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РЕШЕНИЯ НА ОбС 
взети на 7-мо извънредно заседание на 05 март 2020 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 7 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за 
национално финасиране и изграждане на „Многофункционална спортна зала, УПИ І-23,кв.4-
гр.Вълчи дол” 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 154 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА: 

1. Общински съвет- Вълчи дол дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да 
разработи проектно-предложение «Многофункционална спортна зала, УПИ І-23, кв.4-
гр.Вълчи дол» и да кандидатства за национално финансиране пред Министерство на 
младежта и спорта за изграждане на нова спортна зала в гр.Вълчи дол, УПИ І-23,кв.4 по плана 
на гр. Вълчи дол. 

2.  Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие разходите за проектиране да бъдат за 
сметка на Община Вълчи дол. 

3. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие разходите за строителен и авторски надзор 
при изпълнение на проекта да бъдат за сметка на Община Вълчи дол. 

4. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи дол да не променя 
предназначението на обекта минимум 5 години след изпълнението му и ще има ангажимент 
за поддръжката му. 
 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за 
национално финасиране за реконструкция на туристически сгради с идентификатори 
12574.62.8.1.1, идентификатор 12574.62.8.12 и идентификатор 12574.62.8.5, (местност Кошу 
баир), с цел създаване на „Спортно образователен цнтър за деца и юноши” 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 155 
              На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА: 

1. Общински съвет- Вълчи дол дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да 
разработи проектно-предложение «Спортно образователен център за деца и юноши» и да 
кандидатства за национално финансиране пред Министерство на младежта и спорта за 
реконструкция на туристически сгради с идентификатори 12574.62.8.1.1, идентификатор 
12574.62.8.1.2 и идентификатор 12574.62.8.5, с цел създаване на «Спортно образователен 
център за деца и юноши». 

2.  Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие разходите за проектиране да бъдат за 
сметка на Община Вълчи дол. 

3. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие разходите за строителен и авторски надзор 
при изпълнение на проекта да бъдат за сметка на Община Вълчи дол. 

4. Общински съвет-Вълчи дол дава съгласие Община Вълчи дол да не променя 
предназначението на обекта минимум 5 години след изпълнението му и ще има ангажимент 
за поддръжката му. 
 
 
ПО ТРЕТА 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 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 156 
              На основание чл.21,ал.1,т.6  от ЗМСМА и във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и 
разпоредбите на чл.87 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 година, Общински 
съвет- Вълчи дол дава съгласие  
         І- Изменение на наименованието на обект, приет с решение №78/ 31.01.2020г., относно 
приемане на бюджет за 2020г. и по специално приложение №3 за инвестиционната програма 
на Община Вълчи дол, а именно: 
 

Наименование на обекта 
било става 

Закупуване на товарен автомобил за 
нуждите на БКС 

Закупуване на мини челен товарач за 
нуждите на БКС 

 
        ІІ- Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година, да бъде 
актуализирана и допълнена, както следва: 
 Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет 

 
Целеви средства за КР 

Наименование на обекта било става 
ЗАкупуване на система за видео наблюдение за 
гр.Вълчи дол 

30 000 - 

Проектиране и авторски надзор на обект «Изграждане 
на многофункционална спортна зала, УПИ І-23, кв.4-
гр.Вълчи дол 

- 30 000 

Основен ремонт на читалище с.Изварник 36 350 34 350 
Закупуване на мини челен товарач за нуждите на БКС 30 000 32 000 

ОБЩО 96 350 96 350 
 

 
С  това дневния ред на СЕДМОТО извън редно заседание бе изчерпан. 
 
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ПЕТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол 
бе закрито в 16,30 часа.  

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