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РЕШЕНИЯ НА ОбС  
ВЗЕТИ НА 14-то извънредно заседание на 11 август 2020година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 14 
                                   
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно извършване на 
промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година 
 
ОбС взе следното 

РЕШЕНИЕ № 293 
                          На основание чл.21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и разпоредбите на чл.87 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2020 година,Общински съвет-Вълчи дол, 
дава съгласие: 

I. За изменение на наименованието на обект, приет с Решение №207/28.05.2020г., 
относно промяна на инвестиционна програма за 2020г., а именно: 

било става

Основен ремонт на ски влек, на местността "Кушу 
Баир" - Община Вълчи дол

Основен ремонт на ски влек, на местността "Кушу 
Баир" - Община Вълчи дол - първи етап

наименование на обекта

 
 

II. Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година, да бъде 
актуализирана и допълнена, както следва: 

 Обекти, финансирани със собствени средства 
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собствени средства
Наименование на обекта било става

Проектиране на обект "Основен ремонт на ски влек, на местността 
"Кушу Баир" - Община Вълчи дол"

-               10 080       

Авторски надзор на обект "Основен ремонт на ски влек, на 
местността "Кушу Баир" - Община Вълчи дол"

-               720            

Строителен надзор на обект "Основен ремонт на ски влек, на 
местността "Кушу Баир" - Община Вълчи дол"

-               2 200         

Изграждане на БКТП за захранване на хижа и ски влек, находящи се 
в местност "Кушу Баир" - Община Вълчи дол

- 59 880       

Проектиране на обект "Изграждане на БКТП за захранване на хижа 
и ски влек, находящи се в местност "Кушу Баир" - Община Вълчи 
дол"

-               2 400         

Авторски надзор на обект "Изграждане на БКТП за захранване на 
хижа и ски влек, находящи се в местност "Кушу Баир" - Община 
Вълчи дол"

-               500            

Строителен надзор на обект "Изграждане на БКТП за захранване на 
хижа и ски влек, находящи се в местност "Кушу Баир" - Община 
Вълчи дол"

-               590            

ОБЩО -              76 370        
 
 
                  С  това дневния ред на ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО  извънредно заседание бе изчерпан. 
 
                 
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО извънредно заседание 
на ОбС Вълчи дол бе закрито в 16,20 часа.  

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