
РЕШЕНИЯ НАОбС
Взети на 45-то редовно заседание на 31 октомври 2022 година 

П Р О Т О К О Л  №45

ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- Кмет на Община Вълчи дол, относно промяна в текста 
на Решение №841/28.06.2022г. взето с Протокол №40 от проведеното заседание на ОбС 
гр.Вълчи дол.

ОбС взе следното
Р Е ШЕ Н И Е  №915

На основание чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8,ал.1 от ЗОС, ОбС 
Вълчи дол променя свое решение №841/28.06.2022г., Протокол №40, както следва:
БИЛО:

На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8,ал.1 от ЗОС, Общински 
съвет Вълчи дол:

1. Дава съгласие да бъде бракувано по реда на Закона за счетоводството като негодно за 
употреба и предадено на скраб МПС, собственост на ДПДУИ с.Оборище , както следва:

> Фолксваген „Транспортер" с регистрационен номер №В 3345 ВТ и номер на рама 
WV2ZZZ7HZH062829, заведен под инвентарен номер №3186 в баланса на ДПДУИ 
с.Оборище.

2. Дава съгласие да бъде закупен от делегирания бюджет на ДПДУИ с.Оборище нов 
автомобил за ефективно и ефикасно предоставяне на услугата към потребителите на 
институцията.

3. Упълномощава Директора на ДПДУИ с.Оборище да извърши нормативно определени 
действия, в изпълнение на горното решение.

СТАВА:
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.8,ал.1 от ЗОС, Общински 
съвет Вълчи дол:

1. Дава съгласие да бъде бракувано по реда на Закона за счетоводството като негодно за 
употреба и предадено на скраб МПС, собственост на ДПДУИ с.Оборище, както следва:

>  Фолксваген „Транспортер" с регистрационен номер №В 3345 ВТ и номер на рама 
WV2ZZZ7HZH062829, заведен под инвентарен номер №3186 в баланса на ДПДУИ 
с.Оборище.

2. Дава съгласие да бъде закупен от делегирания бюджет на ДПДУИ с.Оборище в 
автомобил за ефективно и ефикасно предоставяне на услугата към потребителите на 
институцията.

3. Упълномощава Директора на ДПДУИ с.Оборище да извърши нормативно определени 
действия, в изпълнение на горното решение.

ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- Кмет на Община Вълчи дол, относно одобряване на 
общата численост и структура на общинска администрация Вълчи дол

ОбС взе следното

Р Е ШЕ Н И Е  № 916
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Вълчи дол:
I-Отменя съществуващата обща численост и структура на Общинска администрация - Вълчи 

дол, считано от 01.11.2022 г.
II. Одобрява общата численост и структура на Общинска администрация -  Вълчи дол, 

считано от 01.11.2022г., както следва:
























