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РЕШЕНИЯ НА ОбС  
взети на 20-то извънредно заседание на 23 ноември 2020 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 20 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно съгласие за 
придобиване на имоти държавна собственост с идентификатори 12574.62.8 и 12574.62.15 по 
КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 355 

                      На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС и чл.6,ал.3 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол: 
         1. Дава съгласие Община Вълчи дол да придобие безвъзмездно имот държавна 
собственост с идентификатор № 12574.62.8 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Вълчи дол, вид територия: урбанизирана, с НТП „За туристическа база, хижа“ с 
площ 2000 м². 
         2. Дава съгласие Община Вълчи дол да придобие безвъзмездно имот държавна 
собственост с идентификатор № 12574.62.15 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Вълчи дол, вид територия: урбанизирана, с НТП „За съоръжения за зимни 
спортове“ с площ 4220 м². 
         3. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол, да предприеме действия за придобиване на 
описаните в т.1 и т.2 недвижими имоти. 
         4. След придобиване на собствеността на основание чл.73,ал.5 от закона за горите и §5, 
т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на територията възлага на 
Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за обявяване на гореописаните 
имоти за публична общинска собственост. 
          5. На основание чл.60,ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуален кодекс, Общински 
съвет Вълчи дол допуска предварително изпълнение на настоящото решение, в предвид 
високата степен на значимост на обектите за икономическото развитие на Общината.  

 
                  С  това дневния ред на ДВАДЕСЕТОТО  извънредно заседание бе изчерпан. 
 
                
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТОТО извънредно заседание на ОбС 
Вълчи дол бе закрито в 16,50 часа.  

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