РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на четвърто редовно заседание на 27 декември 2019 година
П Р О Т О К О Л №4
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на
бюджета на Община Вълчи дол за 2019 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 52
На основание чл.21,ал.1,т.6, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.100,ал.1,ал.2 и
ал.3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Вълчи дол :
1.Намалява §61-09 със сумата от (149 573 лева, което представлява трансфер за местни
дейности във функция „Образование”, както следва:
-СУ „Васил Левски”-гр.Вълчи дол – 32 493лв.;
-ОбУ „Васил Левски” –с.Михалич – 6 404 лв.;
-НУ „Климент Охридски”-с.Стефан Караджа – 7 200 лв.;
-ОбУ „Св.Иван Рилски”-с.Червенци- 6 971 лв.;
- ДГ”Здравец”-гр.Вълчи дол – 46 120 лв.;
- ДГ”Звездица”-с.Стефан Караджа, филиал с.Червенци – 22 100лв.;
-ДГ”Слънце”-с.Михалич, филиал- с.есеница – 16 975 лв.;
-ДГ”Надежда Крупская” –сГенерал Киселово – 11 491 лв.
2. Общински съвет оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извърши промените
по бюджета на Община Вълчи дол за 2019 година, в частта за местни дейности – между
утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя
общия размер на разходите.
ПО ВТОРА 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 № 53
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общински съвет –Вълчи дол дава съгласие
за удължаване 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 224
552,00 лева до 31.03.2020 година.

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно определяне на
такса битови отпадъци за населените места на територията на Община Вълчи дол и приемане
на план-сметка за дейност «Чистота» за 2020г .
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 54
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 2020 г.в
размер на 694 998,92 лева.
ІІ- Общински съвет-Вълчи дол определя такса “Битови отпадъци”за 2020 година по
населени места, както следва:
 За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на
юридически лица, както следва:
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⇒ Гр. Вълчи дол – 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за събиране
на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 2,50‰, 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; 0,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Бояна – 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,5 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 2,00‰, 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; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с. Брестак –6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 2,00‰, 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; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Войводино- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,90 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране 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; 1,30‰ 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- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 2,00‰, 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; 1,00‰ 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- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч. 3,00 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за събиране 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; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината,
предназначени за обществено ползане.
⇒ с.Добротич- 6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,20 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране 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; 1,50‰ 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.Есеница- 6,50 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 събиране на битови отпадъци: 2,00‰, 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; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Звънец- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,20 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране 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; 1,80‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Изворник- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ 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 оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 2,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Искър- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,50 ‰ 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 оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Калоян - 6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,80 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 1,70‰, 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; 2,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Караманите- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,30 ‰ за събиране
на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 1,70‰, 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; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Кракра- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.1,70 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране 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; 1,80‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с. Метличина- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,50 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране 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; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с. Михалич- 6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 2,00‰, 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; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Оборище- 6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 2,00‰, 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; 1,50‰ 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- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 2,00‰, 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; 1,00‰ 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-6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 2,00‰, 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; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината,
предназначени за обществено ползане.
с.Страхил-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 събиране на битови отпадъци: 1,40‰, 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; 1,40‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Червенци-6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,30 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
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осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 2,20‰, 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; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Щипско-6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,10 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране 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; 1,90‰ 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:
⇒ гр. Вълчи дол – 10,00 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. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 2,00‰ - 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; 2,00‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
⇒ с. Бояна- 10,00 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; 3,00‰ - 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; 2,00‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
⇒ с.Брестак-10,00 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. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 1,30‰ - 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- 10,00 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; 3,00‰ - 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; 2,00‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
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⇒ с.Генерал Киселово-10,00 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. 5,80‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 2,506‰ - 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; 1,70- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете
и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено
ползване.
⇒ с.Генерал Колево- 10,00 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. 5,10‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 3,50‰ - 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; 1,40‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
⇒ с.Добротич- 10,00 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. 4,50‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 4,00‰ - 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; 1,50‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
⇒ с.Есеница- 10,00 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. 6,40‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 2,00‰ - 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; 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- 10,00 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; 4,80‰ - 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; 0,60‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
⇒ с.Изворник- 10,00 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; 4,00‰ - 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
6

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

отпадъци; 1,00‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Искър- 10,00 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. 5,20‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 3,80‰ - 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; 1,00‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Калоян-10,00 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. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 2,50‰ - 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; 1,50‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Караманите-10,00 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. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 2,50‰ - 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; 1,50‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Кракра- 10,00 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. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 3,30‰ - 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; 0,70‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Метличина-10,00 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. 6,00‰ 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; 1,30‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Михалич- 10,00 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. 5,70‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 2,80‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на
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битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Оборище- 10,00 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; 3,50‰ - 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; 1,50‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Радан Войвода- 10,00 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. 6,40‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 2,80‰ - 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; 0,80‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Стефан Караджа- 10,00 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. 5,50‰ за събиране на битовите отпадъци и
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за
събиране на битови отпадъци; 3,00‰ - 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; 1,50‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Страхил-10,00 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. 6,50‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 2,50‰ - 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; 1,00‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
с.Червенци- 10,00 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; 3,50‰ - 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; 1,50‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Щипско- 10,00 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
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нежилищните имоти, в т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови
отпадъци; 2,00‰ - 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; 2,00‰- за
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци
на територията на община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 55
На основание чл.21,ал.1,т.7, т.23 и ал.2 от ЗМСМА; чл.1,ал.2 от ЗМДТ и чл.79 от АПК, ОбС
Вълчи дол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на Община Вълчи дол, както следва:
§1. Чл.17 става: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на
3,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
§2. В чл.48, т.1 стойността на данъка в зависимост от мощността на на двигателя се
изменя, както следва:
а) до 55 kW включително – 0,70 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,80 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,50 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,60 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,85 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW включително –от 2,35 лв. за 1 kW;

т.2 Екологичният компонент се изменя, както следва:
2.1. Коефициент без екологична категория, с с екологични категории „Евро 1” и „Евро
2”- 1,20;
2.2. „Евро 3”-1,05;
2.3. „Евро 4 „-0,85;
2.4. „Евро 5”-0,75;
2.5. „Евро 6” и „ЕЕV” – 0,60

§3. В допълнителните разпоредби се създава §5, който гласи: Наредбата за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община
Вълчи дол е приета с решение №..............по Протокол№................./2019год. на Общински съвет
Вълчи дол и влиза в сила от 01.01.2020г.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно освобождаване от
такса битови отпадъци за 2020 година на действащите на територията на Община Вълчи дол
седемнадесет броя читалища
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 56
На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, както и чл.8,ал.6 от ЗМДТ и чл.7,ал.1 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Вълчи дол, ОбС Вълчи дол дава съгласие за освобождаване от такса
битови отпадъци за 2020 година на действащите седемнадесет броя читалища на
територията на Община Вълчи дол.
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ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно намаляване
размера на дължимата за 2020 година ТБО от училищата на територията на Община Вълчи
дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 57
На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, както и чл.8,ал.6 от ЗМДТ и чл.7,ал.1 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Вълчи дол, ОбС Вълчи дол дава съгласие за намаляване на
дължимата за 2020 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
 НУ „Климент Охридски”-с.Стефан Караджа
 Професионална Гимназия по земеделие и горско стопанство-с.Стефан Караджа

ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно определяне
размера на дължимата за 2020 г.ТБО на дружества по подадени от тях заявления
7.1. «Зърнени храни» АД
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 58
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 2020 година на „Зърнени храни ” АД.

7.2. «БГ Агро Земеделска Комрания» ЕООД
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 59
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 2020 година на «БГ Агро Земеделска
Комрания» ЕООД.

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно предложение за
прекратяване поради неизпълнение на концесионен договор №1/27.01.2016г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 60
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във вр.с чл.147 и чл.148 от Закона за концесиите и
чл.42,ал.1,т.4 от договор №17/27.01.2016г. за педоставяне на концесия върху обект- публична
общинска собственост- „Язовир”, представляващ поземлен имот с идентификатор
84022.20.147, номер по предходен план 000153, в землището на с.Щипско, община Вълчи дол,
с начин на трайно ползване „язовир”, Общински съвет Вълчи дол реши:
1. Да се предприемат действия по прекратяване на договор за предоставяне на
концесия №17/27.01.2016г. с концесионера на яз.”Щипско-І” „ЕКО ГЪБИ” АД,ЕИК 203603962
със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Аспарухово, ул.”Първи май” №12, ет.7,ап.12,
представлявано от Владимир Свиленов Костадинов и Свилен Петков Костадинов, заедно и
поотделно, поради неизпълнение от страна на концесионера на задълженията по
концесионния договор, а именно: нарушение на разпоредбата на 32, т.11, във връзка с чл.26
от договор №17/27.01.2016г., разпоредбата на чл.32,т.4.3. и т.48 от договор №17/27.01.2016г.
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2. Дава срок от три месеца от уведомяването на концесионера „ЕКО ГЪБИ” АД,ЕИК
203603962 със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Аспарухово, ул.”Първи май”
№12, ет.7,ап.12, представлявано от Владимир Свиленов Костадинов и Свилен Петков
Костадинов, заедно и поотделно, за изпълнение на констатираното неизпълнение на
концесионния договор №17/27.01.2016г., с предупреждение, че след изтичането на срока,
концедентът ще счита договора за пресратен.
3. Възлага на Кмета на Общината да уведоми концесионера на язовир «Щипско-І» „ЕКО
ГЪБИ” АД,ЕИК 203603962 със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Аспарухово,
ул.”Първи май” №12, ет.7,ап.12, представлявано от Владимир Свиленов Костадинов и Свилен
Петков Костадинов, заедно и поотделно, за откриване на процедурата, предвидена в договора
за концесия неговото прекратяване.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за
финансиране на проект „Основен ремонт и преустройство в „Многофункционална,
обществена зала”, находящ се в УПИ ХХХІ,кв.29/ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по
плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол” по проект „Красива България” 2020.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 61
На основание чл.21,ал.1,т.5 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да разработи проектно
предложение и да кандидатства за финансиране на проект „Основен ремонт и
преустройство в „Многофункционална, обществена зала”, находящ се в УПИ
ХХХІ,кв.29/ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр.Вълчи дол,
общ.Вълчи дол” по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2020.
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 56% (петдесет и шест процента)
съфинансираща
вноска
по
проект „Основен
ремонт
и преустройство в
„Многофункционална, обществена зала”, находящ се в УПИ ХХХІ,кв.29/ПИ с
идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол” по мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по ПРОЕКТ „КРАСИВА
БЪЛГАРИЯ” 2020.
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 поддръжката му.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на
Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Вълчи
дол през 2019 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 62
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет Вълчи
дол приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2019 година:
V. Описание на имотите, които Общината има намерение да придобие и
способите за тяхното придобиване
Се създава точка 3. Имот с идентификатор 12574.62.8 в землището на гр.Вълчи дол с площ
2000 кв.м.
VІ.Определя
всички
административни
сгради,
училища,
улици
от
първостепенната улична мрежа, здравни служби, читалища, стадиони, гробищни
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паркове, пасища, мери, ливади, гори, имот с идентификатор 12574.62.8 и други обекти
публична и частна общинска собственост на територията на Община Вълчи дол, за
обекти от първостепенно значение.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно изменение и
допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 63
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет Вълчи дол
приема проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

БИЛО:
Чл.20.(1) Предоставянето на помещения за нуждите на общинските ръководства на
политическите партии, отговарящи на условията на чл.31,ал.1 от Закона за политическите
партии, представени в ОС, се извършва без търг или конкурс и без решение на ОбС, по
предложение на кметовете на кметства, със заповед за настаняване под наем от Кмета на
Община Вълчи дол.
(2) При наличие на подходящи свободни помещения, същите се отдават под наем и на
общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията на чл.31,ал.2 от
Закона за политическите партии, които не са представени в ОС със заповед за настаняването
под наем от Кмета на Община Вълчи дол.
(3) Договорите за наем се сключват от Кмет ана Община Вълчи дол за срока на мандата
на Народно събрание на РБ (ЗПП)

СТАВА:
Чл.20.(1) Предоставянето на помещения за нуждите на общинските ръководства на
политическите партии, отговарящи на условията на чл.31,ал.1 и ал.2 от Закона за
политическите партии, се извършва без търг или конкурс и без решение на ОбС.
(2) При наличие на подходящи свободни помещения, същите се предоставят за
безвъзмездно ползване на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи
на условията на чл.31,ал.1 и ал.2 от Закона за политическите партии, със заповед на Кмета на
Общината. Въз основа на заповедта се сключва договор за безвъзмездно ползване.
Исканията се отправят до кмета на общината и трябва да съдържат:
• 2.1. регистрация на партия;
• 2.2. документ за легитимност на представителите на партията на територията на
община Вълчи дол;
• 2.3. удостоверение за представителство в Нардоното събрание;
• 2.4. декларация, че предоставеният имот ще се използва по предназначение
(3) Договорите за безвъзмездно ползване се сключват за срок до 5 (пет) години.
Ал.(4) се отменя
Създава се нова
Ал.4-Политическите партии, на които са пердоставени помещения за безвъзмездно ползване
заплащат експлоатационни разходи.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Културен календар на Община Вълчи дол за 2020 година
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 64
На основание чл.21,ал.1,т.23 и във връзка с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС приема
предложения проект за Културен календар на Община Вълчи дол за 2020 година, съгласно
Приложение №1 към настоящата Докладна записка.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на
Спортен календар на Община Вълчи дол за 2020 година
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 65
На основание чл.21,ал.1,т.23 и във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, ОбС приема
предложения проект за Спортен календар на Община Вълчи дол за 2020 година, съгласно
Приложение №1 към настоящата Докладна записка.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за
дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни-Община Вълчи дол,2019г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 66
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС приема Отчет за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетниОбщина Вълчи дол,2019г.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
15.1. Заявление от Душко Христов Иванов от гр.Вълчи дол,ул.Оборище №29, относно
отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 67
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Душко Христов
Иванов от гр.Вълчи дол,ул.»Оборище» №29 да бъде отпусната еднократна парична помощ .
15.2. Заявление от Юркия Салиева Юсеинова от с.Страхил, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 68
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Юркия Салиева
Юсеинова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна парична помощ.

15.3. Заявление от Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.”М.Ф.Толбухин” №6,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 69
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На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Васил Ангелов
Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.»М.Ф.Толбухин» №6 да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
15.4. Заявление от Донка Христова Йорданова от гр.Вълчи дол,ул.”Г.Раковски” №3,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 70
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Донка Христова
Йорданова от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски»№3 да бъде отпусната еднократна парична помощ
в размер на 77,00лв., които да се прехвърлят директно за покриване на задължение за
погребение на Василка Георгиева Христова, починала на 01.12.2019година.
15.5. Заявление от Пенка георгиева Христова от гр.Вълчи дол,ул.”Оборище” №29,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 71
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Пенка Георгиева
Христова от гр.Вълчи дол,ул.»Оборище» №29 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

15.6. Заявление от Емил Маринов Ангелов от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 72
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Емил маринов
Ангелов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ .
С това дневния ред на ЧЕТВЪРТОТО редовно заседание бе изчерпан.

ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........
/Димитър Тодоров/
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