РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на 45-то извънредно заседание на 13 януари 2015 година
П Р О Т О К О Л № 45
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Избор на председателстващ 45-то заседание.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1488
ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.24,ал.4 от ЗМСМА избира за председателстващ 45то извънредно заседание г-жа Даниела Банкова Маркова.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Предложение, относно прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет и избор на нов
Председател (Предложение от групата съветници от ГЕРБ и независим съветник)
На основание чл.5,ал.1,т.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет
Вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.24,ал.1 от
ЗМСМА Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1489
Поради системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца, ОбС
прекратява предсрочно пълномощията на председателя на Общински съвет Вълчи дол Васил Желязков
Василев, избран на заседание на общински съвет на 12.09.2013 година.
Избор на Председател на ОбС- Вълчи дол.
На основание чл.24,ал.1 от ЗМСМА Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1490
Общински съвет Вълчи дол,след проведено тайно гласуване избира за
Общинският съвет до края на мандат 2011-2015 година Георги Минчев Тронков.

председател на

Р Е Ш Е Н И Е № 1491
На основание чл.26,ал.1,2 и 3 от ЗМСМА ,Общински съвет определя размер на месечното
възнаграждение на Председателя на Общински съвет Вълчи дол- Георги Минчев Тронков както следва:
45% от възнаграждението на кмета на Община Вълчи дол при намалено работно време-4 часов работен
ден.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Попълване състава на постояните комисии към Общински съвет.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1492
На основание чл.33,ал.1,т.1 от ЗМСМА, и във връзка с чл.46 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС Вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
ОбС Вълчи дол попълва състава на постоянните комисии както следва:
- В ПК”Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика” – на местото на Георги
Минчев Тронков се включва Васил Желязков Василев
- В ПК”Общинска собственост, земеделие, гори и туризъм”- на местото на Георги Минчев
Тронков се включва Васил Желязков Василев.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Вземане на решение за възстановяване на средства.
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1493
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Вълчи дол , възлага на ОбА за
следващо редовно заседание да се подготви конкретна(поименна) справка за размера на сумите,
подлежащи на възстановяване от общинските съветници за участието им в изнесени заседания на ОбС
срещу представена първична счетоводна документация.
С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО извънредно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред ,ЧЕТИДЕСЕТ И ПЕТОТО
Вълчи дол бе закрито в 17,40 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

извънредно заседание на ОбС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ОбС,
Даниела Маркова
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