ОБЯВА
На 23 февруари 2018 година (петък) от 16,00 часа в зала № 2, етаж
ІІ, в сградата на Общинската администрация ще се проведе заседание на
Общински съвет – Вълчедръм при следния,

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на
община Вълчедръм за мандат 2015-2019 година;
Докл.: К.Савова – Секретар на Община
2. Приемане на Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет – Вълчедръм
за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Докл.: К.Савова – Секретар на Община
3. Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
Докл.: А. Минин – Председател на ОбС
4. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община
Вълчедръм за 2017 г.
Докл.: М. Гуглина – Зам.-кмет на община
5. Определяне позицията и мандата на представителя от Общината за участие в
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К - Монтана на 28.02.2018 г.
по реда на чл.198в, ал.6 от Закона за водите
Докл.: Б. Аврамов – Зам.-кмет на община
6. Определяне размера на основната месечна заплата на Кмета на община
Вълчедръм;
Докл.: Д.Алексиева – Директор на дирекция ФГР
7. Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана, като част от одобрената инвестиционна
програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минималното ниво на инвестициите;
Докл.: Р. Захариева – Директор на дирекция АПИФСО
8. Приемане на решение за отдаване под наем на общински имоти – частна общинска
собственост, представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване “нива”, „лозе” и
„зеленчукова култура” в землищата на община Вълчедръм – гр.Вълчедръм, с.Ботево,
с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград,
с.Черни връх и земеделски земи, възстановени като земи на училища и училищен фонд в
землищата на с.Мокреш, с.Разград, с.Игнатово и гр.Вълчедръм;
Докл.: Р. Елкина – мл.експерт ОСЕ
9. Изменение и допълнение на Решение №289 от протокол 34/01.02.2018 год. на
Общински съвет – Вълчедръм;
Докл.: Р. Елкина – мл.експерт ОСЕ
10. Обсъждане на други въпроси:

