О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т-гр. В Ъ Л Ч И Д О Л
МАНДАТ 2015-2019
РЕШЕНИЯ
на ОбС взети на второ редовно заседание на 19 ноември 2015 год.
П Р О Т О К О Л №2
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Доклад на ОбИК за обявяване нов мандат на общински съветник.
След този акт, в съответствие с чл.23,ал.2 и чл.34ал.1 от ЗМСМА г-Насъфов положи клетва и
подписа клетвен лист.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно приемане на Правилник за
организацията и дейността на ОбС Вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА, с 15 гласа „за”; 0 гласа „против” и 0 гласа въздържали
се”, Общински съвет Вълчи дол взе следното
РЕШЕНИЕ№2
Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Вълчи дол, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация с направените изменения и
допълнения.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно структуриране и състав на
постоянни комисии на общински съвет Вълчи дол за Мандат 2015-2019 година
С 8 глса „за”, 6 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”, на основание
чл.48,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол взе следното
РЕШЕНИЕ№3
І. Утвърждава седем постоянни комисии на Общински съвет Вълчи дол, с конкретни
функции, както следва:
1. Постоянна комисия „Бюджет, финанси и инвестиционна политика” – разглежда
въпроси, свързани с:

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;


Изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие;


създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско
имущество и участие и избирането на представители на общината в тях;

Инвестиционните предложения на наши и чуждестранни физически и юридически
лица за общината;


Стопанските инициативи;


Трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги, транспорт и
съобщения.
2. Постоянна комисия „Местно самоуправление и нормативна уредба” – разглежда
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въпроси, свързани с:

Разработването на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на
местното самоуправление, правно-нормативното обслужване дейността на общинския съвет
и общинската администрация;

Съответсвие на наредбите и правилниците на общинския съвет с изискванията на
българското и европейско законодателство;

Контрол върху законосъобразността на решенията на общинския съвет и тяхното
изпълнение;

Изготвянето на становища и предложения по регионалната политика и
евроинтеграцията, осъществяването на контакти и взаимодействия с регионални, национални
и международни сдружения и други сродни организации;

Участие в регионални, национални и международни проекти и програми;

Провеждането на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от
компетентността на ОбС;

Спазването на законността, 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. Постоянна комисия „ Устройство на територията и общинска собственост” –
разглежда въпроси, свързани с:

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;

Благоустрояването и комуналните дейности; предложенията на кметовете на
кметствата и гражданите за териториално-селищното устройство, строителството,
благоустрояването и комуналните дейности;

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. Постоянна комисия „Земеделие, опазване на околната среда и водите” – разглежда
въпроси, свързани с:

Инвестиционните намерения в областта на земеделието, проблеми свързани със
състоянието и развитието на земеделието и животновъдството;

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;

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;
5. Постоянна комисия” Образование, култура, спорт и туризъм ” – разглежда въпроси,
свързани с:

Състоянието на образованието и учебните заведения в общината; изготвянето на
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прогнози, програми и планове за развитието на образованието; поддържането и
стопанисването на сградите на учебните и детските заведения; ресурсното обезпечаване;

Културните институции, културния живот; традициите, религиозните и гражданските
ритуали и обичаи, самодейността;

Състоянието на културно-историческите обекти, музейни сбирки, връзките на
културно-историческите обекти с туризма; изготвянето на програми и планове за културно
развитие; състоянието на читалищата, библиотеките, оркестрите, самодейните състави;

Именуването и преименуването на улици, площади и други обекти с общинско
значение;


Обсъжда и предлага решения, свързани със средствата за масова информация.


Детски и младежки сдружения и организации;

Развитие на спорта; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на
спорта, и спортно-туристическата база, спортните дружества и клубове;

Участие на общината в спортно-туристически изяви и инициативи;

Развитие на туризма и отдиха на населението; изготвянето на прогнози, програми и
планове за развитието на туризма и туристическата база;
6. Постоянна комисия” Здравеопазване и социална политика” – разглежда въпроси,
свързани с:

Състоянието и развитието на здравеопазването, санитарно-хигиенните условия,
аптечното дело и социалните дейности в общината;

Амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване на населението, здравната
профилактика и санитарно-хигиенните условия на населението;

Медико-социалните дейности (социални грижи, помощи, жилищно задоволяване);

Поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи
здравеопазването, аптечното дело и социалните дейности;

Изисквания за дейността на физически и юридически лица на територията на
общината, произтичащи от опазване на здравето и социалната сигурност на гражданите
7. Постоянна комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.”( свиква се на заседание при необходимост)
ІІ- ОбС Вълчи дол утвърждава поименен състав на ПК както следва:
1. ПК” Бюджет, финанси и инвестиционна политика”:
председател : Красимир Стефанов Колев
членове : 1. Мехмед Хасанов Хасанов
2. Васил Желязков Василев
3. Сийка Христова Михалева
4. Яна Радева Михалева-Петрова
2. ПК”Местно самоуправление и нормативна уредба”:
председател : Гюлшен Арунова Акифова
членове : 1. Димитър Жечев Димитров
2. Халил Исмаилов Алиев
3. Йорданка Колева Йорданова
4. Младен Иванов Ненчев
3. ПК „Устройство на територията и общинска собственост”:
председател : Мехмед Хасанов Хасанов
членове : 1. Пепа Петрова Пенчева
2. Бахтиар Исметов Насъфов
3. Красимир Стефанов Колев
4. Людмила Атанасова Петкова
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4. ПК „Земеделие, опазване на околната среда и водите”:
председател : Яна Радева Михалева-Петрова
членове : 1. Халил Исмаилов Алиев
2. Димитър Жечев Димитров
3. Младен Иванов Ненчев
4. Гюлшен Арунова Акифова
5. ПК” Образование, култура, спорт и туризъм”:
председател : Пепа Петрова Пенчева
членове : 1. Людмила Атанасова Петкова
2.Мехмед Хасанов Хасанов
3. Петя Иванова Тодорова
4. Кирчо Раднев Кирчев
6. ПК”Здравеопазване и социална политика”:
председател : Васил Желязков Василев
членове : 1. Бахтиар Исметов Насъфов
2.Петя Иванова Тодорова
3. Пепа Петрова Пенчева
4. Сийка Христова Михалева
7. ПК по Закона за предотдвратяване и установяване на конфликт на интереси:
председател : Веселин Янчев Василев
членове : 1. Сийка Христова Михалева
2. Бахтиар Исметов Насъфов
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, съобразени с квотите на ПП от последните местни
избори.
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 16,40 часа.

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