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

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

П    О    К    А    Н    А 
РД  6100- 15 / 21.11.2019 г. 

 
 

           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ТРЕТОТО редовно  заседание 
на ОбС на 28.11.2019 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. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 

информация за зимната подготовка на община Вълчи дол за зимния период на 2019-2020 
година. 

2. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
създаване на общински съвет за намаляване на риска от бедствия-чл.65, ал.1 от Закона за 
Защита при бедствия. 

3. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
допълнително споразумение №5 към Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG05FMOO001-3.002-0054-C05 по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община 
Вълчи дол” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 
Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, процедура „Осигуряване 
на топъл обяд-2016-2020” 

4. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
разкриване на специализирана институция- Дом за стари хора /ДСХ/ с капацитет 50лица, 
като 40 от тях- делегирана от държавата дейност, считано от 2020г. 
               5.   Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
даване на съгласие за одобрение на Допълнително Споразумение за сътрудничество с 
конкретните партньори по проекта (Приложение VІІ) на Община Вълчи дол по ДБФП № 
BG05M9OP001-2.018-0048-2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР за проект „Реализация чрез 
интеграция в Община Вълчи дол” по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” 2014-2020г 

6. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
приемане на Информация за изпълнение на проекти и програми, финансирани със 
средства от европейските фондове и други финансиращи организации за периода 
м.декември 2018г-м.ноември 2019г. 

7. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
приемане на програма за читалищната дейност в Община Вълчи дол за 2020г. 
               8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
одобряване на общата численост и структура на Общинска администрация Вълчи дол 
              9. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно членство в 
НАПОС. 

10. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
вземане на решение за отдаване под наем на 30 кв.м. от имот, представлващ улична 
регулация, южно от УПИ І, кв.34 по плана на с.Стефан Караджа  

11. Заявления за помощи: 
      №  

Заявител: 
 
Населено място: 

1 Росица Иванова Асенова Добротич 
2 Денка Димитрова Юлиева Добротич 
3 Наджия Алиева Исмаилова Вълчи дол,ул.Ген.Скобелев-27 
4 Димитричка Маринова Димитрова Калоян 
5 Айлядин Исмаил Мехмед Радан Войвода 
6 Стоянка Станчева Петрова Вълчи дол, ул.Добруджа-33 
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7 Халил Алиев Алилов Стефан Караджа 
8 Мартин Илиев Асенов Вълчи дол,ул.Ал.Константинов-12 
9 Каля Петрова Митева Вълчи дол,ул.Ал.Константинов-23 
10 Радка Петрова Николова Вълчи дол,ул.Ал.Константинов-2 
11 Стойка Атанасова Стойчева Караманите 
12 Радка Господинова Иванова Караманите 
13 Румяна Русева Стоянова Михалич 
14 Добри Добрев Цонев Бояна 
15 Минка Димитрова Георгиева Генерал Колево 
16 Любчо Петров Младенов Вълчи дол,ул.Ген.Скобелев-6 
17 Стела Райчева Маринова Генерал Колево 

 
12. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане 

на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива на Община Вълчи дол 2019-2021г. 

13. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
кандидатстване за финансиране на проект „Основен ремонт и реконструкция на общински 
обект в ПИ с идентификатор 12574.62.8 по КК на гр.Вълчи дол” по проект „Красива 
България”2020г. и „Комплекс за туристически и спортни дейности в ПИ №12574.37.38 и в ПИ 
№12574.37.40 по КК на гр.Вълчи дол. 

14. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  изменение 
и допълнение на НОАМТЦУ на територията на община Вълчи дол. 

15. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно одобряване 
на проект за ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на 500 кв.м. ид.части с реално ползване и 
точни координати от ПИ в «съоръжения на техническата инфрасткутура» и конкретно 
предназначение «за базова станция 4141», находящи се в ПИ с идентификатор 14670.24.27, 
местонст «Хъщърлък» по КККР на с.Генерал Колево, общ.Вълчи дол, обл.Варна 

16. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
извършване на промени в инвестиционната програма но Община Вълчи дол за 2019г., отмяна и 
изменение на предходни решения на ОбС 

17. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
кандидатстване за финансиране с проекто-предложение"Подобрен достъп до изкуства и 
култура в Община Вълчи дол", по Програма Културно предприемачество, наследство и 
сътрудничество,BGCULTURE-2.001 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ 

 
 
  
Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 
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