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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
взети на 20-то извънредно заседание на 01 февруари 2017 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 20 
                                     

         ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно кандидатстване за 
финансиране с проекто-предложение «Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на 
НЧ»Асен Златаров-1937»,с.Генерал Киселово», мярка М01 «Подобряване на обществената 
среда в населените места» по Проект «Красива България 2017» 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 562 

На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол: 

           1.Дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да разработи проектно 
предложение и да кандидатства за финансиране на проект «Изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност на НЧ»Асен Златаров-1937», с.Генерал Киселово по Проект «Красива 
България 2017». 

           2. Дава съгласие Кмет ана Община Вълчи дол да възложи изработване на 
обследване за енергийна ефективност във връзка с кандидатстване за финансиране на 
проект «Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на НЧ «Асен Златаров-1937», с. 
Генерал Киселово» по Проект «Красива България 2017». 

           3. Дава съгласие разходите за строителен надзор при изпълнение на проекта да 
бъдат за сметка на Община Вълчи дол. 

           4. Дава съгласие Община Вълчи дол да осигури 52% съфинансираща вноска от 
общата стойност на проект «Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на НЧ «Асен 
Златаров-1937», с. Генерал Киселово». 

            5. Дава съгласие Община Вълчи дол да стопанисва и ползва обекта, изграден по 
проект «Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на НЧ «Асен Златаров-1937», с. 
Генерал Киселово» минимум 5 години след изпълнението му по ПКБ. 

ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Предложение  от Тошко Янев-кмет на община, относно определяне на представител за 
заседание на А „В и К” 
 
               ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 563 
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5 от 

Закона за водите, ОбС Вълчи дол: 

                1.Определя Кметът на Община Вълчи дол , като представител на Община Вълчи 
дол в Общото събрание на Асоциация по “ Ви К” на обособената територия, обслужвана от 
ВиК-Варна ООД. 

              2. При невъзможност на Кметът на Община Вълчи дол да участва в Общото 
събрание, определя г-жа Димитринка Димитрова- заместник-кмет на Община Вълчи дол като 
представител на Община Вълчи дол в общото събрание на Асоциация по “ Ви К” на 
обособената територия, обслужвана от ВиК-Варна ООД. 

              3. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото Общо 
събрание на 20.02.2017 година да гласува „за” примане на предложените по дневния ред 
материали. 
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    4. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото Общо 
събрание на 20.02.2017 година да гласува „за” примане на предложените по дневния ред 
проекторешения. 

 
      

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 14,30 часа.  
 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:……………… 
                                /Й.Йорданова/                                                             /Г.Тронков/ 
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