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

                                                                    гр./с./…………………………................ 
П    О    К    А    Н    А 

РД  6100- 23 / 18.12.2019 г. 
 

           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ЧЕТВЪРТОТО редовно  
заседание на ОбС на 27.12.2019 год. от 13,00 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 

определяне на такса битови отпадъци за населените места на територията на Община 
Вълчи дол и приемане на план-сметка за дейност «Чистота» за 2020г . 

2. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Вълчи дол  

3. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
освобождаване от такса битови отпадъци за 2020 година на действащите на територията 
на Община Вълчи дол седемнадесет броя читалища  

4. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
намаляване размера на дължимата за 2020 година ТБО от училищата на територията на 
Община Вълчи дол 
                5.   Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
определяне размера на дължимата за 2020 г.ТБО на дружества по подадени от тях 
заявления 
                6. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
предложение за прекратяване поради неизпълнение на концесионен договор 
№1/27.01.2016г. 

7. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
кандидатстване за финансиране на проект „Основен ремонт и преустройство в 
„Многофункционална, обществена зала”, находящ се в УПИ ХХХІ,кв.29/ПИ с 
идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол” по проект 
„Красива България” 2020. 
              8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска 
собственост в община Вълчи дол през 2019 година. 
              9. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно изменение 
и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество 
            10. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
приемане на Културен календар на Община Вълчи дол за 2020 година 
             11. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
приемане на Спортен календар на Община Вълчи дол за 2020 година 
            12. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни-Община Вълчи дол,2019г. 
            13. Заявления за помощи: 

      №  
Заявител: 

 
Населено място: 

1 Душко Христов Иванов Вълчи дол,ул.»Оборище» №29 
2 Юркия Салиева Юсеинова Страхил 
3 Васил Ангелов Георгиев Вълчи дол,ул.»М.Ф.Толбухин»№6  
4 Донка Христова Йорданова Вълчи дол,ул.»Г.Раковски»№3 
5 Пенка Георгиева Христова Вълчи дол,ул.»Оборище» №29 
6 Емил Маринов Ангелов Михалич 

 Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 
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