш Е Н И Е № 19
На основание чл.21, ал.1 т.8, т. 12 и т.23 във връзка с чл.27 ал. 3, 4 и 5, от ЗМСМА
Общински съвет дава съгласие Сдружение „Ловно Рибарско дружество Вълчи дол”- гр.Вълчи дол,
да кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.,
Мярка 313 “ Насърчаване на туристичисеките дейности” , Проект “Зона за риболов, спортни
атракции и места за отдих и развлечение” с основни дейности, като изграждане или обновяване
на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите отговарящи на
приоритетите на общинският план за развитие на община Вълчи дол, Приоритет 2 Развитие и
модернизация на техническата и социална инфраструктура с оглед привеждането й в
съответствие с европейските стандарти
Цел 3: Изграждане, развитие и благоустрояване на физическата среда и селищните системи и
повишаване на сигурността на територията
Мярка 1: Благоустрояване, естетизация и подобряване на функционалните характеристики на
физическата среда
и Цел 5: Подобряване и доизграждане на инфраструктурата за бизнес, култура, туризъм
и спорт
Мярка 2: Изграждане на базовата инфраструктура, възстановяване и ревитализация на обекти
с културно, историческо и туристическо значение
Р Е Ш Е Н И Е № 20
Общински съвет упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички
необходими действия във връзка с изпълнение на взетите решения.
С това дневния ред на ЧЕТВЪРТОТО извънредно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ЧЕТВЪРТОТО извънредно заседание на ОбС Вълчи
дол бе закрито в 13,30 часа.
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