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РЕШЕНИЯ НА ОбС 

взети на 56-то редовно заседание на 27 юни 2019 година 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 56 

                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2019 година 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1543 
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната 

програма на Община Вълчи дол за 2019 година да бъде актуализирана и допълнена, както 
следва: 

 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 

1 Изграждане на водосток и подходи към 
него в землището на с.Кракра, община 
Вълчи дол 

30 000 0 

2 Закупуване на лек автомобил за нуждите на 
дейност БКС 

10 000 8 489 

3 Изграждане на улична битова канализация 
между о.т.42 о.т.43 по ул.»Асен Златаров» в 
гр.Вълчи дол 

0 29 337 

4 Строителен надзор на обект: «Изграждане 
на улична битова канализация между о.т.42 
о.т.43 по ул.»Асен Златаров» в гр.Вълчи 
дол» 

0 2 174 

 ОБЩО 40 000 40 000 

 Обекти, финансирани чрез §40-00 Постъпления от продажби на общински 
нефинансови активи 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 

1 Изграждане на ограда на гробищен парк в 
гр.Вълчи дол 

10 000 0 

2 Закупуване на три броя косачки за нуждите 
на дейност БКС 

5 000 0 

3 Изграждане на санитарен възел в 
Пенсионерски клуб с.Щипско 

5 000 9 960 

4 Доставка и монтаж на дограма за кметство 
с.Есеница 

2 000 3 625 

5 Доставка и монтаж на дограма за кметство 
с.Радан Войвода 

5 000 15 555 

6 Доставка и монтаж на дограма за кметство 
с.Генерал Киселово 

5 000 9 995 

7 Ремонт на покрив на сграда на Общинска 
администрация, находяща се в УПИ ХХХІ, 

25 000 17 865 
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кв.29 по плана на гр.Вълчи дол 

 ОБЩО 57 000 57 000 

 
 Обекти, финансирани от собствени приходи 

№ Наименование на обекта БИЛО СТАВА 

1 Закупуване на скенер за нуждите на 
дейност Общинска администрация 

0 1 397 

 ОБЩО 0 1 397 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно даване на 
съгласие Кмета на Община Вълчи дол да направи предложение до Министъра на финансите 
за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви 
трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни ремонти. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1544 
На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА и разпоредбите на чл.88 от закона за държавния бюджет на Рбългария за 2019 
година, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие на Кмета на Община Вълчи дол да направи 
предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средства отт целевата 
субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на Община 
Вълчи дол за извършване на неотложни текущи ремонти в размер на 262 424 (двеста 
шестдесет и две хиляди четиристотин двадесет и четири) лева, съгласно приложение-справка 
по чл.88 от ЗДБРБ за 2019 година за трансформиране на средства от целева субсидия за 
капиталови разходи. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отпускане на 
временен безлихвен заем за изпълнение на дейности по проект „Красива България” 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1545 
                На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Вълчи дол дава съгласие за 
ползването на временен безлихвен заем със средства от набирателната сметка на Община 
Вълчи дол към бюджетната сметка на Община Вълчи дол в размер на 67 159 лева (словом: 
шестдесет и седем хиляди сто петдесет и девет лева), със срок на ползване – до 31 декември 
2019 година. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
Програма за упрвление и разпиреждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол 
през 2019 година. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1546 
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА ,чл.8,ал.9 от ЗОС, Общински съвет Вълчи 

дол, приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в Община Вълчи дол през 2019 година, както следва: 
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Б.Имоти, върху които община Вълчи дол има намерение да учредиограничени 
вещни права, 

 се създава: 
Точка 1. Възмездно право на строеж върху имот, с идентификатор 12574.501.1424, 

номер по предходен план УПИ ХІХ, кв.44 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №821/24.08.2004г., 
частна общинска собственост. 

В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде 
 се създава: 
Точка 19. Имот с идентификатор, 14667.35.103, АОС №3635/16.04.2018г., с площ 32 

9777 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.генерал Киселово, с начин на 
трайно ползване овощна градина. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно учредяване на 
възмездно право на строеж върху имот с идентификатор 12574.501.1424, номер по предходен 
план УПИ ХІХ, кв.44 по плата на гр.Вълчи дол, АОС №821/24.08.2004г., частна общинска 
собстевонст. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1547 
               На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.37,ал.1 от ЗОС; чл.67,ал.1 от ЗС и чл.48,ал.1 и 
ал.2 от НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол: 

  1.Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж върху 100 кв.м. в имот с 
идентификатор 12574.501.1424, номер по предходен план УПИ ХІХ, кв.44 по плана на гр.Вълчи 
дол, АОС №821/ 24.08.2004г., частна общинска собственост, целият с площ от 394 кв.м., при 
граници за имота: 12574.501.1425; 12574.501.1603. Правото на строеж следва да се упражни в 
срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на Договора. 

2. Одобрява направената оценка в размер на 1780лв. (хиляда седемстотин и осемдесет 
лева) за 100 кв.м., при учредяване правото на строеж върху имот в идентификатор 
12574.501.1424, номер по предходен план УПИ ХІХ, кв.44 по плана на гр.Вълчи дол, АОС 
№821/ 24.08.2004г., частна общинска собственост, целият с площ от 394 кв.м., 
представляваща началната тръжна цена. 

3. Размер на депозита за участие – 10% от началната тръжна цена на имота. 
4. Определя Кирчо Раднев Кирчев-общински съветник, да бъде включен в състава на 

комисията за провеждане на търга. 
5. Одобрява тръжната документация. 
6. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
      -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
       -да издаде заповед и  да сключи договор със спечелилия  търга 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот 
с идентификатор 14667.35.103, АОС №3635/16.04.2018г, с площ 32977 кв.м., частна общинска 
собственост в землището на с.Генерал Киселово. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1548 
               На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8,ал.1, чл.35,ал.1,чл.41ал.2 от ЗОС и чл.37 от 
НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол: 

  1.Дава съгласие имот с идентификатор 14667.35.103, АОС №3635/ 16.04.2018г. с площ 
32 977 кв.м., частна общинска собственост в землището на с.Генерал Киселово, да бъде 
продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 

2. Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за имот с 
идентификатор 14667.35.103, АОС №3635/ 16.04.2018г. с площ 32 977 кв.м., частна общинска 



 4 

собственост в землището на с.Генерал Киселово  в размер на 52 800лв.(петдесет и две хиляди 
и осемстотин лева) за  първоначална тръжна цена при провеждането на търга. 

 Размер на депозита -20% от началната тръжна цена на имота. 
3. Определя Кирчо Раднев Кирчев-общински съветник, да бъде включен в състава на 

комисията за провеждане на търга. 
4. Одобрява тръжната документация. 
6. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
      -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
       -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния  търг. 

 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно утвърждаване на 
схема за поставяне на информационна табела по проект „Реконструкция на улици в гр. Вълчи 
дол, община Вълчи дол“, финансиран по Договор № 03/07/2/0/00090 от 26.01.2018 г. за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка 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 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони.      
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1549 
                   На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.56,ал.2 и чл.57,ал.1 от 
ЗУТ, Общински Съвет Вълчи дол утвърждава схема за поставяне на информационна табела по 
проект «Реконструкция на улици в гр.Вълчи дол, община Вълчи дол, разположена на 
кръстовището на ул.»Александър Стамболийски» и ул.»Никола Вапцаров» в гр.Вълчи дол, 
както е посочено на приложената схема. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
Информация за здравеопазване и здравно осигуряване в общината и информация за 
дейността на здравните кабинети за 2018 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1550 
             На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема 
Информация за здравеопазване и здравно осигуряване в общината и информация за 
дейността на здравните кабинети за 2018 година. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
информация представена от Спортните клубове на територията на общината, получаващи 
финансиране от общинския бюджет за дейността им. 

 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1551 
ОбС Вълчи дол на чл.21,ал.1,т.24 и във връзк с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА приема Отчет за 

дейността на спортните клубове, получаващи финансиране от общинския бюджет, съгластно 
приложения №1-7 към настоящата Докладна записка. 

 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров – ресорен заместник кмет , относно приемане на 
Информация за дейността на ДСП и разкритата Трапезария към него (предоставяне на храна 
по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол“ на Оперативна програма за 
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храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най- 
нуждаещите се лица ) за 2018 година . 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1552 
                 Общински Съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т..23 от ЗМСМА приема 
Информация за дейността на ДСП и разкритата Трапезария към него (предоставяне на храна 
по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол“ на Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най- 
нуждаещите се лица ) за 2018 година . 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0024-C01 по проект " Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол"  финансиран по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.040 - Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1553 
                         На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА: 
                       1. Общински съвет-Вълчи дол Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да 
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
Министерство на труда и социалната политика, в размер на 18 458,50лв.(осемнадесет хиляди 
четиристотин петдесет и осем лева и петдесет стотинки)за обезпечаване на 20% авансово 
плащане от общата стойност на Договора за безвъзмедна финансова помощ № BG05M9OP001-
2.040-0024-C01 от 17.06.2019г. по ОП»Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, процедура 
BG05M9OP001-2.040 -Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 
2. 
        2. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем със 
средства от бюджета на Община Вълчи дол. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната 
км извънбюджетната сметка- получени средства от НФ и ЕФ на Община Вълчи дол, чрез 
която да се извършат плащанията по проект, финансиран с Договор за безвъзмедна 
финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0024-C01 от 17.06.2019г. по ОП»Развитие на 
човешките ресурси» 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания –Компонент 2. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно възлагане на 
услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес по  проект 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол“, със сключен 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0024-C01, 
процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент2”, 
приоритетна ос:  Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, на ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинасирана от Европейския съюз (ЕС) чрез 
Европейския социален фонд(ЕСФ) и национално финансиране 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1554 
     На основание чл.21,ал.1,т.23от ЗМСМА, във връзка с Решение на ЕК за  
УОИИ/20.12.2011година , Общински съвет Вълчи дол: 
                       1. Възлага на Дирекция «Инвестиционна политика и хуманитарни дейности» 
къмОбщина Вълчи дол изпълнението на дейностите по предоставяне на услугата на 
територията на Община Вълчи дол по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в община Вълчи дол“, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0024-C01, процедура „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания- Компонент2”, приоритетна ос:  Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване, на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
съфинасирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд(ЕСФ) и 
национално финансиране. 
        2. Възлага на кмета на Община Вълчи дол изготвянето на Заповед или Вътрешни правила 
за реда за предоставяне на услугата «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания» като услуга от общ икономически интерес, съдържащи всички изискуеми 
реквизитисъгласно член4 от Решението на ЕК за УОИИ. 
          3. Общинск исъвет Упълномощава Кмета на Обшина Вълчи дол да извърши всички 
последващи правни и фактически действия за изпълнение на решенията. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
13.1. Заявление от Васил Ангелов Георгиев он гр.Вълчи дол,ул.”Толбухин” №6, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1555 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Васил Ангелов 
Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.»Толбухин» №6  да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 80,00лв.. 
 
13.2. Заявление от Антон Огнянов Енев от с.Михалич, относно отпущане на еднократна 
парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1556 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Антон Огнянов Енев 
от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00лв. 
 
13.3. Заявление от Сали Халилов Шабанов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1557 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Сали Халилов 
Шабанов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лв. 
 
13.4. Заявление от Несибе Мустафова Еминова от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1558 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Несибе Мустафова 
Еминова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
150,00лв. 
 
13.5. Заявление от Силвия Георгиева Добрева от с.Бояна, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1559 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Силвия Георгиева 
Добрева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
13.6. Заявление от Сеид Ахмедов Мусов от с.Радан войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1560 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Сеид Ахмедов Мусов 
от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
13.7. Заявление от Юсния Азисова Мехмедова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1561 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Юсния Азисова 
Мехмедова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
13.8. Заявление от Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1562 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Стойка Атанасова 
Стойчева от с.Караманите  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
13.9. Заявление от Мустафа Мустафов Мехмедов от с.Есеница, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1563 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мустафа Мустафов 
Мехмедов от с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв..  
 
13.10. Заявление от Сергей Георгиев Белчев от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1564 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Сергей Георгиев 
Белчев от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ.  
 
13.11. Заявление от Галина Николова Колева от с.Изворник, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1565 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Галина Николова 
Колева от с.Изворник да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв..  
 
13.12. Заявление от Неврия Шабанова Юсеинова от с.Радан Войвода, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 1566 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Неврия Шабанова Юсеинова 
от с.Радан Войвода  да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв..  
 
13.13. Заявление от  Светла Лекова Маринова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна 
парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1567 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Светла Лекова Маринова от 
с.Михалич  да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
13.14. Заявление от Анна Маринова Минкова от с.Есеница, относно отпущане на еднократна 
парична помощ  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1568 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие на Анна Маринова Минкова от 
с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
13.15. Докладна записка от Кмет на с.Михалич, относно отпущане на еднократна парична помощ  
за социално погребение 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 1569 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на  100,00лв. за социално погребение, които да се получат от Нежмедин 
Ахмедов-Кмет на с.Михалич. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧККА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за 
финансиране на проект „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Поликлиниката в гр.Вълчи дол” 
по проект „Красива България” 2019г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1570 
    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 „Осигуряване на достъпна среда на сградата на 
Поликлиниката в гр.Вълчи дол” по проект „Красива България” 2019г. 

    2. Дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да възложи изработване на технически проект 
във връзка с кандидатстване за финансиране на проект „Осигуряване на достъпна среда на сградата на 
Поликлиниката в гр.Вълчи дол” по проект „Красива България” 2019г. 

   3. Дава съгласие разходите за изработване на технически проект, авторски и строителен надзор 
при изпълнение на проекта да бъдат за сметка ана Община Вълчи дол. 

    4. Дава съгласие Община Вълчи дол да осигури 23%съфинансираща вноска по проект 
„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Поликлиниката в гр.Вълчи дол” по проект „Красива 
България” 2019г. 
               5. Дава съгласие Община Вълчи дол да стопанисва и ползва обекта, изграден по 
проект„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Поликлиниката в гр.Вълчи дол” по проект 
„Красива България” 2019г., минимум 5 години след изпълнението му по ПКБ. 
 

С  това дневния ред на ПЕТДЕСЕТ  И ШЕСТОТО редовно заседание бе изчерпан. 

                     Поради  изчерпване на дневния ред , ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТОТО редовно заседание на ОбС 
Вълчи дол бе закрито в 15,45 часа.  
 

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