РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на 49 редовно заседание на 13 декември 2018 година
П Р О Т О К О Л № 49
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на
дейности по Договор № ОЗМ-ХУ-03-03-148#6 за осигуряване на заетост по проект „Обучения
и заетост за млади хора”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1318
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
за ползването на временни безлихвени заеми със средства от бюджета на Община Вълчи дол
за периода на проекта- до размера на разходите за трудови възнаграждения, включително и
плащанията на осигурителните вноски. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната
сметка на Община Вълчи дол към сметката за средства от Европейския съюз, чрез която ще се
извършат плащанията по Договор № ОЗМ-ХУ-03-03-148#6 за осигуряване на заетост по
проект „Обучения и заетост за млади хора”, финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и
Инициативата за младежка заетост.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на
дейности по Договор № ОЗМ-ХУ-03-03-478#7 за осигуряване на заетост по проект „Обучения
и заетост”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1319
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
за ползването на временни безлихвени заеми със средства от бюджета на Община Вълчи дол
за периода на проекта- до размера на разходите за трудови възнаграждения, включително и
плащанията на осигурителните вноски. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната
сметка на Община Вълчи дол към сметката за средства от Европейския съюз, чрез която ще се
извършат плащанията по Договор № ОЗ-ХУ-03-03-478#7 за осигуряване на заетост по проект
„Обучения и заетост”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Мерткан Ибрямов – ЗА кмет на община Вълчи дол,съгласно Заповед
№1090/27.09.2018г., относно отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на
дейности по Договор № ОЗМ-ХУ-03-03-206#9 за осигуряване на заетост по проект „Обучения
и заетост за млади хора”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1320
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА , Общински съвет Вълчи дол дава съгласие
за ползването на временни безлихвени заеми със средства от бюджета на Община Вълчи дол
за периода на проекта- до размера на разходите за трудови възнаграждения, включително и
плащанията на осигурителните вноски. Средствата да бъдат прехвърлени от бюджетната
сметка на Община Вълчи дол към сметката за средства от Европейския съюз, чрез която ще се
извършат плащанията по Договор № ОЗМ-ХУ-03-03-206#9 за осигуряване на заетост по
проект „Обучения и заетост за млади хора”, финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и
Инициативата за младежка заетост.
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на
Бюджета на Община Вълчи дол за 2018 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1321
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА;
чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, както и Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет , Общински съвет гр.Вълчи дол:

1.Приема актуализирания бюджет на Община Вълчи дол за 2018 година, както следва:
1.1.По приходите в размер на 10 221 146 лева, съгласно Приложение №1.1 и
Приложение №1.2, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 640 479 лева, както
следва:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 5 456 486 лева.
1.1.1.2.Получени целеви трансфери от Централния бюджет в размер на 221 998 лева.
1.1.1.3.Собствени приходи на второстепенните разпоредители с бюджет в размер на 132
863 лева.
1.1.1.4.Преходен остатък от 2017 година в размер на 405 169 лева.
1.1.1.5. Получени трансфери в размер на 308 541 лева
1.1.1.6. Временни безлихвени заеми в размер на 115 422 лева
1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 3 580 667 лева, в т.ч.:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 664 900 лева.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 519 947лева.
1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности,
финансирани от Републиканския бюджет, в размер на 482 300 лева.
1.1.2.4.Получени целеви трансфери от Централния бюджет в размер на 73 910 лева.
1.1.2.5.Възстановени трансфери за Централния бюджет в размер на (-31 999) лева.
1.1.2.6. Обща изравнителна субсидия за местни дейности в размер на 899 400 лева, в т.ч.
средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 117 500 лева
1.1.2.7.Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на ( -45 798 лева).
1.1.2.8.Трансфери в рамер на (-305 751) лева
1.1.2.9. Предоставени средства по възмездна финансова помощ в размер на (-18 000) лева.
1.1.2.10. Временни безлихвени заеми в размер на 324 843 лева
1.1.2.11. Преходен остатък он 2017 година в размер на 16 915 лева
1.2.По разходите в размер на 10 221 146 лева, разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение №2.1 , Приложение №2.2 и Приложение
№2.3, в т.ч.:
1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на 6 640 479 лева
1.2.2.За местни дейности в размер на 3 074 792 лева.
1.2.3.За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени приходи в
размер на 505 875 лева.
2. Приема актуализирана ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2018 година в размер на 734
703 лева, съгласно Приложение №3, както следва:
2.1.Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет в размер на 482 300
лева.
2.2.Текущ ремонт на улици със средства, трансформирани по чл.87 от ЗДБРБ за 2018 година в
размер на 73 000 лева.
2.3. Погасяване на общински дълг, финансирано чрез §40-00 Постъпления от продажби на
общински нефинансови активи, в размер на 40 000 лева;
2.4. Обекти, финансирани със средства от собствени приходи, в размер на 106 439 лева.
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2.5. Обекти, финансирани от целева субсидия от Републиканския бюджет-преходен остатък
от 2017 година, в размер на 21 690 лева.
2.6. Обекти, финансирани от §40-00 Постъпления от продажби на общински нефинансови
активи- преходен остатък от 2017 година, в размер на 11 274 лева

3.Утвърждава числеността и средните брутни работни заплати на персонала, зает
по трудови и служебни правоотношения към Община Вълчи дол, за 2018 година, без
тези на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №4.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос в размер на 7 410 лева.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 16 000 лева.
4.3. Субсидии за:
4.3.1.читалища в размер на 184 250 лева
4.3.2.спортни клубове в размер на 73 000 лева, както следва:
 ССНЦ ”Вихър-2002” - гр.Вълчи дол: 20 000 лева;
 Сдружение”СК Петко Сираков – 2012” – гр. Вълчи дол: 20 000 лева;
 Футболен клуб-гр.Вълчи дол: 10 500 лева;
 Футболен клуб-с.Брестак: 5 000 лева;
 Футболен клуб-с.Караманите: 5 000 лева;
 Футболен клуб-с.Ген.Киселово: 5 000 лева;
 Футболен клуб- с. Михалич: 7 500 лева.

5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския
съюз в размер на 1 798 268 лева, съгласно Приложение №5.
6.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат поети през 2018 година, в размер на 520 896 лева.
7. Определя максимален размер на атгажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2018 година, в размер на 3 693 561 лева
8. Определя размера на просрочените задължения за 2017 година, които ще бъдат
разплатени през 2018 година в размер на 111 402 лева, съгласно Приложение №6.
9. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2018 година, в размер на 200 000 лева.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно удължаване срока
на ползване на временен безлихвен заем със средства от набирателната сметка на Община
Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1322
На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за
удължаване на срока на ползване на временен безлихвен заем със средства от набирателната
сметка на Община Вълчи дол към бюджетната сметка на Община Вълчи дол в размер на 150
000( сто и петдесет хиляди) лева до 31 март 2019 година.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно закупуване на
коледни пакети за деца с увреждания и деца сираци и полусираци на територията на Община
Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1323
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На основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да създаде организация за закупуване на 125
(сто дведесет и пет) броя коледни пакети за деца с увреждания и деца сираци и полусираци
на територията на Община Вълчи дол на стойност 8,00(осем) лева за пакет, с обща стойност 1
000,00(хиляда) лева.
2. Дава съгласие разходът да бъде отразен в зв.759 Други дейности по културата, §10-00
Издръжка.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно намаляване
размера на дължимата за 2019 година такса битови отпадъци от училищата на територията
на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1324
На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, както и чл.8,ал.6 и чл.69,ал.1 от ЗМДТ, ОбС
Вълчи дол дава съгласие за намаляване на дължимата за 2019 година такса битови отпадъци
в размер на 50(петдесет) % на училищата на територията на Община Вълчи дол, както
следва:
 СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол
 ОбУ „Свети Иван Рилски”-с.Червенци
 ОбУ „Васил Левски”-с.Михалич
 ОУ „Климент Охридски”-с.Стефан Караджа
 Професионална Гимназия по земеделие и горско стопанство-с.Стефан Караджа

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно освобождаване от
такса битови отпадъци за 2019 година ва действащите на територията на Община Вълчи дол
седемнадесет броя читалища
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1325
На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, както и чл.8,ал.6 от ЗМДТ, ОбС Вълчи дол дава
съгласие за освобождаване такса битови отпадъци за 2019 година на действащите
седемнадесет броя читалища на територията на Община Вълчи дол.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно определяне
размера на дължимата за 2019г. такса битови отпадъци на дружества и еднолични търговци
по подадени от тях заявления
9.1. «Агро 03» ООД
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1326
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава
съгласие за намаляване на такса за битови отпадъци за 2019 година на „Агро 03” ООД.

9.2 . ЕТ «Тиасо- Добромир Вълчев»
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1327
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие за
намаляване на такса за битови отпадъци за 2019 година на ЕТ «Тиасо- Добромир Вълчев»
9.3. «Бояна Агро» ООД
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1328
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава
съгласие за намаляване на такса за битови отпадъци за 2019 година на „Бояна Агро ” ООД.

9.4. «Зърнени храни» АД
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1329
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава
съгласие за намаляване на такса за битови отпадъци за 2019 година на „Зърнени храни ” АД.

9.5.«Булгартрансгаз» ЕАД, СИЕР Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1330
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие за
намаляване на такса за битови отпадъци за 2019 година на.«Булгартрансгаз» ЕАД, СИЕР
Вълчи дол.
9.6. «Монтажи» ЕАД, клон Карнобат, база Вълчи дол
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1331
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие за
намаляване на такса за битови отпадъци за 2019 година на «Монтажи» ЕАД, клон Карнобат,
база Вълчи дол

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, 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 2019 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1332
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.66 от Закон за местните данъци и такси
І- Общински съвет-Вълчи дол приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2019 г.в
размер на 734 178,10лева.
ІІ- Общински съвет-Вълчи дол определя такса “Битови отпадъци” по населени места,
както следва:
 За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на
юридически лица, както следва:
⇒ Гр. Вълчи дол – 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,84 ‰ за събиране
на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 2,0‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,16‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Бояна – 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.1,85 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,76‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,39‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
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⇒ с. Брестак – 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,64 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,52‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,84‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Войводино- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,13 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,61‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,26‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Генерал Киселово- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,62 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,50‰, за третиране
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци; 0,88‰ и за поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината,
предназначени за обществено ползане.
⇒ с.Генерал Колево- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,63 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,20‰, за третиране
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци; 1,17‰ и за поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината,
предназначени за обществено ползане.
⇒ с.Добротич- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,94 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,51‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,05‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Есеница- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,40 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,19‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,91‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Звънец- 4,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.1,96 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 0,94‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,60‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
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парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Изворник- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,50 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 0,83‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,67‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Искър- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,89 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 0,87‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,24‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Калоян - 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,69 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,38‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,43‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Караманите- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,83 ‰ за събиране
на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,37‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,80‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Кракра- 4,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.1,20 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,73‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,57‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с. Метличина- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,76 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,38 ‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,86‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с. Михалич- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,70 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 2,00‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
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проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,80‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Оборище- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,70 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,71‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,09‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Радан Войвода- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,75 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,49‰, за третиране
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци; 0,76‰ и за поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината,
предназначени за обществено ползане.
с.Стефан Караджа-5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,60 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,84‰, за третиране
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци; 1,06‰ и за поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината,
предназначени за обществено ползане.
с.Страхил-4,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,42 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,02‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,06‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Червенци-5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,87 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,80‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,83‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Щипско-5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,85 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,14‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,51‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
- за нежилищни имоти на юридически лица, както следва:
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⇒ гр. Вълчи дол – 9,00 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. 5,81‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 1,81‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 1,38‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
⇒ с. Бояна- 9,00 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. 4,61‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 3,01‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,38‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
⇒ с.Брестак-9,00 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. 5,30‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 1,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 2,70‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
⇒ с.Войводино- 9,00 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. 4,26‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 2,90‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 1,84‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
⇒ с.Генерал Киселово-9,00 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. 5,51‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 2,16‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 1,33‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
⇒ с.Генерал Колево- 9,00 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. 4,60‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 3,371‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
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отпадъци; 1,03‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Добротич- 9,00 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. 4,30‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 3,53‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,17‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Есеница- 9,00 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. 5,66‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 1,74‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,60‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Звънец- 9,00 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. 4,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 4,42‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 0,58‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Изворник- 9,00 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. 5,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 3,19‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 0,81‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Искър- 9,00 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. 5,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 3,39‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 0,61‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Калоян-9,00 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. 5,75‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 1,97‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,28‰- за
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поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Караманите-9,00 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. 5,44‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 2,24‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 1,32‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Кракра- 9,00 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. 5,39‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 3,24‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 0,37‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Метличина-9,00 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. 5,52‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 2,32‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 1,16‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Михалич- 9,00 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. 5,29‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 2,57‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,14‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Оборище- 9,00 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. 4,30‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 3,38‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,32‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Радан Войвода- 9,00 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. 6,17‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 2,08‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
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изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,75‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Стефан Караджа- 9,00 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. 4,87‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 2,70‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 1,43‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Страхил-9,00 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. 6,19‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 1,89‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 0,92‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Червенци- 9,00 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. 4,89‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 2,88‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,23‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Щипско- 9,00 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. 5,61‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 1,68‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,71‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Културен календар на Община Вълчи дол за 2019 година
Общински съвет Вълчи дол взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1333
На основание чл.21,ал.1,т.23 и във връзка с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол
приема предложения проект за Културен календар на Община Вълчи дол за 2019 година,
съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна записка.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Спортен календар на Община Вълчи дол за 2019 година
Общински съвет Вълчи дол взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1334
На основание чл.21,ал.1,т.23 и във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол
приема предложения проект за Спортен календар на Община Вълчи дол за 2019 година,
съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна записка.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, 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” по проект „Красива България” 2019
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1335
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие Общинска администрация-Вълчи дол да разработи проектно
предложение и да кандидатства 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” по мярка М02 «Подобряване на
социалната инфраструктура» по порект «Красива България».
2. Дава съгласие разходите за строителен и авторски надзор при изпълнение на проекта
да бъдат за сметка на Община Вълчи дол.
3. Дава съгласие Община Вълчи дол да осигури 67 159 (шестдесет и седем хиляди сто
петдесет и девет) лева с ДДС съфинансираща вноска по 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” по проект «Красива България».
4. Дава съгласие Община Вълчи дол да не променя предназначението на обекта
минимум 5 години след изпълнението му по ПКБ и ще има ангажимент за подръжката му.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно разкриване на
специализирана институция- Дом за стари хора (ДСХ) с капацитет 55 лица, като 40 от тяхделегирана от държавата дейност, считано от 2019 година
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1336
На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36в, ал.1,2 и ал.3,т.1 от ПП на ЗСП, във
връзка с чл.18,ал.1,т.2 и т.3 и чл.18,ал.4 от ЗСП и чл.36,ал.3,т.3 от ППЗСП, Общински съвет
Вълчи дол:
1. Дава съгласие за разкриване на специализирана институция-Дом за стари хора
(ДСХ) с капацитет 55 лица, като 40 от тях-делегирана от държавата дейност, в УПИ ІІ-112,
кв.17 по плана на с.Калоян, Община Вълчи дол, считано от 2019 година.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да изпрати настоящото Решение до
Регионална Дирекция Социално подпомагане-гр.Варна за изготвяне на предложение до
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, съгласно чл.36в, ал.1,т.1 от
ППЗСП.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева-председател на ОбС, относно определяне на представител на
ОбС Вълчи дол за участие Общо събрание на МБАЛ”Света Анна-Варна” АД
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1337
1.ОбС Вълчи дол на основание чл.21,ал.1т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА определя Гюлшен
Арунова АКифова- представител на ОбС Вълчи дол за участие в изванредното ОС на
МБАЛ”Света Анна-Варна” АД на 08.01.2019г. от 11,00 часа в заседателната зала на
управлението на болиницата, гр.Варна, бул.”Цар Освободител”-100сградата на СУ „В.Левски”гр.Вълчи дол.
2. Определеният в т.1 представител при липса на кворум на 08.01.2019г. да участва в
следващото ОС насрочено за 24.01.2019година.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева-председател на ОбС, относно изменение и допълнение на
Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1338
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за изменение и
допълнение разпоредбите на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община
Вълчи дол, както следва:
І- БИЛО:

Чл.5 Забранява се продажбата и сервирането на алкохолни напитки:
(1) на лица под 18 години;

(2) в учебни, възпитателни, здравни и лечебни заведения;

СТАВА:

(3) на лица, които са в очевидно нетрезво състояние.

Чл.5 Забранява се продажбата и сервирането на алкохолни и енергийни напитки:
(4) на лица под 18 години;

(5) в учебни, възпитателни, здравни и лечебни заведения;
(6) на лица, които са в очевидно нетрезво състояние.

ІІ-БИЛО:
Чл.22 Забранява се вдигането на шум над допустимите норми на обществени места и в
жилищни сгради, чрез:

(1) Викане, пеене и свирене, използването на озвучителни уредби и
музикални състави. Не се разрешава изнасянето и използването на
музикални и озвучителни уредби пред търговските обекти, с
изключение на прилежащите открити площи на ресторантите.
(2) (изм.) Продължително загряване и форсирането на място на
двигателите на моторни превозни средства, както и безконтролно
включване на алармени системи;

(3) (нова) Забранява се организирането на състезания с МПС на
територията на Община Вълчи дол, с изключение на тези, провеждани
по съответния ред.

(4) Провеждане на шумни увеселения във времето от 14.00 до 16.00 часа и
от 22,00 до 07.00 часа през зимния и 23.00 до 06.00 часа през летния
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сезон;
(5) Изтупване и изтърсване във времето от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00
до 08,00 часа в делнични и 09.00 часа в празнични дни;
(6) Забраната по алинея 1 не се прилага при обществени прояви,
провеждани по реда на чл.чл. 14 и 15 от настоящата наредба.
(7) Използване на музикални инструменти и озвучителна апаратура по
улиците на града и междублоковите пространства извън определените
за това места/ресторанти, заведения/, по повод семейни тържества,
както и ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства
при тези тържества.

СТАВА:
Чл.22 Забранява се вдигането на шум над допустимите норми на обществени места и в
жилищни сгради, чрез:

(1) Викане, пеене и свирене, използването на озвучителни уредби и музикални състави.
Не се разрешава изнасянето и използването на музикални и озвучителни уредби пред
търговските обекти, с изключение на прилежащите открити площи на ресторантите.
(2)(изм.) Продължително загряване и форсирането на място на двигателите на
моторни превозни средства, както и безконтролно включване на алармени системи;

(3) (нова) управлението на МПС, изразяващо се в умишлено пребоксуване на
задвижващите колела и поднасяне на автомобила на пътното платно за движение, с
което се създава предпоставка за ПТП,затруднява другите участници в движението и
живущите в крайпътните имоти и застрашава живота на пешеходците. За
нарушителите се налага глоба от 50 до 500лв.

(4 )(нова) Забранява се организирането на състезания с МПС на територията на Община
Вълчи дол, с изключение на тези, провеждани по съответния ред.
(5)Провеждане на шумни увеселения във времето от 14.00 до 16.00 часа и от 22,00 до
07.00 часа през зимния и 23.00 до 06.00 часа през летния сезон;
(6) Изтупване и изтърсване във времето от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 08,00 часа в
делнични и 09.00 часа в празнични дни;
(7)Забраната по алинея 1 не се прилага при обществени прояви, провеждани по реда на
чл.чл. 14 и 15 от настоящата наредба.

(8)Използване на музикални инструменти и озвучителна апаратура по улиците на
града и междублоковите пространства извън определените за това места/ресторанти,
заведения/, по повод семейни тържества, както и ползването на звукови сигнали на моторни
превозни средства при тези тържества.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под
наем на помещение, находящо се в УПИ ХХХІІІ, кв.29 по плана на гр.Вълчидол,
АОС№2635/18.09.2015г., частна общинска собственост
Гюлшен Акифова- общински съветник, председател на ПК « Местно самоуправление и
нормативна уредба»-становището на членовете на ПК е «да»- приемаме предложеното
проекторешение
Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27,ал.5
от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение. Получиха
се следните резултати:
1. Бахтиар Исметов Насъфов- „за”;
2. Ванилин Ганраилов Гавраилов-„за”;
3. Васил Желязков Василев- „за”;
4. Гюлшен Арунова Акифова- „за”;
5. Даниела Банкова Маркова- „отсъства”;
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6. Димитър Жечев Димитров –„за”;
7. Йорданка Колева Йорданова –„за”
8. Кирчо Раднев Кирчев- «за»;
9. Красимир Стефанов Колев- «за»
10. Людмила Атанасова Петкова- «за»;
11. Мехмед Хасанов Хасанов- «за»;
12. Младен Иванов Ненчев- «за»
13. Пепа Петрова Пенчева- „отсаства”;
14. Петя Иванова Тодорова- „за”;
15. Сийка Христова Михалева- „за”
16. Халил Исмаилов Алиев- „за”;
17. Яна Радева Михалева–„за”;
Обобщени резултати от поименното гласуване: 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа
„въздържали се”, с което ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1339
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.6,изр.първо от ЗОС, чл.22,ал.1т.2 от
НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на помещение в сграда, находяща се в УПИ ХХХІІІ,
кв.29 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №2635/18.09.2015г., частна общинска собственост, с
площ 15,4 кв.м. и коридор с площ 2,5 кв.м. за срок от 10 (десет) години по цена, определена в
Тарифата за определяне на базисните цени за отдаване под наем на общински имоти.
2. Упълномощава Кмета на община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор със
Сдружение с нестопанска цел «Проватон», ЕИК 103954758, с адрес на управление гр.Провадия,
ул.»Св.Св.Кирил и Методий» №24,ет.2,»Г».

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
18.1. Заявление от Стойка Василева Каишева от с.Червенци, 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 № 1340
Дава съгласие на Стойка Василева Каишева от с.Червенци да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв..

18.2. Заявление от Стела Райчева Маринова 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 № 1341
Дава съгласие на Стела Райчева Маринова от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв..

18.3. Заявление от Севда Симеонова Иванова 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 № 1342
Дава съгласие на Севда Симеонова Иванова от с.Стефан Караджа, да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.
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18.4. Заявление от Росица Иванова Асенова от с.Добротич, 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 № 1343
Дава съгласие на Росица Иванова Атанасова от с.Добротич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 150,00лв.

18.5. Заявление от Богдана Стоянова Христова от с.Добротич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1344
Дава съгласие на Богдана Стоянова Христова от с.Добротич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.

18.6. Заявление от Мустафа Исуфов Ибрямов 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 № 1345
Дава съгласие на Мустафа Исуфов Ибрямов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.

18.7. Заявление от Муса Алиев Мусов от с.Радан Войвода, 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 № 1346
Дава съгласие на Муса Алиев Мусов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

18.8. Заявление от Мария Наскова Стефанова от гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Константинов”
№12, 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 № 1347
Не дава съгласие на Мария Наскова Стефанова от гр.Вълчи дол,ул.»Ал.Константинов»
№12 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

18.9. Заявление от Йорданка Томова Димитрова 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 № 1348
Дава съгласие на Йорданка Томова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.Л.Димитрова №6 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв., които да се прехвърлят
директно за частично покриване на задължение за погребението на съпругън й Михал Димов
Димитров.
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18.10. Заявление от Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол,ул.Оборище №29,
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 № 1349
Дава съгласие на Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол,ул. Оборище №29 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

18.11. Заявление от Тезджан Ибрям Раим 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 № 1350
Дава съгласие на Тезджан Ибрям Раим от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

18.12. Заявление от Незиха Юсуфова Алиева 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 № 1351
Дава съгласие на Незиха Юсуфова Алиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.

18.13. Заявление от Марийка илиева Иванова от с.Метличина, 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 № 1352
Дава съгласие на Марийка Илиева Иванова от с.Метличина да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

18.14. Заявление от Юркия Салиева Юсменова 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 № 1353
Дава съгласие на Юркия Салиева Юсменова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.

18.15. Заявление от Асен Димитров Асенов 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 № 1354
Дава съгласие на Асен Димитров Асенов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.
18.16. Заявление от Мария Иванова Янкова от гр.Вълчи дол,ул.Т.Каблешков №32,
относно отпущане на еднократна парична помощ
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1355
Дава съгласие на Мария Иванова Янкова от гр.Вълчидол,ул.Т.Каблешков №32 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв..

18.17. Заявление от Несибе Мустафова Еминова от с.Радан Войвода, 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 № 1356
Дава съгласие на Несибе Мустафова Еминова от с.Радан Войвода да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв..

18.18. Заявление от Недялка Ангелова Савова от с.Михалич, 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 № 1357
Дава съгласие на Недялка Ангелова Савова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв..

18.19. Докладна записка от Нежмедин Ахмедов-кмет на с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ за социално погребение
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1358
Дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 70,00лв.. са
извършено социално погребение на Ангел Христов Янев, които да се получат от кмета на
с.Михалич.

18.20. Заявление от Стефан Атанасов Илиев от гр.Вълчи дол,ул.Черно море №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 № 1359
Дава съгласие на Стефан Атанасов Илиев от гр.Вълчи дол,ул.Черно море №6 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв..
С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО редовно
заседание на ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,30 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........
/Яна Радева Михалева/
19

