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

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

 
П    О    К    А    Н    А 

РД  6100-136/ 02.12.2020 г. 
 
 

           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО 
редовно  заседание на ОбС на 09.12.2020 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. Доклад от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, 

относно обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА 
         2. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи 
дол, относно насрочване на конкурс за избор на управител на „Общинска аптека-
Здраве“ ЕООД 

3. Предложение от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, 
относно утвърждаване на средства за закупуване на коледни пакети. 

4. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 
проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Вълчи дол  

5. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
удължаване срока за възстановяване на временния безлихвен заем даден от 
набирателната сметка на Община Вълчи дол към бюджетната сметка  

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 
заявление от Желязко Атанасов Желязков от с.Бояна за отпущане на еднократна 
парична помощ за закупуване на лекарства, съгл.ценова оферта 

8. 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 
идентиф.№61265.27.22 по КККР на с.Радан войвода, общ.Вълчи дол 

9. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно  
определяне размера на ТБО за населените места на територията на Община Вълчи дол 
и приемане на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2021 година. 
          10.  Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
освобождаване от ТБО за 2021 година на действащите на територията на Община 
Вълчи дол седемнадесет броя читалища 
           11. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно 
намаляване размера на дължимата за 2021 година ТБО от училищата на територията 
на Община Вълчи дол 

  12. Искания за определяне размера на дължимата за 2021г.  ТБО на дружества по 
подадени от тях заявления 

     12.1. «Зърнени храни България» АД 
     12.2. «Агро 03» ООД 
      12.3. «БГ Агро Земеделска Компания» ЕООД 

          13. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
кандидатстване за финансиране на проект „Ремонт, реконструкция и преустройство 
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на хижа в спортно-образователен център в ПИ 12574.62.8 в землището на гр.Вълчи 
дол“ по проект „Красива България“2021 
 14. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно 
даване на съгласие за определянето на дейността по предоставяне на топъл обяд като 
местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, за разработване и 
кандидатстване за финансиране с проект „Топъл обяд в условия на пандемията от 
COVID-19в Община Вълчи дол“ по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „3.1-Топъл обяд в условия на в условия на пандемията 
от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане 2014-2-2-, операция BG05FMOP001-5.001 и за подписване на партньорско 
споразумение с НПО“Бъдеще за Вълчи дол“ за реализиране съпътстващи мерки през 
целия период на изпълнение на договора по проекта 
 15. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно 
заявление от Сание Ибрямова Арифова и Хюсеин Арифов Арифов от с.Стефан Караджа 
за отпущане на еднократна парична помощ за закупуване на лекарства, съгл.ценова 
оферта           
        16. Докладна записка от Георги Тронков-  кмет на община Вълчи дол, относно 
кандидатстване за финансиране с проектно предложение „Обществена трапезария в 
Община Вълчи дол 2021“, Целева програма „Обществени трапезарии“, финансира от 
Фонд „Социална закрила“(ФСЗ)  

         17. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска 
собственост в община Вълчи дол през 2020 година. 
 18. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
продажба на имоти с идентификатор 35506.1.144,АОС№4019/22.10.2020г.; 35506.1.145, 
АОС№4020/22.10.2020г., частна общинска собственост в землището на с.Калоян 
          19. Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно 
продажба на имоти с идентификатор 06416.105.16,АОС №3753/16.10.2018г.; 
06416.82.23, АОС №3535/31.05.2017г; 06416.82.24, АОС№3536/31.05.2017г.; 
06416.68.32, АОС №4013/22.10.2020г.; 06416.92.19,АОС №4014/22.10.2020г.; 
06416.82.27,АОС№4015/22.10.2020г., частна общинска собственост в землището на 
с.Брестак и имоти с идентификатор:47874.445.21,АОС№4016/22.10.2020г; 47874.48.13, 
АОС)4017/22.10.2020г;47874.48.18, АОС №4018/22.10.2020г. , частна общинска 
собственост в землището на с.Метличина      
           20. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
приемане на Информация относно проекти и програми на Община Вълчи дол и тяхното 
актуално състояние, изпълняващи се и предвидени за финансиране от Европейски 
фаондове и други финансиращи организации за периода м.декември 2019г.-м.ноември 
2020 г.            
           21. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
провеждане на извънредно общо събрание на асоциацията по В и К на обособена 
територия обслужвана от „ВиК-Варна“ООД на 15.12.2020г 
           22. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Вълчи 
дол за 2021 година     
   23. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
приемане на Отчет МКБППМН за 2020 година. 
     24. Заявления за помощи: 

      
№ 

 
Заявител: 

 
Населено място: 

1 Шерифе Исмаилова Мехмедова Стефан Караджа 
2 Мюрвет Руфадова Мурадова Стефан Караджа 
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3 Севинч Кямилова Османова Стефан Караджа 
4 Севда Симеонова Иванова Стефан Караджа 
5 Гюлтен Ибрям Иляз Радан Войвода 
6 Недялка Станкова Петрова Вълчи дол,ул.Стара планина- 10 
7 Стоянка Стоянова Димитрова Вълчи дол,ул. Струма-22 
8 Христо Иванов Христов Вълчи дол,ул. Оборище-29 
9 Садет Рашид Мустафа Стефан Караджа 

 
             

25. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно 
приемане на Общински план за защита при бедствия. 
 
 Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 
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