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

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

П    О    К    А    Н    А 
РД  6100-56 / 26.03.2020 г. 

 
           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ОСМОТО редовно  заседание 
на ОбС на 30.03.2020 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 

извършване на промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 
година  

2. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол относно 
удължаване срока на ползване на временен безлихвен заем със средства от 
набирателната сметка на община Вълчи дол 

3. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
промяна в структурата на Общинска администрация Вълчи дол. 

4. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
кандидатстване с проект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ І-парк, кв.46 по 
плана на с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варна” 

5. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно 
кандидатстване с проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в 
УПИ ІV-632, кв.44 по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол” 

6. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  
изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на Община 
Вълчи дол през 2019 година 

7. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно  
изпънение на програмата за опазване на околната среда на Община Вълчи дол за 2019 
година 

8.  Заявления за помощи: 
      
№ 

 
Заявител: 

 
Населено място: 

1 Росица Красимирова Колева Класен ръководител абитуриент 
2 Ганка Асенова Михалева Есеница 
3 Несибе Мустафова Еминова Радан Войвода 
4 Нина Станчева Йорданова Вълчи дол,ул.Гео Милев №16 
5 Назик Юсуф Насуф Изворник 
6 Наско Събев Стоянов Стефан Караджа 
7 Мустафа Исуфов Ибрямов Стефан Караджа 

9. Други въпроси 
9.1. Определяне на лимит за закупуване на хранителни продукти 
 
 
 Димитър Тодоров, 
Председател ОбС Вълчи дол 


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

	Д Н Е В Е Н  Р Е Д :
	1. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно извършване на промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година
	3. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно промяна в структурата на Общинска администрация Вълчи дол.
	4. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване с проект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ І-парк, кв.46 по плана на с.Щипско, общ.Вълчи дол, обл.Варна”
	5. Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване с проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ ІV-632, кв.44 по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол”

