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РЕШЕНИЯ на ОбС 
взети на 34 извънредно заседание на 05.01.2018 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 34 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно отмяна на Решение 
№948/14.12.2017г. на Общински съвет –Вълчи дол за кандидатстване за финансиране с 
проекто-предложение „Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за 
обществено ползване на пространство около него в УПИ І, кв.85 по плана на град Вълчи дол „, 
мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект „Красива 
България 2018” 
 
 Общинският съвет взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №950 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.99,т.2 от АПК, Общински 
съвет Вълчи дол отменя Решение №948/14.12.2017г. за кандидатстване за финансиране на 
проект „Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за обществено ползване 
на пространство около него в УПИ І, кв.85 по плана на град Вълчи дол„ по Проект „Красива 
България 2018” 
          
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно кандидатстване за 
финансиране с проекто-предложение „Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит 
басейн за обществено ползване на пространство около него в УПИ І, кв.85 по плана на град 
Вълчи дол „, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект 
„Красива България 2018” 
 
  ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 951 
                     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 

1.Дава съгласие Общинска администрация Вълчи  дол да разработи проектно 
предложение и да кандидатства за финансиране на проект «Ремонт на сграда съблекалня и 
реновация на открит басейн за обществено ползване и пространството около него в УПИ І, 
кв.85 по плана на град Вълчи дол» по Проект «Красива България 2018» 

2. Дава съгласие разходите за строителен надзор при изпълнение на проекта да бъдат 
за сметка на Община Вълчи дол. 

3. Дава съгласие разходите за авторски надзор при изпълнение на проекта да бъдат за 
сметка на Община Вълчидол. 

4. Дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да възложи, за сметка на общината, 
изработване на обследване за енергийна ефективност във връзка с кандидатстване за 
финансиране на проект «Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за 
обществено ползване и пространството около него в УПИ І, кв.85 по плана на град Вълчи дол» 
по Проект «Красива България 2018» 

5. Дава съгласие Община Вълчи дол да осигури 66,58% съфинансираща вноска по 
Проект «Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за обществено ползване 
и пространството около него в УПИ І, кв.85 по плана на град Вълчи дол»  

6. Дава съгласие Община Вълчи дол да стопанисва и ползва обекта изграден по проект 
«Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за обществено ползване и 
пространството около него в УПИ І, кв.85 по плана на град Вълчи дол»  минимум 5 години 
след изпълнението му по ПКБ. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно допълнително споразумение 
№3 към Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
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BG05FMOP001-3.002-0054-C03 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект 
„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” на Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 952 

                     На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: 
1.Общински съвет-Вълчи дол Упълномощава Георги минчев Тронков-Кмет на Община 

Вълчи дол да подпише Запис на заповед, без протест и без разности, платима на предявяване 
в полза на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане 
в размер на 11 510,30лв.(единадесет хиляди петстотин и десет лева и тридесет стотинки) за 
обезпечаване на 20% авансово плащане на общата стойност на ДОПЪЛНИТЕЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ №3 КЪМ ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-3.002-0054-C03 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ 
И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСТО ПОДПОМАГАНЕ НА 
НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА  за изпълнение на порект «Осигуряване на топъл обяд 2016-
2019», като са приспаднати сумите за получените авансови плащания. 

2. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем 
със средства от бюджета на Община Вълчи дол, до размера на извършените допустими 
разходи. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната към сметката за средствата от ЕС 
на Община Вълчи дол, чрез която да се извършват плащанията по ДОПЪЛНИТЕЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ №3 КЪМ ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 
ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05FMOP001-3.002-0054-C03 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 
ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСТО 
ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА  за изпълнение на порект «Осигуряване на 
топъл обяд 2016-2019». 
 

С това дневния ред на ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО извънредно заседание бе изчерпан. 

 
Поради  изчерпване на дневния ред , ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО извънредно заседание 

на ОбС Вълчи дол бе закрито в 16,30 часа.  
 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                             /Яна Радева Михалева/ 
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