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

П    О    К    А    Н    А РД  6100-211/ 23.11.2021 г.              На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО редовно  заседание на ОбС на 30.11.2021 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- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно разпределение на получени средства от ЦБ по бюджета на Община Вълчи дол, съгл.Постановление №326 от 12 октомври 2021 година.             2. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно извършване на промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2021 година .              3. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно приемане на средносрочна бюджетна прогноза на Община Вълчи дол в частта за местни дейности за периода 2022-2024 година               4. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Вълчи дол за 2022 година 5. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Вълчи дол  6. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2021 година                    7. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно учредяване възмездно право на строеж на 100 кв.м. в имот с идентификатор 84022.501.756, АОС №4223/20.10.2021г. по КККР на с.Щипско 8. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно отдаване под наем на помещение, находящо се в имот с идентификатор  84022.501.819.1-Автоспирка с.Щипско. 9. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно продажба на имот с идентификатор 12574.501.1528, АОС №3831/22.10.2019г., частна общинска собственост по КККР на гр.Вълчи дол. 10. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно продажба на имот с идентификатор 21717.501.341, АОС №3772/26.02.2019г и 21717.501.342, АОС №3771/26.02.2019г., частна общинска собственост по КККР на с.Добротич. 11. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно одобряване на проект за ПЕП-ПП на обект «Тръбопровод с помпена станция за напояване на ПИ с идентификатор №84022.23.51 по КК на с.Щипско»,общ.Вълчи дол 12. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно приемане на Информация относно проекти и програми на Община Вълчи дол и тяхното актуално състояние, изпълняващи се и предвидени за финансиране от Европейски фондове и други финансиращи организации за периода м.декември 2021г.-м.ноември 2021 година. 13. Заявления за помощи- становище на ПК „Здравеопазване и социална политика“ 
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14.Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно определяне на представител и начин на гласуване на представителя на община Вълчи дол в ивънредно Общо Събрание на Асоциация по „ ВиК“ на обособената територия, обслужвана от „В и К-Варна“ ООД, гр.Варна.             15. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно разрешение за изработване на проект за ПЕП-ПЗ за ПИ с идентификатор №06416.77.28 по КК землище с.Брестак, общ.Вълчи дол   Димитър Тодоров, Председател ОбС Вълчи дол 


