
 1 

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

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

 
П    О    К    А    Н    А 

РД  6100-80/ 21.05.2020 г. 
 
 

           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ЕДИНАДЕСЕТОТО редовно  
заседание на ОбС на 28.05.2020 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 Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед 
№480/15.05.2020г., относно извършване на промени в инвестиционната програма на Община 
Вълчи дол за 2020 година  

2. Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед 
№480/15.05.2020г., относно приемане на Годишен план за действие в изпълнение на 
общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Вълчи дол (планов период 
2020-2021) 

3. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно допълнение 
в утвърдената структура на Общинска адинистрация Вълчи дол 

4. Информация от Илчо Горанов- директор ДПЛУИ-с.Оборище, относно дейността на 
ДПЛУИ с.Оборище за 2019 година. 

5. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в 
Община Вълчи дол през 2020г. 

6. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол относно отдаване под 
наем на две помещения, находящи се в имот с идентификатор 21717.501.174.1, АОС 
№3684/27.06.2018г. в читалищна сграда, номер по предходен план УПИ VІІ, кв.22 по плана на 
с.Добротич 

 7. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под 
наем на помещение, находящо се в имот с идентификатор 12574.501.1420.1, АОС 
№3591/08.11.2017г.(ет.4,стая 2) в административна сграда на ОбА, номер по предходен план УПИ 
ІІІ,кв.34 по плана на гр.Вълчи дол. 

8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на 
имот с идентификатор 69701.16.116, АОС №3898/06.04.2020г. с площ 96 363 кв.м. частна общинска 
собственост в землището на с.Страхил 

9. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно замяна на 
имот с идентификатор 12574.50.29,АОС №3780/07.05.2019г., частна общинска собственост с 
имот с идентификатор 12574.45.36, собственост на наследници на Васил Димов Йорданов. 

10. Заявления за помощи: 
      №  

Заявител: 
 
Населено място: 

1 Раси Мемишев Сюлейманов Добротич 
2 Боряна Билялова Мустафа Добротич 
3 Ганка Асенова Михалева Есеница 
4 Виолета Валентинова Йорданова Вълчи дол,ул.Оборище-18 
5 Гюлер Ахмед Салиева Добротич 
6 Севим Кадирова Мехмедова Стефан Караджа 
7 Агнеса Валентинова Владимирова Добротич 
8 Мустафа Мустафов Мехмедов Есеница 
9 Росица Иванова Асенова Добротич 
10 Ивелина Желязкова Събева Вълчи дол,ул.23-ти ІХ-19 
11 Ивелина Желязкова Събева Вълчи дол,ул.23-ти ІХ-19 
12 Веска Асенова Ангелова Добротич 
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13 Юлка Стоянова Стоянова Михалич 
14 Тодор Атанасов Железов Генерал Киселово 
15 Милка Александрова Хрисова Добротич 
16 Фатме Ибрямова Ахмедова Добротич 
17 Емил Илиев Асенов Вълчи дол,ул.Аврам гачев №1 
18 Радка Господинова Иванова Караманите 

                
11. Докладна записка от Димитър Тодоров-председател на ОбС, относно определяне на 

представител на ОбС Вълчи дол за участие в комисия за провеждане на търг с явно наддаване. 
             12. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ(план за застрояване) за ПИ с проектен 
идентиф.№12574.37.49 по КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол 
             13. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ(план за застрояване) за ПИ с проектен 
идентиф.№12574.37.48 по КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол 

14. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно учредяване 
на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с наименование «Общинска 
аптека-Здраве» ЕООД. 

15. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
трансформиране на средства. 

 
 
 
 
 
 Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 
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