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

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

 
П    О    К    А    Н    А 

РД  6100-105/ 10.09.2020 г. 
 
 

           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ШЕСТНАДЕСЕТОТО редовно  
заседание на ОбС на 17.09.2020 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 Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно приемане на 

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 
животни и птици на територията на Община Вълчи дол 
            2. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
информация за готовността на общинските учебни заведения за новата учебна 2020/2021 
година 
          3.  Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно допълнение 
в утвърдената структура на Общинска адинистрация Вълчи дол 
            4. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
средносрочна бюджетна прогноза на община Вълчи дол в частта за местни дейности за 
периода 2021-2023 година 
           5. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно предоставяне 
на безлихвен заем в размер на 15 000,00лева за обезпечаване на дейността на учредената 
«Общинска аптека-Здраве» ЕООД 
            6. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
извършване на промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година 
           7. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно извършване 
на промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година 

8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
разпределение на получени средства от дарения в община Вълчи дол по приходната и 
разходната част на бюджета 
           9. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно заплащане на 
членски внос за 2020 година в полза на СНЦ МИГ „Възход-Ветрино,Вълчи дол и Провадия“ 
            10. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно 
утвърждаване на предоставени средства под формата на временни безлихвени заеми за 
плащания по проекти в община Вълчи дол към 30.06.2020 година 
            11. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно отпускане 
на финансова помощ 
          12. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0024-C01 по проект „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол „ финансиран по ОП 
„РЧР“2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания- Компонент 3“ и процедура BG05M9OP001-2.103-001 „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 4 
           13. 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. 
            14. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС Вълчи дол, относно 
продажба на имот с идентификатор 39373.14.42, АОС №3992/20.08.2020г., частна общинска 
собственост в землището на с.Кракра 
 15.  Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Ппомяна в 
характера на имот с идентификатор 12574.501.298, номер по предходен план УПИ ХІХ-298,кв.29 
по плана на гр.Вълчи дол, АОС №946/15.04.2009г., публична общинска собственост по плана на 
гр.Вълчи дол 
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            16. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно отдаване 
под наем на помещение с площ 6 кв.м. в сграда на читалище с.Генерал Киселово, находящо се в 
ПИ ІІ, кв.24, АОС №1445/12.02.2013г., АП №3476/30.01.2017г, частна общинска собственост 
            17. 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 идентиф.№12574.43.34 по 
КК на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол. 

 
18.Заявления за помощи: 

      №  
Заявител: 

 
Населено място: 

1 Катя Алексиева Златева Есеница 
2 Зюлбия Мехмедова Ахмедова Михалич 
3 Радко Станков Златинов Вълчи дол, ул.Струма-1 
4 Иванка Стоянова Василева Вълчи дол,ул.Г.Раковски-12 
5 Илияна Божанова Енчева Вълчи дол,ул.Г.Раковски-13 
6 Елмаз Мехмедова Ибрямова Стефан Караджа 
7 Желязко Василев Стефанов Вълчи дол, ул.Струма-14 
8 Радка Господинова Иванова Караманите 
9 Феня Йосифова Демирова Караманите 
10 Гергина Живкова Димова Брестак, ул.Хан Крум-25 
11 Юлия Ангелова Асенова Михалич 
11 Жоржета Димитрова Трифонова Вълчи дол, ул.Г.Мамарчев-4-3-1-31 

 
            19. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно разрешение 
за изработване на проект за ПУП-ПЗ за изграждане на техническа инфраструктура извън 
урбанизираната територия на гр.Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия в ПИ с 
идент.№12574.43.36 по КККР на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол 

 
 
 
 Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 
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