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

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

П				О				К				А				Н				А	
РД  6100-116/ 21.10.2020 г. 

 
 

           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам 			ОСЕМНАДЕСЕТОТО	редовно		
заседание на ОбС на 29.10.2020	 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 Общински съвет Вълчи 

дол, относно	промяна в размера на основното месечно възнаграждение на управителя 
на „Общинска аптека-Здраве“ ЕООД. 

2. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно	
предоставяне на нов безлихвен заем в размер на 15 000(петнадесет хиляди ) лева, за 
обезпечаване на дейността на учредената „Общинска аптека-Здраве“ ЕООД 

3. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно	
одобряване разходи за командировки на кмета на община Вълчи дол 

4. 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 30.09.2020 година 
          5.  Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно	
извършване на промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 
година 
           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	
отмяна на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 
проекти за поемане на общински дълг от Община Вълчи дол, приета с Решение №1262 
по Протокол №37 от проведено на 29.05.2014г. заседание на Общински съвет Вълчи 
дол 
          8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно	
информация за зимната подготовка на Община Вълчи дол за зимния период на 2020-
2021 година. 

          9. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно	
кандидатстване пред ПУДООС за безвъзмездна помощ с проект „Разширение на 
канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол“ 
        10. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно	
определяне формата на управление на горските територии- общинска собственост, по 
реда на чл.181 от Закона за горите 
 11. 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 2020 година. 
 12. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно	
продажба на имот с идентификатор 84022.501.697 по КК на с.Щипско, АОС №4010/ 
06.10.2020г., частна общинска собственост. 
           13. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно	
продажба на имот с идентификатор 84022.501.665, АОС №3826/ 13.09.2019г. по КК на 
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с.Щипско, частна общинска собственост, представляващ празно дворно място; имот с 
идентификатор 84022.501.816, АОС №3828/13.09.2019г. по КК на с.Щипско, частна 
общинска собственост, представляващ празно дворно място; имот с идентификатор 
84022.501.817, АОС №3829/13.09.2019г. по КК на с.Щипско, частна общинска 
собственост, представляващ празно дворно място и имот с идентификатор 
84022.501.818, АОС №3827/13.09.2019г. по КК на с.Щипско, частна общинска 
собственост 
             14. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
отнемане на учредено право на строеж на имот с идентификатор 12574.501.1587, АОС 
1460/02.04.2013г., номер по предходен план УПИ V, кв.88 по КК на гр.Вълчи дол 
           15. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно	
продажба на имоти с идентификатор 12574.56.2 АОС№ 4005/30.09.2020г., частна 
общинска собственост в землището на гр.Вълчи дол 
           16. Заявления за помощи: 

      
№	

	
Заявител:	

	
Населено	място:	

1 Айше Османова Мехмедова Радан Войвода 
2 Несибе Мустафова Еминова Радан Войвода 
3 Кадир Караниев Салиев Вълчи дол,ул.Л.Димитрова-14 
4 Берчин Сашева Димитрова Стефан Караджа 
5 Ахмед Сюлейманов Ахмедов Стефан Караджа 
6 Ниран Ахмедова Рушудова Стефан Караджа 
7 Зюлбия Мехмедова Ахмедова Михалич 
8 Митко Георгиев Станев Вълчи дол, ул.Ст.Димитров-4 
9 Илияна Руменова Костова Стефан Караджа 

 
            17. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно	
трансформиране на целеви средства. 
           18. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно	
отдаване под наем на имоти-полски пътища в Община Вълчи дол за стопанската 
2020/2021 г 
 19. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно	
допълнение в утвърдената структура на Общинска администрация Вълчи дол. 

 
 
 Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 


