ОБЯВА
На 25 април 2018 година (сряда) 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 Доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за
изразходваните от бюджета средства през 2017 г. на Читалищните настоятелства в община
Вълчедръм;
Докл.: М. Гуглина – Зам.-кмет на община
2. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
за 2017 година;
Докл.: К.Савова – Секретар на община
3. Отчет на изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги в
община Вълчедръм за 2017 г.;
Докл.: М. Гуглина – Зам.-кмет на община
4. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община
Вълчедръм по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
(2016-2020 г.) с период на планиране 2019 година;
Докл.: М. Гуглина – Зам.-кмет на община
5. Определяне на представител от Община Вълчедръм за участие в Общото събрание
на съдружниците на „В и К” ООД – гр.Монтана на 03.05.2018 г. от 16,00 часа;
Докл.: Б.Аврамов – Зам.-кмет на община
6. Допълнение на Решение № 306, протокол № 35/23.02.2018 г. на Общински съвет –
Вълчедръм;
Докл.: Р.Елкина – мл.експерт ОСЕ
7. Даване на разрешение за изготвяне на Подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП-ПП) за изграждане на канал (заустващ колектор) за отпадни води на имот
кад.№ 048002 до коритото на р.Цибрица в землището на с.Долни Цибър;
Докл.: И. Бонов – Директор на дирекция ТРУППХД
8. Актуализация на Бюджета на Община Вълчедръм за 2018 година;
Докл.: Р. Захариева – Директор на дирекция АПИФСО
9. Изменение на Приложение № 7 от Решение № 287, Протокол № 34 от 01.02.2018г.
на Общински съвет Вълчедръм;
Докл.: Д. Алексиева – Директор на дирекция ФГР
10. Определяне на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на
заместник-кметовете, кметовете на кметства и кметските наместници от Община
Вълчедръм;
Докл.: Д. Алексиева – Директор на дирекция ФГР
11. Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета
на Община Вълчедръм;
Докл.: А. Минин – Председател на Общински съвет
12. Отчет на Председателя на Общинския съвет за получените командировъчни пари
за командировки в страната за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.;
Докл.: А. Минин – Председател на Общински съвет
13. Отчет на кмета на Община Вълчедръм за получените командировъчни пари за
командировки в страната за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.
Докл.: Р. Захариева – Директор на дирекция АПИФСО
14. Обсъждане на други въпроси:

