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  До……………………………………….                                                                      

                                                                    гр./с./…………………………................ 
 

П    О    К    А    Н    А 
РД  6100- 10 / 13.11.2019 г. 

 
 

           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ВТОРОТО редовно  заседание 
на ОбС на 15.11.2019 год. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-І етаж  
при следния  проект за 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
1.Доклад на Общинска Избирателна Комисия  
2. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно попълване 

съставите на постоянните комисии на ОбС. 
3. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 

отдаване под наем на имоти-полски пътища в Община Вълчи дол за стопанската 
2019/2020 г.         

4.    Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
извършване на промяна на инвестиционната програма на общината. 

5.   Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
даване на съгласие кмета на община Вълчи дол да направи предложение до Министъра 
на финансите за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи 
в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи 
ремонти. 

6. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
поемане на краткосрочен общински дълг-овърдрафт кредит 

7. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно 
определяне на представител на общински съвет Вълчи дол в Областния съвет за 
регионално развитие-Варна 

8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
утвърждаване броя на кметските наместници към Община Вълчи дол за срока на Мандат 
2019-2023 година. 

9. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно 
утвърждаване на средства за закупуване на коледни пакети 

10. Докладна записка от Й.Йорданова-директор дирекция АПИО,  относно 
определяне размера на основния и допълнителния платен годишен отпуск на кмета на 
общината и на председателя на ОбС 

11. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно 
определяне на представител на общински съвет Вълчи до в ОС на НСОРБ 

12. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно 
определяне на представител на общината във „В и К-ООД”-Варна 
               13. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно 
определяне на  начин на гласуване на представител на община Вълчи дол  в Общото 
Събрание на Асоциация по “ Ви К” на обособената територия, обслужвана от ВиК-Варна 
ООД 

  14. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно 
изплащане на пътни разноски на общинските съветници за участия в заседания на ОбС, 
заседания на председателския съвет и постоянните комисии към ОбС 

15. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно 
определяне размера на възнаграждение на общинските съветници. 
 
Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 
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