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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
взети на 48 извънредно заседание на 30.11.2018 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 48 
                                                    
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно искане за авансово 
плащане по Договор №03/017/2/0/00090 от 26.01.2018г., сключен между ДФ „Земеделие” и 
община Вълчидол, и издаване на запис  на заповед от община Вълчи дол в полза на 
ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авасово плащане по договор 
№03/07/2/0/00090 от 26.01.2018г. сключен между Държавен фонд „Земеделие” и община 
Вълчи дол, във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция на улици в гр.Вълчи дол, 
община Вълчи дол”, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1315 
              На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24 и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, и Договор 
№03/017/2/0/00090 от 26.01.2018г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони сключен 
между община Вълчи дол ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенци, седалище и адрес на 
управление гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния 
директор Живко Живков,     Общински съвет Вълчи дол: 
                 1. Упълномощава КМЕТА на ОБЩИНА ВЪЛЧ ДОЛ- ГЕОРГИ МИНЧЕВ ТРОНКОВ да 
подпише Запис на Заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ”Земеделие”-Разплащателна агенция в размер на 14 294,73лв.( четиринадесет хиляди 
двеста деветдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100% от 
заявения размер на авансово плащане по Договор №03/017/2/0/00090 от 26.01.2018г., за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони сключен между община Вълчи дол ДФ”Земеделие”-
Разплащателна агенция. 
 2. Възлага на кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по Договор №03/017/2/0/00090 от 26.01.2018г., за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони сключен между община Вълчи дол ДФ”Земеделие”-
Разплащателна агенция. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно    учредяване на 
безвъзмездно право на ползване върху сгради-читалища, общинска собственост на 
територията на община Вълчи дол       
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1316 
               На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.5 от ЗОС, параграф 4 от ПЗР на ЗНЧ, 
Общински съвет Вълчи дол: 
                  1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на действащите 
народни читалища  на територията на Община Вълчи дол, както следва: 
                          - читалище «Светлина»-с.Бояна 
                          -читалище «Отец Паисий»-с.Брестак 
                          -читалище «Изгрев»-с.Войводино 
                          -читалище «Пробуда»-с.Добротич 
                          -читалище «Никола Вапцаров»-с.Есеница 
                           -читалище «Христо Ботев»-с.Изворник 
                          -читалище «Христо Ботев»-с.Калоян 
                            -читалище «Зора»-с.Караманите 
                            -читалище «Просвета»-с.Михалич 
                            -читалище «Възраждане»-с.Червенци 
                           -читалище «Христо Ботев»-с.Искър 
                            -читалище «Асен Златаров»-с.Генерал Киселово 
                           -читалище «Елин Пелин»-с.Оборище 
                            -читалище «Димитър Благоев»-гр.Вълчи дол 
       
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно             изменение в 
Решение №1232/30.08.2018г. на Общински съвет Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1317 
               На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.39,ал.2 от ЗОС,  
              І- Общински съвет Вълчи дол изменя т.І в Решение №1232/30.08.2018год. , като 
решението придобива следната редакция: 
                «Общински Съвет  Вълчи дол дава съгласието си да се учреди безвъзмездно право на 
ползване за срок от 10 (десет) години на Агенция за социално подпомагане, ЕИК 
1210150560, за нуждите на Дирекция»Социално подпомагане»-Вълчи дол. 
             ІІ- В останалата част Решение №1232/30.08.2018г. остава непроменено. 
 
 
 

С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО извънредно заседание бе изчерпан. 

На основание чл.33,ал.1,т.4 от ЗМСМА не постъпиха следните питания от общински 
съветници и  граждани. 

              
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО редовно заседание 
на ОбС Вълчи дол бе закрито в 08,50 часа.  

 
 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                             /Яна Радева Михалева/ 
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