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

П    О    К    А    Н    А РД  6100-227/ 20.01.2022 г.              На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам    ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО редовно  заседание на ОбС на 27.01.2022 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.Приемане на план за заседанията на Общински съвет Вълчи дол през 2022 година.                                                                          Докл.: Председател на ОбС             2. Отчет за дейността на ОбС Вълчи дол и неговите комисии за периода 01.07.2021г.-31.12.2021г.                                                                         Докл.: Председател на ОбС             3. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС Вълчи дол, относно заличаване на управителя на «Общинска аптека-Здраве» ЕООД, ЕИК 206166415 в ТР към АВ и определяне на нов управител на ТД и Ръководител аптека.  4. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Вълчи дол от Общинска администрация за периода м.Юли 202г.1-м.Декември 2021 година             5. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно Анализ за работата на Общинска администрация с молби и жалби на граждани от Община Вълчи дол            6. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно Отчет за осъществения контрол от служители на ОбА Вълчи дол, кметове на сметства и кметски наместници по населени места по спазване на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол за периода м.януари 2021г.-м.декември 2021 г.          7. Информация от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно ограничаване режима на уличното осветление на територията на Община Вълчи дол през 2022 година             8. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно утвърждаване на предоставени средства под формата на временни безлихвени заеми за плащания по проекти в община Вълчи дол към 31.12.2021 година            9. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно бракуване на дълготрайни материални активи, нематериални дълготрайни активи и инфраструктурни обекти, заведени по баланса на Община Вълчи дол            10. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно отписване на частни общински вземания с изтекъл тригодишен давностен срок            11. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол през 2022 година           12. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно продажба на имот с идентификатор:35506.1.77,АОС 

№4245/14.12.2021г.; 35506.1.260,АОС №4247/14.12.2021г; 35506.1.135, АОС №4246/14.12.2021г.; 35506.1.91, АОС №3238/01.12.2021г.; 35506.1.76,АОС №4236/14.12.2021г.; 35506.1.68, АОС №4235/01.12.2021, 35506.1.242, АОС №4239/01.12.2021г, 35506.1.87, АОС №4237/01.12.2021, 35506.1.47, АОС №4234/01.12.2021, 35506.1.36, АОС №4233/01.12.2021,   3335506.1.48, АОС 
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№4243/09.12.2021, и 35506.1.75,АОС №4244/09.12.2021, частна общинска собственост по КККР на с.Калоян            13. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно продажба на УПИ VІІІ, кв.56, АОС №3737/ 11.10.2018г., частна общинска собственост по плана на гр.Вълчи дол           14. 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 по КККР на с.Радан Войвода, общ.Вълчи дол           15. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Културния календар на Община Вълчи дол за периода 01.07.2021-31.12.2021г.            16. Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение №573/16.06.2021г., относно Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Спортния календар на Община Вълчи дол за периода 01.07.2021-31.12.2021г.        17. Докладна записка от Димитър Тодоров-председател на Обс, относно определяне на представител на ОбС Вълчи дол за участие в комисия за провеждане на търг с явно наддаване.   Димитър Тодоров, Председател ОбС Вълчи дол 


