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

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

 
П    О    К    А    Н    А 

РД  6100-86/ 25.06.2020 г. 
 
 

           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ДВАНАДЕСЕТОТО редовно  
заседание на ОбС на 02.07.2020 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 

№585/19.06.2020г., относно отчет за изпълнението на Бюджета на Община Вълчи дол към 31 
декември 2019 година. 

2.  Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане 
на Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Вълчи дол в търговски 
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и 
в сдружения с нестопанска цел. 

3. Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл. Заповед 
№585/19.06.2020г., относно отнемане на учредено право на строеж на имот с идентификатор 
12574.501.1587,АОС №1461/02.04.2013г., номер по предходен план УПИ VІІІ, кв.88 и 
12574.501.1547, АОС №3837/22.10.2019г., номер по предходен план УПИ VІІІ, кв.87 по 
кадастралната карта на гр.Вълчи дол 

4. Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл. Заповед 
№585/19.06.2020г., относно актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти, 
общинска собственост в Община Вълчи дол през 2020г. 
            5. Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл. Заповед 
№585/19.06.2020г., относно продажба на имоти с идентификатор: 32860.45.27; 32860.45.25; 
32860.23.34;32860.45.30; 32860.10.123; 32860.45.26 и 32860.45.46, частна общинска собственост 
в землището на с.Искър 
           6. Докладна записка от Пепа Пенчева- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл. Заповед 
№585/19.06.2020г., относно продажба на имот с идентификатор 84022.501.804 и 
84022.501.04.1, АОС №3931/11.06.2020г., номер по предходен план УПИ VІІІ-187, кв.45 по 
кадастралната карта на с.Щипско. 
 7. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
годишните отчети за читалищната дейност в община Вълчи дол за 2019 година. 
 8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
докладите за осъществена читалищна дейност през 2019г. в изпълнение на годишните 
програми за развитие на читалищата, функциониращи на територията на община Вълчи дол 

9. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
Информация за здравеопазване и здравно осигуряване в Общината и информация за дейността 
на здравните кабинети за 2019 година 
            10. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане 
на Информация за дейността на ДСП и разкритата трапезария към него (предоставяне на храна 
по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол“ по ОП за храни и/или основно 
материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на нуждаещи се лица) за 2019 
година 
           11. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане 
на информация представена от Спортните клубове на територията на общината, получаващи 
финансиране от общински бюджет за дейността им 

12. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
Информация за дейността на Клубовете на пенсионера и Сдружение на инвалидите „Надежда“ 
през 2019 година 

13.  Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода 01.01.2020г.-30.06.2020г.  
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14.  Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за 
изпълнение на Решенията на Общински съвет-Вълчи до от Общинска администрация за 
периода м.Януари 2020г-м.Юни 2020г.  

15. Заявления за помощи: 
      №  

Заявител: 
 
Населено място: 

1 Златина Стефанова Стефанова Есеница 
2 Мария Желязкова Димитрова Вълчи дол, ул.Хр.смирненски-4А 
3 Марко Димитров Каракостов Генерал Киселово 
4 Мариана Добрева Тончева Бояна 
5 Ясим Мустафа Сарачев Генерал Киселово 
6 Айше Мехмед Ислям Добротич 
7 Мезнур Бейназиев Кязимов Стефан Караджа 
8 Васил Ангелов Георгиев Вълчи дол, ул.Толбухин-6 
9 Илия Щерев Жеков Стефан Караджа 
10 Кмет с.Войводино- за социално 

погребение 
 

11 Й.Йорданова- за покриване на разходи 
за погребение 

 

                
16. Други въпроси: 
       16.1. Искане от Кмет с.Червенци, относно разрешение за монтиране на паметна плоча 

на Христо Калчев Иванов- основател на читалището в с.Червенци 
      16.2.  Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно определяне 

на представител на ОбС Вълчи дол за участие Общо събрание на МБАЛ”Света Анна-Варна” АД 
 
 
 
 
 Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 
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