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РЕШЕНИЯ НА ОбС  

взети на 25-то извънредно заседание на 18 май 2017 година 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 25 

                                     
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Обявяване на траур на територията на Община Вълчи дол. 
        
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 696 
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местнатаадминистрация  Общински съвет-Вълчи дол обявява 19 май 2017 година за 
Ден на траур на територията на Община Вълчи дол във връзка със смъртта на Тошко 
Петров Янев- Кмет на община Вълчи дол. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местнатаадминистрация,  Общински съвет-Вълчи дол отменя провеждането на 
масови мероприятия на територията на община Вълчи дол, насрочени за 19 май 2017 
година. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Участие на Община Вълчи дол в Учредителен комитет за учредяване на „Организация за 
управление на Варненски Черноморски туристически район” 
 
                ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 697 
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  Общински съвет-Вълчи дол: 
1. Дава съгласие община Вълчи дол да участва в Учредителния комитет за 

учредяване на „Организация за управление на Варненски Черноморски туристически район” 
на основание Заповед № Т-РД-14-84/16.12.2016г. на Министъра на Туризма, което ще се 
проведе на 19.05.2017 год. от 12,00 часа в гр.Варна, ул.”Преслав” №26, Областна 
администрация Варна, зала Заседателна. 

2. Определя за представител на Община Вълчи дол, който да участва в 
Учредителното събрание на „Организация за управление на Варненски Черноморски 
туристически район  Димо Георгиев Димов-механик при Община Вълчи дол. 

 
С това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО извънредно заседание бе изчерпан. 

 
Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО извънредно заседание на 

ОбС Вълчи дол бе закрито в 13,30 часа.  
 
 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:……………… 
                                /Й.Йорданова/                                                             /Г.Тронков/ 
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