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РЕШЕНИЯ	на	ОбС		
взети	на	23‐то	извънредно	заседание	на	05	февруари	2021	година	

П		Р		О		Т		О		К		О		Л			№	23	
                                     

         	
ПО	ПЪРВА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно	
избор на управител на «Общинска аптека-Здраве» ЕООД след проведен конкурс. 
 
ОбС взе следното 

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е	№	405	
                 На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 и ал.2 и чл.20 от Закона за 
публичните предприятия и чл.17,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост на Община Вълчи дол в търговскиш дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общински 
съвет Вълчи дол: 
                 1.Определя Георги Анастасов Георгиев, ЕГН……., притежаващ лична карта №……… 
издадена от МВР-Варна, с постоянен адрес град Варна, община Варна, област Варна, 
ж.к.“Младост“, бл.147, вх.1,ет.4,ап.7 за	управител	на	„Общинска	аптека‐Здраве“	ЕООД	с	ЕИК	
206166415, класиран на първо място и получил окончателен резултат от проведения 
конкурс – 5,50, за срок от 3 години, считано от 11.02.2021г. и месечно възнаграждение – една 
работна заплата. 
               2.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да сключи Договор за управление на 
„Общинска аптека-Здраве“ ЕООД с ЕИК 206166415, със спечелилия конкурса управител 
Георги Анастасов Георгиев, ЕГН………………, притежаващ лична карта №……… издадена от МВР-
Варна, с постоянен адрес град Варна, община Варна, област Варна, ж.к.“Младост“, бл.147, 
вх.1,ет.4,ап.7 
              3.Възлага на Управителя на „Общинска аптека.Здраве“ ЕООД с ЕИК 206166415 да 
впише промените в Агенцията по вписванията, в законоустановения срок. 

	
ПО	ВТОРА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно	
приемане на допълнение и изменение на Наредба за определянето на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 

	
Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е	№	406	

На основание чл.21,ал.2 и чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.9 от ЗМДТ,  Общински съвет 
Вълчи дол приема допълнение и изменение на Наредба за определянето на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол, както следва: 

- Създава се т.22 в Приложение № 2 към Наредба за определянето на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол: 
22. Такси за ползване на «Фитнес зала» 

      
№	

Вид	тренировка	 Такса:	

1 Дневно посещение без инструктор 5,00 лв. 

2 Дневно посещение с инструктор 10,00 лв. 

3 За лица от 7- 14 години-дневно посещение без 
инструктор 

2,00 лв. 
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4 За лица от 7-14 години –дневно посещение с 
инструктор 

5,00лв. 

5 Карта за месечно посещение без инструктор  

(12 посещения) 

30,00лв. 

6 Карта за месечно посещение с инструктор  

(12 посещения) 

50,00лв. 

7 Ползване на кърпа 2,00лв. 

 
ПО	ТРЕТА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно	
промяна на правното основание за вземане на Решение №363 от 09.12.2020 год., Протокол 
№21. 
 

ОбС взе следното 
	

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е	№	407	
              На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за промяна в 
Решение №363 от Протокол №21 от 09.12.2020 година, както следва: 
Било:	

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е	№	363	
    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.71,ал.1,т.1 от Закон за горите, чл.124а, 
ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет 
Вълчи дол: 
               1. разрешава изработване на проект за : Подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентиф.№61265.27.22 по КККР на с.Радан Войвода, общ.Вълчи 
дол; 
              2. одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ(пбан за застрояване) за обект: за ПИ с идентиф№ 61265.27.22 по КККР на с.Радан 
Войвода, общ.Вълчи дол 
                     Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване.  
	
 Става:	

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е	№	363	
    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.73,ал.1,т.1 от Закон за горите, чл.124а, 
ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет 
Вълчи дол: 
               1. разрешава изработване на проект за : Подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентиф.№61265.27.22 по КККР на с.Радан Войвода, общ.Вълчи 
дол; 
              2. одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ(пбан за застрояване) за обект: за ПИ с идентиф№ 61265.27.22 по КККР на с.Радан 
Войвода, общ.Вълчи дол 
                     Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване.  
 
ПО	ЧЕТВЪРТА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно	
допълнение на Решение №15 от 15.11.2019г. за определяне на представител на общината във 
„В и К-ООД“-Варна. 
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ОбС взе следното 
	

Р	Е	Ш	Е	Н	И	Е	№	408	
 На основание чл.21, ал.1,т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол определя за  
представител на община Вълчи дол в Общото събрание на съдружниците във  „В и К” ООД 
гр.Варна насрочено за 16.02.2021 г. от 10,00 часа в зала „Колегиум“, ет.1 в сградата на 
Централно управление на Дружеството-гр.Варна,ул.“Прилеп“ №33 – г-жа Пепа Петрова 
Пенчева- заместник кмет на Община вълчи дол.  
	
																		С		това	дневния	ред	на	ДВАДЕСЕТ	И	ТРЕТОТО		извънредно	заседание	бе	изчерпан.	
 
               
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО  редовно заседание на 
ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,30 часа.  

 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                                     /Димитър Тодоров/  


