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

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

 
П    О    К    А    Н    А 

РД  6100-93/ 23.07.2020 г. 
 
 

           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ТРИНАДЕСЕТОТО редовно  
заседание на ОбС на 30.07.2020 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 Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно отчет за 
изпълнението на Бюджета на Община Вълчи дол към 30юни 2020 година 

2. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно бракуване 
на активи публична общинска собственост. 

3.  Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно одобряване 
на разходи за командировки на кмета на община Вълчи дол 
            4. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно допълнение 
в утвърдената структура на Общинска адинистрация Вълчи дол 
           5. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно 
актуализиране Списъка на средищните училища на територията на Община Вълчи дол за 
учебната 2020/2021г.       
            6. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
актуализиране Списъка на средищните детски градини на територията на Община Вълчи дол 
за учебната 2020/2021г. 

7. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно формиране 
на паралелки в общинските училища с по-малък брой ученици от допустимия, 
съгл.чл.68,ал.1,ал.2 и ал.8 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 01.10.2017г., приета с ПМС №219 от 
05.10.2017г., в сила от 01.01.2018г. 

8. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно формиране 
на паралелки в общинските училища с по-малък брой ученици от допустимия, 
съгл.чл.68,ал.1,ал.2 и ал.8 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 01.10.2017г., приета с ПМС №219 от 
05.10.2017г., в сила от 01.01.2018г. 
           9. 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. 
            10. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно промяна 
НТП на ПИ с идентификатор 48524.70.83, АОС №2281/20.11.2014г.; 48524.70.85, АОС 
№646/26.02.2002г.; 48524.70.76, АОС №3703/24. 07.2018г., публична общинска собственост в 
землището на с.Михалич и 32860.45.52, АОС №1539/26.02.2014г. в землището на с.Искър 
            11. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно разрешение 
за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №12574.45.36 по КК на гр.Вълчи дол,общ.Вълчи дол 
          12. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за 
изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода 
01.01.2020г.-30.06.2020г. 
           13. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за 
изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода 
01.01.2020г.-30.06.2020г. 
            14. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС Вълчи дол, относно 
заличаване на управителя на „Общинска аптека-Здраве“ ЕООД, ЕИК206166415 в ТР към АВ и 
определяне на нов управител. 
 15.  Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно възлагане 
на услугата «Патронажна грижа» като услуга от общ икономически интерес по проект 
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«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол», Процедура 
BG05M9OP001-2.103“Патронажна грижа за възластни хора и лица с увреждания- Компонент4“, 
приоритетна ос „Нмаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на ОП“РЧР“ 
2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ и национално финансиране и във връзка сс 
удължаване предоставянето на патронажна грижа на лицата от целевите групи с 
допълнителен период от 6 месеца.  

16. Заявления за помощи: 
      №  

Заявител: 
 
Населено място: 

1 Кметски наместник с.Генерал Колево-
за социално погребение 

 

2 Анна Чернева Чернева Брестак, ул.Тракия №20 
3 Карани Хасанов Юсеинов Изворник 
4 Васил Ангелов Георгиев Вълчи дол, ул.Толбухин-6 
5 Барие Сюлейманова Адемова Караманите 
6 Сашо Тошков Тодоров Генерал Колево 
7 Ерджан Ахмедов Сюлейманов Стефан Караджа 
8 Иван Маринов Добрев Стефан Караджа 
9 Милка Алексиева Якимова Михалич 
10 Сунай Рамадан Сали Радан Войвода 
11 Анка Куртева Димитрова Вълчи дол,ул.Г.Раковски №9 

 17. Други въпроси               
 
 
 
 Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 
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