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

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

 
 

П    О    К    А    Н    А 
РД  6100-142/ 11.01.2021 г. 

 
           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно  
заседание на ОбС на 14.01.2021 год. от 15,00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-І 
етаж  при следния  проект за 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д : 
1. Доклад от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно 

приемане на нова Наредба за управлението на пътищата от общинската пътна мрежа 
         2. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" по Оперативна програма "Развитие на човешките 
ресурси" 2014-2020 
           3. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно Промяна в 
размера на субсидиите за местни дейности, във функция «Образование» 

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 31.12.2020 година  

5. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
предоставяне на нов безлихвен заем в размер на 9 700лв.(девет хиляди и седемстотин лева) 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 одобряване 
разходи за командировки на кмета на община Вълчи дол 

8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно Искане за 
авансово плащане по проект «Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в община 
Вълчи дол  

9. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно  Искане за 
авансово плащане по проект «Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол» 
          10.  Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Приемане 
на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи 
дол през 2021 година 

 11. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Разкриване 
на дейност «Комплекс за асистентски услуги и информационен център за информиране и 
консултиране на лица в риск за реализиране на социални права» 

 12. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Създаване 
на нова социална услуга «Асистентска подкрепа», държавно-делегирана дейност 

13. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно 
Упълномощаване на Кмета на община Вълчи дол за възложител на План за интегрирано 
развитие на община Вълчи дол 2021-2027г.(ПИРО) 

14. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Съгласие за 
промяна на предназначението на земеделски имоти, собственост на Община Вълчи дол в 
горска територия по реда на чл.81 от Закона за горите 
         

 
 Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 


	До………………………………………. ..................
	П    О    К    А    Н    А

	Д Н Е В Е Н  Р Е Д :
	1. Доклад от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно приемане на нова Наредба за управлението на пътищата от общинската пътна мрежа
	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 31.12.2020 година
	5. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно предоставяне на нов безлихвен заем в размер на 9 700лв.(девет хиляди и седемстотин лева) 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
	8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно Искане за авансово плащане по проект «Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в община Вълчи дол
	9. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно  Искане за авансово плащане по проект «Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол»
	11. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Разкриване на дейност «Комплекс за асистентски услуги и информационен център за информиране и консултиране на лица в риск за реализиране на социални права»
	12. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Създаване на нова социална услуга «Асистентска подкрепа», държавно-делегирана дейност
	13. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Упълномощаване на Кмета на община Вълчи дол за възложител на План за интегрирано развитие на община Вълчи дол 2021-2027г.(ПИРО)
	14. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Съгласие за промяна на предназначението на земеделски имоти, собственост на Община Вълчи дол в горска територия по реда на чл.81 от Закона за горите

