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

П    О    К    А    Н    А РД  6100-215/ 14.12.2021 г.              На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно  заседание на ОбС на 21.12.2021 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 приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчи дол             2. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно освобождаване от такса битови отпадъци за 2022 година на действащите на територията на Община Вълчи дол осемнадесет броя читалища              3. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно Определяне размера на дължимата за 2022 г. такса битови отпадъци на дружества по подадени от тях заявления.              4. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на Община Вълчи дол и приемане на план-сметка за дейност „Чистота“ за 2022 година              5. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно приемане на културен календар на Община Вълчи дол за 2022 година             6. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно приемане на спортен календар на Община Вълчи дол за 2022 година  7.Предложение от Димитър Тодоров-председател на ОбС, относно утвърждаване на 

средства за закупуване на коледни пакети 8. Мотивирано искане по чл.45ж от ППЗСПЗЗ във вр. с §27,ал.2,т.2 от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ.                                           Вносител: Общинска служба по земеделие-Вълчи дол            9. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно кандидатстване за финансиране на проект «Ремонт на 
Обединено училище «Васил Левски»-с.Михалич и на прилежащото външно пространство 
около него в УПИ І, кв.1 по плана на с.Михалич, Община Вълчи дол- ЕТАП ІІ» по ПРОЕКТ «КРАСИВА БЪЛГАРИЯ» 2022. 10. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно установяване предназначението на поземлен имот с идентификатор 61265.27.22»             11. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно Приемане на Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Община Вълчи дол за 2021 година    Димитър Тодоров, Председател ОбС Вълчи дол 


