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РЕШЕНИЯ НА ОбС Вълчи дол 
Взети на 43-то редовно заседание на 26 юли 2018 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 43 
                                                      
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Отчет за дейността на ОбС, през периода м.01.2018г.-м.06.2018 година  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1195 
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема 

отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите комисии за 
периода м.януари-м.юни 2018 г.  
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно одобряване на 
разходи за командировки на Кмета на Община Вълчи дол 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1196 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в 
страната , Общински съвет Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на 
Георги Минчев Тронков- Кмет на Община Вълчи дол за периода 01.04.2018г.-30.06.2018г., в 
размер на 40,00 лева /словом: четиридесет лева и нула стотинки/. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране на 
инвестиционната програма на община Вълчи дол за 2018 година 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1197 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 
Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2018 година да бъде актуализирана и 
допълнена както следва: 

 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет: 
 

№ Наименование на обекта: БИЛО СТАВА 
1 Основен ремонт на кметство с.Звънец 18 500 0 
2 Изграждане на паркинг до административна 

сграда о.к.29-о.к9129 в гр.Вълчи дол 
5 400 0 

3 Изграждане на детска прощадка в гр.Вълчи дол 10 000 0 
4 Основен ремонт на площад в с.Караманите 12 700 0 
5 Основен ремонт на ВиК и ел.инсталация в 

Здравна служба с.Стефан Караджа 
4 900 13 488 

6 Основен ремонт на съществуващ водосток, 
намиращ се в в кв.8 по плана на грВълчи дол 

21 770 29 870 

7 Основен ремонт на ВиК и ел.инсталация в 
кметство с.Стефан Караджа 

0 13 200 

8 Основен ремонт на сграда в стадион, находящ се 
в с.Караманите 

0 20 000 

9 Допълнителни СМР на обект:»Реновация на 
открит басейн за обществено ползване и 
пространството около него» 

0 113 000 

10 Основен ременто на ВиК и ел.инсталация в 0 42 960 
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санитарни и кухненски помещения в 
ДГ»Слънце»-с.Михалич 

11 Основен ремонт на VAR1112 212 248 53 000 
 ОБЩО: 285 518 285518 

 
 Обекти, финансирани със средства от собствени приходи: 

 
№ Наименование на обекта: БИЛО СТАВА 
1 Изработка и монтаж на билборд, необходим да 

изпълнение на проект «Реконструкция на 
улици в гр.Вълчи дол, община Вълчи дол», 
финансиран от ПРСР 

0 5 000 

2 Закупуване на два броя храсторези 0 2 758 
 ОБЩО: 0 7 758 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отпускане на 
временен безлихвен заем за изпълнение на дейности по проект, финансиран по ОП”РЧР” 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1198 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т10 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 
за ползването на временни безлихвени заеми със средства от бюджета на Община Вълчби дол 
за периода на проекта- до размера на разходите за трудови възнаграждения, включително и 
плащанията на осигурителните вноски. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната 
сметка на Община Вълчи дол към сметката за средства от Европейския съюз, чрез която ще се 
извършват плащанията по проект BG05M90PO01-1.028-001 „Работ”, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно застраховане на 
имоти частна общинска собственост 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1199 
              На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА и л.9,ал.2 от ЗОС, Общински съвет Вълчи 
дол определя имотите- частна общинска собственост, които да бъдат застраховани през 2018 
година, включително срещу природни бедствия и земетресения, както следва: 
 

№ Описание на имота Местонахождение на 
имота 

Отчетна стойност 
/лева/ 

1 Втори етаж от масивна 
двуетажна сграда –общежитие, 
състоящ се от три апартамента 
и два коридора, със застроена 
площ 241 кв.м. 

УПИ І-45,кв.9 по плана на 
гр.Вълчи дол 

7 076,31 

2 Втори етаж от масивна сграда 
на два етажа- «Туристическа 
жиха», състояща се от битова 
сграда, три спални помещения, 
коридор, стълбище и 

Землище гр.Вълчидол, 
местност «Пионерски лагер», 
ПИ №000237 

32 667,84 
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санитарен възел 
3 Първи и втори етаж от 

администранивна сграда, 
масивна, включваща: изба от 
четири помещениия със 
санитарен възел с площ от 350 
кв.м., партер с две помещения с 
площ от 62 кв.м., целият първи 
етаж с с площ от 480 кв.м. и 
целият втори етаж с площ от 
480 кв.м. 

УПИ ІІІ, кв.34 по плана на 
гр.Вълчи дол 

147 645,35 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране 
списъка на средищните училища на територията на община Вълчи дол за учебната 
2018/2019г. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1200 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС №128 на МС от 

29.06.2017г за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища и във връзка с чл.53, ал.2,3,4 и 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, ОбС Вълчи дол Предлага на Министъра на образованието и науката 
училищата на територията на община Вълчи дол:  ОбУ «Васил Левски»-сМихалич, 
ОУ»Климент Охридски»-с.Стефан Караджа, ОбУ «Свети Иван Рилски»- с.Червенци и СУ»Васил 
Левски»-гр.Вълчи дол да запазят статута си на средищни училища и през учебната 2018/2019 
година. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно актуализиране 
списъка на средищните детски градини на територията на община Вълчи дол за учебната 
2018/2019г. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1201 
                На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.3,ал.1 и ал.2 от ПМС №128 на МС от 

29.06.2017г за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 
градини и училища и във връзка с чл.53, ал.1,4 и 5 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, ОбС Вълчи дол Предлага на Министъра на образованието и науката 
детските градини на територията на община Вълчи дол:  ДГ»Здравец»-гр.Вълчи дол и 
ДГ»Надежда Крупская»-с.Генерал Киселово да бъдат включени в списъка на средищните 
детски градини за учебната 2018/2019 година. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно фомиране на 
паралелки в общинските училища с по-малък брой ученици от допустимия, съгл. 
чл.68,ал.1,т.2 ,ал.2 и ал.8 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 01.10.2017г., приета с ПМС №219 от 
05.10.2017г., в сила от 01.01.2018 г. 
 
ОбС взе следното: 
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Р Е Ш Е Н И Е № 1202 
                 На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.68,,ал.1,т.2, ал.2 
и ал.8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г. в сила 
от 01.01.2018 година, Общински Съвет  Вълчи дол дава съгласие да се провежда 
обучение в училищата с брой ученици, който е по-малък от минималния, както 
следва: 
 1.ОУ «Климент Охридски»-с.Стефан Караджа 
            - ІІ клас -10 ученици 
            -ІІІ клас-10 ученици 
            -ІV клас – 10 ученици 
            -V клас – 10 ученици 
            -VІ клас – 15 ученици 
            -VІІ клас – 10 ученици 
2.ОбУ «Свети Иван Рилски»-с.Червенци 
            - І клас – 14 ученици 
            -ІІ клас -15 ученици 
            -ІІІ клас -12 ученици 
            -ІV клас – 10ученици 
            -V клас – 16 ученици 
            -VІІ клас – 16 ученици 
            -ІХ клас – 11 ученици 
3.ОбУ «Васил Левски»-с. Михалич 
            - І клас – 12 ученици 
            -ІІІ клас – 12 ученици 
            - ІV Клас – 12 ученици 
            -V клас -17 ученици 
            -VІ клас – 11 ученици 
             -VІІ клас- 16 ученици 
       4. СУ «Васил Левски»-гр.Вълчи дол 
            - VІа клас – 17 ученици 
            -ІХ а клас, профил «Обществени науки» – 15 ученици 
            -ІХ б клас,специалност «Търговия на едро и дребно», професия «Търговски 
представител» -13 ученици 
            -ХІІ б клас, специалност «Малък и среден бизнес», професия «Сътрудник в малък 
и среден бизнес» – 10 ученици 
        5. ПГ по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа 
            - ХІа клас – 15 ученици 
            -ХІб клас – 17 ученици 
            -ХІІ а клас -13 ученици 
            -ХІІ б клас – 11 ученици 
 

           Със 16 гласа «за», 1 глас «против»(Кирчо Кирчев) и 0 гласа «въздържали се», ОбС 
взе следното: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1203 
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.68,ал.2 и 

чл.68,ал.1,т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г. в сила 
от 01.01.2018 година, Общински съвет Вълчи дол дава предварително съгласие 
Община Вълчи дол като финансиращ орган, след приключване на третия етап на 
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държавния план-прием в област Варна за учебната 2018-2019г., да осигури 
допълнителни  средства за обезпечаване на учебния процес и да дофинансира в 
размер на 20 на сто от размера на стандарта разликата между норматива за 
минимален брой съгласно Приложение №7 на Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 
действителния брой на учениците в следните паралелки: 
   - ОбУ «Васил Левски»-с. Михалич  - VІІІ клас 
          -  ОбУ «Свети Иван Рилски»-с.Червенци – VІІІ клас 
          -  ПГ по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа – VІІІ клас 
 
 Със 17 гласа «за», 0 гласа «против» и 0 гласа «въздържали се», ОбС взе следното: 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 1204 

                На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.69,ал.1 и 
чл.68,ал.4,т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г. в сила 
от 01.01.2018 година, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие на Община Вълчи дол 
като финансиращ орган да осигури допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес и да дофинансира в размер на 20 на сто от размера на стандарта за 
разликата между норматива за минимален брой съгласно Приложение №7 на  
Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование и действителния брой на учениците в следните паралелки: 
   - ОУ «Св.Климент Охридски»»-с. Стефан Караджа  - І клас – 9 ученици             
 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост н община 
Вълчидол през 2018 г. 
 
ОбС взе следното 

                Р Е Ш Е Н И Е  № 1205 
                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 2018 г., както следва: 
                   В раздел В. Имоти, които Община Вълчи дол има намерение да продаде се 
създава: 
                Точка 11-382 кв.м. идеална част от УПИ-494, кв.67, АОС 3670/11.06.2018г., частна 
общинска собственост по плана на с. Брестак. 
  
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имот, 
представляващ идеална част от УПИ VІІ-494,кв.67, АОС №3670/11.06.2018г., частна общинска 
собственост по плана на с.Брестак. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1206 
                На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.36, ал.1,т.2 и ал.3 от ЗОС, 
чл.47,ал.1,т.3 и ал.3 от НРПУРОИ, Общински Съвет  Вълчи дол : 
                     1. дава съгласие имот, представляващ 382 кв.м. идеална част от УПИ VІІ-494, кв.67, 
АОС 3670/11.06.2018г., частна общинска собственост по плана на с.Брестак, да бъде продаден 
на Милен Димитров Вълчев, ЕГН...........с адрес с.Брестак, ул.»Бряст» №7. 
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                     2. Одобрява направената експертна оценка в размер на 2 450,00лв.( две хиляди 
четиристотин и петдесет лева) без ДДС, направена от оценител инж.Йовка Атанасова за 
продажба на имот, представляващ 382 кв.м. идеална част от УПИ VІ—494, кв.67, АОС 
№3670/11.06.2018г., частна общинска собственост по плана на с.Брестак. 
                    3. На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА и чл.36,ал.3 от ЗОС възлага на Кмет 
на Община Вълчи дол да издаде заповед за продажба и след заплащане на продажната 
цена да сключи договор за покупко-продажба с г-н Милен Димитров Вълчев, ЕГН...........с 
адрес с.Брестак, ул.»Бряст» №7 за 382 кв.м. идеална част в УПИ VІІ-494, кв.67, АОС 
3670/11.06.2018г., частна общинска собственост по плана на с.Брестак. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно допълване 
(актуализиране) на «Специализирана план-схема за газоснабдяване на гр.Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1207 
              На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.108,ал2 ат ЗУТ, Общински съвет 
Вълчи дол приема актуализираната «Специализирана план-схема за газоснабдяване на 
гр.Вълчи дол» за попълване на участъци по улици: «Дунав», «Урожай», «Адалберт Антонов-
Малчика», «Жучщя Кярямфилова», «Янтра», «М.Ф.Толбухин», «Хаджи Димитър», «Кирил и 
Методий», «Радецки», «Георги Мамарчев», «Александър Стамболийски», «23-ти септември», 
«Алеко Константинов», от ок 84 до ок86; от ок61 до ок62 и от ок125 до ок 134. 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
12.1. Заявление от  Недялко Иванов Иванов от с.Брестак, ул.”Тракия” №13, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1208 
     Дава съгласие на Недялко Иванов Иванов от с.Брестак, ул.»Тракия» №13 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 

 
12.2. Заявление от  Сунай Рамадан Сали от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1209 
    Дава съгласие на  Сунай Рамадан Сали от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 120,00. 
 
12.3. Заявление от Теменужка Марева Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.”Янко Сакъзов” 
№12, относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е № 1210 
       Не дава съгласие на  Теменужка Марева Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.»Янко 
Сакъзов» №12, да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
12.4. Заявление от  Фатме Хасанова Фазлиева от с.тефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1211 
    Не дава съгласие на  Фатме Хасанова Фазлиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 

 
12.5. Заявление от  Добринка Василева Стоянова от гр.Вълчи дол,ул”Г.Димитров”№40, 
относно отпущане на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1212 
      Не дава съгласие на  Добринка Василева Стоянова от гр.Вълчи дол, 
ул.»Г.Димитров»№40 да бъде отпусната еднократна парична помощ. 

 
12.6. Заявление от  Мейрям Исуфова Мехмедова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1213 
      Не дава съгласие на  Мейрям Исуфова Мехмедова от с.Стефан Каражда да бъде 
отпусната еднократна парична помощ. 
 
12.7. Заявление от  Ибиш Ибрямов Ибрямов от с. Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1214 
      Дава съгласие на  Ибиш Ибрямов Ибрямов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.. 

 
12.8. Заявление от  Кадрия Емегюлова Салиева от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1215 
      Не дава съгласие на Кадрия Емегюлова Салиева от с.Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна парична помощ. 
 
12.9. Заявление от  Мустафа Исуфов Ибрямов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1216 
      Не дава съгласие на Мустафа Исуфов Ибрямов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
12.10. Заявление от  Диян Андреев Атанасов от гр.Вълчи дол,ул.”Струма” №2, относно 
отпущане на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е № 1217 
      Не дава съгласие на Диян Андреев Атанасов от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №2 да бъде 
отпусната еднократна парична помощ. 
 
12.11. Заявление от  Мустафа Мустафов Мехмедов от с.Есеница, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1218 
      Не дава съгласие на Мустафа Мехмедов Мехмедов от с.Есеница да бъде отпусната 
еднократна парична помощ. 
 
12.12. Заявление от  Теменужка Миткова Савова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1219 
     Дава съгласие на Теменужка Миткова Савова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева Михалева- председател на ОбС Вълчи дол, относно 
предприемане на мерки с цел справяне с демографската криза на територията на Община 
Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1220 
             На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет  Вълчи дол дава съгласие 
таксите за смяна на личните карти, на лицата подали заявления, съгласно Приложение1, 
дължими към републиканския бюджет, в това число и дължимата такса по НОАМТЦУ към 
Община Вълчи дол да са сметка на бюджета на Община Вълчи дол, в срок до 31.122018 
година. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Яна Радева Михалева- председател на ОбС Вълчи дол, относно отпускане 
на персонална пенсия 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1221 
                 Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на детето 
Дейвид Димитров Стоянов , ЕГН-.......................... 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно погасяване по 
давност на право на строеж в УПИ VІ,кв.64 по плана на гр.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1222 
                 На основание чл.21,ал.1т8 от ЗМСМА, чл.9,ал.1 от НРПУРОИ, във връзка с чл.67,ал.1 от 
Закона за собствеността, Общински съвет Вълчи дол: 
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                   І- Прогласява погасеното по давност право на строеж върху общински имот, актуван 
с АОС №3686/19.072018г., съставляващ УПИ VІ /шест/в квартал 64 /шестдесет и четири/ по 
плана на гр.Вълчидол с площ 1 480,00кв.м. /хиляда четиристотин и осемдесет/, при граници: 
улица, УПИ V-1197 и УПИ VІІ м кв.64 и край на регулацията, учредено в полза на Ангелина 
Петрова Костадинова с т.д. № РД0801/339/25.07.1990г. 
                  ІІ- Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички последващи 
действия произтичащи от решението по т.І. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно даване  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 текущи ремонти. 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 1223 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и 
разпоредбите на чл87 от Закона за държавния бюджет на Рбългария за 2018 година,ОбС 
Вълчи дол дава съгласие на 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 разходите на Община Вълчи дор за 
извършване на неотложни текущи ремонти в размер на 73 000,00/седемесет и три хиляди / 
лева, съгласно приложение-справка по чл.87 от ЗДБРБ за 20018 година за трансформиране на 
средства от целева субсидия за капиталови разходи. 

 

С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно заседание бе изчерпан. 

На основание чл.33,ал.1,т.4 от ЗМСМА не постъпиха следните питания от общински 
съветници и  граждани. 

              
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно заседание 
на ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,30 часа.  

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