РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на 47-мо извънредно заседание на ОбС на 26 февруари 2015 година
П Р О Т О К О Л № 47
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Преразглеждане на решение № 1502 от проведено заседание на ОбС на 05.02.2015г.
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ№ 1550
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС отменя свое решение №1502 взето на редовно
заседание на 05.02.2015г., Протокол №46.
взе следното

РЕШЕНИЕ № 1551
Във връзка с чл.21,ал.1,т.7 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и на основание
чл.21,ал.1,т.6 и чл.34,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС:
1. Определя възнаграждението на общинските съветници както следва:
-за участие в председателски съвет- 60,00лв., считано от 01.01.2015година;
-за участие в заседание на ОбС- 90,00лв., считано от 01.01.2015год.
-за участие в заседание на постоянна комисия:
-председател на ПК 80,00лв, считано от 01.01.2015г.
-член на ПК- 70,00лв., считано от 01.01.2015г.
-за участие във временна комисия 70,00лв. считано от 01.01.2015година;
-за участие в изнесена приемна- 50,00лв., считано от 01.01.2015г.
2.Определя хонорар на техническия сътрудник Й.Йорданова в размер на 240,00лв.
чиста месечна сума, считано от 01.01.2015г.
3. Определя хонорар на Ганка Железова Иванова-касиер- в размер на 50,00лв. чиста
месечна сума, считано от 01.01.2015год.
4. Определя хонорар на Валя Георгиева Георгиева –сътрудник- видеозапис на
заседанията- в размер на 50,00 лв. чиста месечна сума, считано от 01.01.2015 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на
средносрочна бюджетна прогноза на Община Вълчи дол в частта за местни дейности за периода 20162018 година.
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1552
На основание чл.52, ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;
чл.82,ал.1 и ал.3 от Закона за публичвите финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015
година и чл.16 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет, ОбС Вълчи дол:
1.Одобрява бюджетната прогноза на Община Вълчи дол в частта за местни дейности за
периода 2016-2018г., съгласно Приложение №1.
2. Одобрява инвестиционната програма на Община Вълчи дол в частта за местни
дейности за периода 2016-2018г., съгласно Приложение№2.
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3. Одобрява разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз в частта за местни
дейности за периода 2016-2018г., съгласно Приложение №3.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на Община Вълчи дол, относно отдаване под наем на
имоти- полски пътища в Община Вълчи дол.
ОбС взе следното

РЕШЕНИЕ № 1553
На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на
чл.37в,ал.16 и 17 в ЗСПЗЗ, § 15 на преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на
ЗСПЗЗ, ОбС Вълчи дол:
1. Дава съгласие, полскине пътища да бъдат включени в споразуменията по
създаване на масиви по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, като ползвателите на които са
предоставени полските пътища в масива, да осигурят транспортен достъп до имотите,
декларирани и заявени за ползване в реални граници от следващата стопанска година в
случай, че това е необходимо.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договори за имотите- полски пътища,
за стопанската 2014/2015г., определени по реда на чл.37в,ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ.
3. Определя годишна наемна цена в размер на 50,00лв.(петдесет лева) на декаримот полски път.
С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО извънредно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред, ЧЕТИДЕСЕТ И СЕДМОТО
Вълчи дол бе закрито в 17,30 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

извънредно заседание на ОбС

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:.............................................
/Георги Тронков/
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