РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 4-то редовно заседание на 10 декември 2015 година
П Р О Т О К О Л №4
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно нформация за зимната
подготовка на община Вълчи дол за зимния период на 2015-2016 година
Общински съвет Вълчи дол взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 32
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема информацията за зимната
подготовка на община Вълчи дол за зимния период 2015/2016 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно предложения за кандидатстване
на община Вълчи дол по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Общински съвет Вълчи дол взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 33
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 и във връзка с чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет
Вълчи дол :
1. Дава съгласие община Вълчи дол да кандидатства с проектно предложение по настоящата
процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
2. Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да предприеме действия по подаване на
проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно одобряване на разходи за
командировки на кмета на община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 34
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в
страната, ОбС Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на инж.Пенка
Йорданова-Кмет на Община Въчи дол за периода 01.07.2015г.- 30.09.2015г. в размер на 208,00лв.
/двеста и осем лева/.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно приемане на Програма за
управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Вълчи дол през 2016
година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 35
На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от НРПУРОИ,
ОбС Вълчи дол приема Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в
Община Вълчи дол през 2016г., съгласно направеното предложение и направеното допълнение.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно продажба на имот №00051/АОС
№2711/03.12.2015г., начин на трайно ползване ерозирана нива в землището на с.Щипско
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 36
Общински съвет Вълчи дол на основание чл. 35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от
ЗМСМА; чл.36,ал.1, ал.2, ал.3 и чл.47, ал.1 иал.2 от НРПУРОИ,
1. Дава съгласие, имот № 000151, АОС №2744/ 03.12.2015г. в землището на с.Щипско,
частна общинска собственост, представляващ ерозирана нива да бъде продаден чрез
публичен търг с явно наддаване за изграждане на екологично предприятие за
гъбопроизводство в землището на с.Щипско.
2. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за имот №000151, АОС
2744/ 03.12.2015 г., представляващ ерозирана нива с площ 210,335 дка вразмер на
122 740лв./ сто двадесет и две хиляди седестотин и четиридесет лева, за първоначална
продажна цена при провеждането на търга.
Размер на депозита – 20 % от стойността на имота.
3. Възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния
търг;
- да организира подготовка та и провежднето на пубичния търг;
- да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно утвърждаване на
индивидуалните основни месечни възнаграждения на Кмета на Община вълчи дол и
Председателя на Общински съвет Вълчи дол
ОбС взе следните

Р Е Ш Е Н И Е № 37
На основание чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол определя
индивидуалното основно месечно възнаграждение на Кмета на Община Вълчи дол в размер на
1 700,00/хиляда и седемстотин/ лева и 1,00/един/ % за трудов стаж и професионален опит.
Р Е Ш Е Н И Е № 38
На основание чл.26,ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол определя
индивидуалното основно месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Вълчи дол
в размер на 850,00/осемстотин и петдесет/ лева и 1,00/един/ % за трудов стаж и професионален
опит, с продължителност на работното време- 4/четири/ часа на ден.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно определяне на ТБО за населените
места в Община Вълчи дол за 2016г. и приемане на План-сметка за дейност „Чистота”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 39
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА,предлагам Общински съвет - гр. Вълчи дол:
1. Приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2016 г.
2. Определя такса “Битови отпадъци”, както следва:
- за физически лица: Приложение № 5.
За гр. Вълчи дол – 3,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1.84‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,16‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,50‰.
За с. Брестак – 2,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,14‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,33‰ и за
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проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,03‰.
За с. Ген. Киселово – 4,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 2.47‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,29‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,74‰.
За с. Ст. Караджа – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,10‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,32‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,58‰.
За с. Червенци – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,37‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,12‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,51‰.
За с. Михалич – 3,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,70‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,17‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,63‰.
За с. Ген. Колево – 3,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,61‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,18‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,71‰.
За с. Звънец – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,60‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,65‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 0,75‰.
За с. Добротич –3,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,44‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,47‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,59‰.
За с. Караманите –3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,33‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,21‰ и за
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проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,46‰.
За с. Радан Войвода –4,0 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,75‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,35‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,90‰.
За с. Оборище –3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,20‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,63‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,17‰.
За с. Метличина –3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,26‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,27‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,47‰.
За с. Искър –3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,48‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,06‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,46‰.
За с. Калоян–4,0 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 2,36‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,40‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,24‰.
За с. Есеница –4,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 2,94‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,11‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,45‰.
За с. Изворник –4,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 3,07‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,12‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,31‰.
За с. Бояна –3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,44‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,28‰ и за
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проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,28‰.
За с. Войводино –3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,89‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,09‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,02‰.
За с. Щипско –3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,58‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,24‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,18‰.
За с. Кракра –3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 0,30‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,85‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,85‰.
За с. Страхил – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им –0,77‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,27‰ и за
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 0,96‰.
- за нежилищни имоти на юридически лица: Приложение № 6.
За гр. Вълчи дол – 7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 4,89‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,38‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
1,73‰.
За с. Брестак –6,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 2,03‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 1,70‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
2,27‰.
За с. Ген. Киселово –7,5 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,92‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
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за обществено ползване – 0.33‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
1,25‰.
За с. Ст. Караджа –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 3,71‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,43‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
2,86‰.
За с. Червенци –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 4,40.00‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,23‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
2,37‰.
За с. Михалич – 7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5.41‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0.14‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
1,45‰.
За с. Ген. Колево – 7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,84‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,03‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
1,13‰.
За с. Звънец –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1,97‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,05‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
4,98‰.
За с. Добротич –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,01‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,17‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
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съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
0,82‰.
За с. Караманите –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 4,63‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,32‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
2,05‰.
За с. Радан Войвода –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 4,08‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,75‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
2,17‰.
За с. Оборище – 7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 3,05‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,32‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
3,63‰.
За с. Метличина –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 3,24‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 1,16‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
2,60‰.
За с. Искър –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 3,09‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,21‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
3,70‰.
За с. Калоян–7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,11‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,28‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
0,61‰.
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За с. Есеница –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 4.71‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,60‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
1,69‰.
За с. Изворник –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 3.34‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,81‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
2,86‰.
За с. Бояна –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 4,64‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,38‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
1,98‰.
За с. Войводино – 7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 4,19‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,84‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
1,97‰.
За с. Щипско –7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 2,12‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 1,71‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
3,17‰.
За с. Кракра – 7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 4,33‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,37‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
2,30‰.
За с. Страхил – 7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
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нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,38‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени
за обществено ползване – 0,92‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –
0,70‰.
- за жилищни имоти на юридически лица, такса битови отпадъци се начислява върху
данъчната оценка формирана по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси и по
определените размери на таксата за жилищните имоти на физическите лица в съответните
населени места където се намират имотите.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно издаване на писмено съгласие за
засаждане на дървета в общински имот
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 40
На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на праомощията по чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на
основание чл.33, ал.2 от Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на
територията на община Вълчи дол, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие да се засадят 100 бр.
Дърво-липа в общински имот УПИ I- за овощен разсадник, кв.35 по плана на с.Метличина,
съобразно съгласуваната извадка от кадастралния и регулационен план на село Метличина.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно утвърждаване на
индивидуалните основни месечни възнаграждения на кметовете на кметства към Община
Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 41
На основание чл.21, ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол определя индивидуалните основни
месечни възнаграждения на кметовете на кметства към община Вълчи дол, както следва:
№
Длъжностно наименование:
Индивидуална
Трудов стаж и
основна месечна
професионален
заплата /в лева/
опит /%/
1
Кмет на кметството с.Брестак
630,00
1,00
2
Кмет на кметство с.Стефан Караджа
630,00
1,00
3
Кмет на кметство с.Генерал Киселово
630,00
1,00
4
Кмет на кметство с.Михалич
630,00
1,00
5
Кмет на кметство с.Червенци
630,00
1,00
6
Кмет на кметство с.Караманите
580,00
1,00
7
Кмет на кметство с.Оборище
580,00
1,00
8
Кмет на кметство с.Добротич
580,00
1,00
9
Кмет на кметство с.Есеница
580,00
1,00
10 Кмет на кметство с.Радан Войвода
580,00
1,00
11 Кмет на кметство с.Щипско
480,00
1,00
12 Кмет на кметство с.Изворник
480,00
1,00
13 Кмет на кметство с.Генерал Колево
480,00
1,00
14 Кмет на кметство с.Войводино
480,00
1,00
15 Кмет на кметство с.Бояна
480,00
1,00
16 Кмет на кметство с.Калоян
480,00
1,00
17 Кмет на кметство с.Метличина
480,00
1,00
9

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно одобряване на общата численост
и структура на общинска администрация Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 42
На основание чл.21,ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
I.
Отменя съществуващата обща численост и структура на Общинска администрация
Вълчи дол, считано от 01.02.2016год.
II.
Одобрява общата численост и структура на Общинска администрация Вълчи дол,
считано от 01.02.2016г., както следва:
1. Кмет на община
2. Секретар на община
3. Заместник кмет -2
4. Кметове на кметства- 17
5. Кметски наместници- 3,5
6. Финансов контроляор
7. Служител по сигурността на информацията
Държавна дейност:
1. Обща администрация:
1.1. Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”-8
2. Специализирана администрация:
2.1. Дирекция „Финанси и местни приходи” – 11
2.2. Дирекция „Устройство на територията, транспорт и общинска собственост” -10
2.3. Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности” – 7
3. Дейности:
3.1. Дейност „Вътрешна сигурност”-1,5
3.2. Дейност „Образование” – 7
3.3. Дейност „Отбрана” – 5
3.4. Дейност „Здравеопазване” -5
Местна дейност:
4. Дейност”Битови и комунални дейности” – 18
5. Дейност „Домашен социален патронаж”- 5
6. Администрация на кметства – 7,5
Обща численост-111,5
III. Дава съгласие кмета на община Вълчи дол да прави вътрешни промени в утвърдената
обща численост и структура на Общинска администрация Вълчи дол, без да надвишава
нейната численост.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Постъпили искания във връзка с определяне на ТБО за 2016 година:
11.1. Молба-искане от «Зърнени храни България» АД
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 43
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие
такса за битови отпадъци за 2016 година на „Зърнени храни България” АД да се определя на база
брой съдове.
11.2.»Свинекомплекс Брестак» АД
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 44
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие да
се намалява дължимата такса за битови отпадъци за 2016 година на „Свинекомплекс Брестак” АД.
11.3. Еленка Жечева Добрева- председател на НЧ»Възраждане-1920»-с. Червенци.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 45
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие да се
освободят от дължимата такса за битови отпадъци за 2016 година действащите в Община Вълчи
дол 17 читалища.
11.4. Антония Пенчева- директор на ОУ»Васил Левски»-с.Михалич
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 46
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие да се
намали с 50% дължимата такса за битови отпадъци за 2016 година на училищата и детските
градини в Община Вълчи дол.
11.5. Булгартрансгаз- РЗ СИЕР «Вълчи дол»
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 47
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие да
се намалява дължимата такса за битови отпадъци за 2016 година на „Булгартрансгаз” ЕАД- РЗ
СИЕР „Вълчи дол”
11.6. Димитричка Димитрова- председател на НЧ”Просвета 1912”-с.Ст.Караджа
Въпроса е уреден с Решение № 45.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
12.1. Заявление от Параскева Георгиева Ангелова от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Константинов”
№6а, относно отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 48
Дава съгласие на Параскева Георгиева Ангелова от гр.Вълчи дол, ул.»Ал.Константинов»
№6а да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.
12.2. Заявление от Сузана Асенова Христова от с.Страхил, относно отпущане на еднократна
парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 49
Дава съгласие на Сузана Асенова Христова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 70,00лв.
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12.3. Заявление от Мюрвет Руфадова Мурадова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 50
Дава съгласие на Мюрвет Руфадова Мурадова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 70,00лв.
12.4. Заявление от Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 51
Дава съгласие на Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.
12.5. Заявление от Ангелина Стефанова Христова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 52
Дава съгласие на Ангелина Стефанова Христова от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.
12.6. Заявление от Деян Михалев Димов от гр.Вълчи дол,ул.”Л.Димитрова” №6, относно
отпущане на еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 53
Дава съгласие на Деян Михалев Димов от гр.Вълчи дол,ул.»Л.Димитрова» №6 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно
инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2015 година
ОбС взе следното

актуализация

на

Р Е Ш Е Н И Е № 54
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
Инвестиционната програма Община Вълчи дол за 2015 година да бъде актуализирана, както следва:
 В частта Обекти, финансирани чрез §40-00 Постъпления от продажби на нефинансови
активи:
№
1
2
3
4
5

Наименование на обекта
Основен ремонт на отоплителна,електрическа и
ВиК инсталация в ОДЗ”Здравец”-гр.Вълчи дол
Изготвяне на проект за основен ремонт на уличната
настилка и водопровод в с.Есеница
Погашения по общински дълг
/банков кредит/
Доставка и монтаж на 3 броя автоспирки за селата:
Добротич, Радан Войвода и Войводино
Ремонт на ЦДГ в с.Есеница

било
40 000

става
39 474

11 569

11 450

59 271

60 605

0

7 500

0

5 000
12

6
7
8
9

Изграждане на рампа за инвалиди в Поликлиника
гр.Вълчи дол
Ремонт на покрива на кметство в с.Войводино
Подмяна на дограмана на кметсвото в с.Генерал
Киселово
Ремонт на автоспирката в с.Звънец
ОБЩО:

0

1 00

0
0

2 510
1 500

0
110 840

1 500
131039

 Обекти, финансирани от §40-00 Постъпления от продажби на нефинансови активи,
преходен остатък от 2014 година
№
1

Наименование на обекта
Ремонт на покрива на кметство в с.Войводино
ОБЩО:

било
0
0

става
515
515

 Обекти, финансирани от РИОСВ-Варна на основание чл.64, ал.4 от ЗУО
№
1

2

Наименование на обекта
Изготвяне на Морфологичен анализ на състава на
битовите отпадъци, образувани на територията на
Община Вълчи дол
Изготвяне на Програма за управление на
отпадъците на Община Вълчи дол за периода 20142020 г.
ОБЩО:

било
0

става
9 600

0

5 400

0

15 000

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно определяне на начин на гласуване
на представител на общинаВълчи дол в Общото Събрание на Асоциация по “ В и К” на
обособената територия, обслужвана от ВиК-Варна ООД
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 55

На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5 от
Закона за водите, ОбС Вълчи дол:
1.Дава съгласие Кметът на Община Вълчи дол , като представител на Община
Вълчи дол на предстоящото Общо събрание на 18.12.2015 година да гласува „за” примане
на предложените по дневния ред материали.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно избор на представител на Община
Вълчи дол в Общото събрание на ЮЛНЦ „Местна инициативна група- Възход”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 56
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол:
1. Прекратява правомощията на представител на Община Вълчи дол в Общото
събрание на ЮЛНЦ „Местна инициативна група-Възход” на инж. Пенка
Йорданова –кмет на общината за Мандат 2011-2015 г2. Определя представител на Община Вълчи дол в Общото събрание на ЮЛНЦ
„Местна инициативна група-Възход” г-н Тошко Петров Янев- кмет на Община
Вълчи дол за Мандат 2015-2019 година.
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ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-председател на ОбС, относно промяна на Решение №22
от 26.11.2015г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 57
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава

съгласие Решение №22 от 26.11.2015год. да бъде променено както следва:
ОТ: Дава съгласие на Ахмед Шабан Осман от с.Михалич да бъсе отпусната
еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.

НА: Дава съгласие еднократна парична помощ в размер на 70,00лв. отпусната на
Ахмед Шабан Осман от с.Михалич да бъде изплатена на Нежмедин Ахмедов- кмет на
с.Михалич за частично покриване на разходите за погребение на Ахмед Шабан
Осман.
С това дневния ред на ЧЕТВЪРТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ЧЕТВЪРТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе
закрито в 16,30 часа.

ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Г.Тронков/
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