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

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

П    О    К    А    Н    А 
РД  6100-68 / 22.04.2020 г. 

 
           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ДЕВЕТОТО редовно  
заседание на ОбС на 24.04.2020 год. от 12,00 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 Николина Парушева- директор ДСП Вълчи дол, относно 

Отчет по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2019г. и Общинска 
програма за закрила на детето за 2020г. за Община Вълчи дол 

2. Информация от Желязко Желязков- директор ДБТ Вълчи дол за състоянието и 
анализ на безработицата в община Вълчи дол за 2019г.. Обхват и насоченост на 
програмите за временна трудова заетост. 

3. Информация от Б.Нишад- началник на РУ Девня, за дейността на служителите 
от Участък Вълчи дол по спазване на обществения ред и контрол по изпълнение на 
Наредба №1 за обществения ред на територията на община Вълчи дол 

4. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
информация за дейността на служители от общинската администрация Вълчи дол, 
Кметовете на кметства и Кметски наместници по населени места по спазване на 
Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол за периода 
м.януари 2019г.-м.декември 2019г. 

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 
безвъзмездно прехвърляне на държавата на имот с идентификатор 12574.501.1415.1, 
стар номер УПИ V,кв.33, АПОС №1538/10.02.2014г., по плана на гр.Вълчи дол 

7. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
допълнение в Приложение №1 към Решение №75 /30.01.2020г. 

8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
продажба на имот с идентификатор 12574.501.1545, частна общинска собственост, АОС 
3835/22.10.2019г. по ККна гр.Вълчи дол, номер по предходен планн УПИ VІ, кв.87 по 
плана на гр.Вълчи дол 

9. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
продажба на имот с идентификатор 12574.501.1544, частна общинска собственост, АОС 
3834/22.10.2019г. по ККна гр.Вълчи дол, номер по предходен планн УПИ V, кв.87 по 
плана на гр.Вълчи дол 

10.Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идент.№ 12574.62.15 по КК на 
гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол 

11.Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идент.№ 12574.37.47 по КК на 
гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол 

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 идент.№ 
12574.37.44 по КК на гр.Вълчи дол,общ.Вълчи дол 
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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 идент.№ 
12574.62.8 по КК на гр.Вълчи дол,общ.Вълчи дол 

14.Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на обект „Електрозахранване и 
водоснабдяване на ПИ с идент.№69170.77.3 по КК на с.Стефан Караджа” ,общ.Вълчи дол 

15. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
предоставяне на дърва за огрев на поделенията на религиозните институции на 
територията на Община Вълчи дол за отоплителния сезон 2020-2021г. 

16. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
извършване на промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 
година  

17. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
извършване на промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 
година  

18. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол относно 
бракуване на движима вещ-МПС, собственост на Община Вълчи дол  

19. 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 31.03.2020г. 

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

21. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
информация за разходваните средства за зимно поддържане и снегопочистване в 
община Вълчи дол за периода 01.11.2019-31.03.2020г 

22. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  
кандидатстване за финансиране на проектно преложение „Интегриране на лица с 
трайни увреждания в Община Вълчи дол”, по НП за заетост на хората с увреждания, 
компонент 3- оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в 
трудостпособна възраст по обявен конкурс от АХУ 

23. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  
участие в процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро 
управление на местно ниво 

24. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  
приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за 
развитие на Община Вълчи дол 2014-2020г, през 2019 година 

25. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  
упълномощаване на представител за представляване на община Вълчи дол в 
Организация за управление на Варненски черноморски туристически район 

26.  Заявления за помощи: 
      
№ 

 
Заявител: 

 
Населено място: 

1 Ереджеб Ахмедов Рушудов Стефан Караджа 
2 Севда Емилова Стоянова Михалич 
3 Фикрия Мустафова Махмудова Стефан Караджа 
4 Сунай Рамадан Сали Радан Войвода 
5 Сузана Асенова Христова Страхил 
6 Майрям Исуфова Мехмедова Стефан Караджа 
7 Александра Невенова Атанасова Вълчи дол, ул.Пирин-6 
8 Стела Маринова Райчева Генерал Колево 

 Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 
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