Решения на ОбС
взети на ПЕТО редовно заседание на 20.12.2011г.
П Р О Т О К О Л №5

ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Преразглеждане на върнати от Областен управител Решения, взети на второ редовно
заседание на ОбС на 21.11.2011год.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.41,ал.2 от ЗОС; чл.38,ал.5 и чл.47,ал.2 от
НРПУРОИ, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21
ОбС отменя свои Решения № 10 и №11, взети на второ редовно заседание на
21.11.2011година, Протокол №2.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно приемане на
Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА, със 17 гласа „за”; 0 гласа „против” и 0 гласа
въздържали се”, Общински съвет Вълчи дол взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 22
ОбС приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Вълчи
дол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
направените предложения за промени.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно утвърждаване на
средства за закупуване на коледни пакети.
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23
Общински съвет Вълчи дол дава съгласие със средства от Бюджет 2011 година да
се закупят коледни пакети за деца сираци, деца с увреждания и деца на социално слаби
семейства на обща стойност 1 000лв.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно
преразпределение на субсидия местни дейности в полза на футболни клубове на
територията на Община Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.62,т.7 от Закона за физическото
възпитание и спорта, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 24
Общински съвет Вълчи дол преразпределя сумата от 1 000лв./остатък от
непреведена субсидия местни дейности за 2011г. към ФК Орлите-с.Стефан Караджа/,
както следва:
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Футболен клуб:
ФК Вихър-19269гр.Вълчи дол
ФК Устрем-с.Караманите
ФК Искра-с.Генерал Киселово
ФК Ботев-с.Брестак

Сума:
250лв.
250лв.
250лв.
250лв.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно допълване на
Приложение 2,чл.52 към НОАМТЦУ на територията на община Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.1,т.7 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 25
ОбС приема допълненията в Приложение 2, чл.52 към Наредба за определянето
и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи
дол, приета с Решение на Общински съвет Вълчи дол №143/21.05.2008г., а именно:
1. Определя такса в размер на 300,00(триста) лева/ проект за издаване на
мотивирано предписание за допускане/ отказ за изработване/ изменение на
ПУП-ПП)към т.1);
2. Определя такса в размер на 1,00(един) лв./м.л. за процедура по
разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП-ПП за елементите на
техническата инфраструктура (към т.1);
3. Определя такса в размер на 0,10(нула,десет)лв./м.л. за повторно и всяко
следващо разглеждане на ПУП-ПП (към т.1)
4. Определя такса в размер на 1,00(един) лвл/м.л., но не по-малко от
40,00(четиридесет) лв. за издаване на разрешение за строеж на масивни
огради (т.2.6.2.);
5. Определя такса в размер на 2% от стойността на обекта, но не по-малко от
500,00(петстотин) лв. за издаване наразрешение за монтаж на инсталации
за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия
за охлаждане от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) с обща
инсталирана мощност до 30 кW включително (към т.2);
6. Определя такса в размер на 2% от стойността на обекта, но не по-малко от
300,00(триста)лв. за издаване на разрешение за монтаж на ел.оборудване/
ел. уредби (към т.2);
7. Определя такса в размер на 1,5% от стойността на обекта, но не по-малко
от 200,00(двеста) лв.за издаване на разрешение за подмяна на
ел.оборудване/ел.уредби (към т.2);
8. Определя такса в размер на 2% от стойността на обекта, но не по-малко от
600,00(шестотин) лв. за издаване на разрешение за строеж на водни
съоръжения извън селищната територия (към т.2);
9. Определя такса в размер на 1,5% от стойността на обекта, но не по-малко
от 500,00(петстотин) лв. за издаване на разрешение за строеж на водни
съоръжения в селищната територия (към т.2);
10. Определя такса в размер на 20% от стойността по т.2 за одобряване на
екзекутивна документация за ел.оборудване/ел.уредби, за инсталации за
производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за
охлаждане от ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) с обща
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инсталирана мощност до 30 кW включително и за водни съоръжения (към
т.16).
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на общината, относно одобряване на
ПУП-ПП за подобект „Ново външно ел.захранване на СКЗ при с.Брестак” към обект:
„Магистрален газопровод- северен клон, СИЕР „Вълчи дол” с възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София след приемане от Общински експертен съвет за
устройство на територията.
Във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ и на основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, Общинският
съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 26
Одобрява ПУП-ПП за подобект: „Ново външно ел.захранване на СКЗ при
с.Брестак” към обект: „Магистрален газопровод-северен клон, СИЕР „Вълчи дол” с
възложител „Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП-ПП с червени, сини и рени линии и надписи.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината, относно одобряване на
ПУП-ПЗ за монтаж на ветрогенератори и подстанция в поземлени имоти землище
с.Войводино и с.Щипско, след приемане от Общински експертен съвет за устройство на
територията.
Във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ и на основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, Общинският
съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 27
Одобрява ПУП-ПЗ за монтаж на ветрогенератори, така както е указано на
ситуацията в изработените ПУП-ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи в следните
поземлени имоти:
• В землище с.Войводино, ЕККАТЕ 11836:
023014; 025024; 052024; 055015; 073043; 076020; 095040; 098033; 098042; 100084;
101020.
• В землище с.Щипско, ЕККАТЕ 84022:
015001; 015002; 025034; 033042;038022; 039038;041001;041004 и подстанция в ПИ
015002, собственост на „Гифта” АД гр.Варна, за изграждане на „Ветрогенераторен
парк”.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината ,относно одобряване на
Парцеларен план /ПП/ за Ветроенергиен парк, състоящ се от 25 бр. ветрогенератори с
подстанция в землище с.Войводино и с.Щипско, след приемане от Общински експертен
съвет за устройство на територията.
Във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ и на основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, Общинският
съвет взе следното

3

Р Е Ш Е Н И Е № 28
Одобрява Парцеларен план за обект: „Ветроенергиен парк, състоящ се от 25 бр.
вятърни генератори с подстанция в землищата на с.Щипско и с.Войводино, общ.Вълчи
дол, обл.Варна” в поземлени имоти, собственост на „Гифта” АД гр.Варна, така както е
указано на ситуацията в изработения ПП с червени, сини и черни линии и надписи.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината, относно одобряване на
ПУП-ПП за обект:”Външно ел.захранване на мобилна базова станция 4427 в ПИ 068009
м-т Селджик, с.Михалич, общ.Вълчи дол, обл.Варна” след приемане от Общински
експертен съвет за устройство на територията.
Във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ и
Общинският съвет взе следните

на основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,

Р Е Ш Е Н И Е № 29
Одобрява ПУП-ПП за обект:”Външно ел.захранване на мобилна базова станция
4427 в ПИ 068009-м-т- Селджик, с.Михалич, общ.Вълчи дол, обл.Варна, така като е
указано на ситуацията в изработения ПУП-ПП с червени, сини и черни линии и надписи.
Р Е Ш Е Н И Е № 29-1
ОбС задължава ръководството на Община Вълчи дол да проучи и внесе
предложение за определяне на такса за възстановяване на общинските пътища след
полагане на кабели и други съоръжения.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината, относно промяна в
характера на собствеността на общински имот от публична на частна.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 30
Общински съвет гр.Вълчи дол, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във
връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС,
• Обявява за имот частна общинска собственост поземлен имот № 000099 в
землище гр.Вълчи дол, ЕККАТЕ 12574, с начин на трайно ползване ливада с
площ 9,077дка при граници: ПИ №040007, ПИ №000175, ПИ №000096, ПИ
№000097, ПИ №000204, ПИ №000102.
• Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за
отписване от актовите книги на АОС №1251 от 06.12.2011г. и да се състави
нов Акт за частна общинска собственост на съответния имот.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината, относно предоставяне на
активи общинска собственост- безвъзмездно за управление на участък „Полиция”гр.Вълчи дол и РУ”ПБС”-гр.Вълчи дол.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.33 от НРПУРОИ,
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 31
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1. Предоставят се на участък „Полиция”-гр.Вълчи дол безвъзмездно за
управление за срок от четири години следните автомобили общинска собственост, както
и гориво с месечен лимит както следва:
• Лек автомобил УАЗ 459 с рег.№ В 9185 КХ- 40л.бензин месечно за периода м.ХІм.ІІ включително;
• Лек автомобил ДАЧИЯ ЛОУГАН с рег.№ В 9646 КН- 40л.бензин месечно за
периода м.І-м.ХІІ включително.
2. Предоставят се на РУ”ПБС”-гр.Вълчи дол безвъзмездно за управление за срок от
четири години следните мотоциклети общинска собственост, както и гориво с месечен
лимит както следва:
• Мотоциклет Планета 5 с рег.№ В 0368 Д- 10л.бензин месечно за периода м.VІ-м.ІХ включително;
• Мотоциклет ИЖ с рег.№ В 0369 Д- 10л.бензин месечно за периода м.VІ-м.ІХ
включително.
3. Разходите за поддръжка и ремонт на автомобили и мотоциклети; определения
месечен лимит за горива на автомобили и мотоциклети; разходите за телефони с номера
22-04, 28-80 и 27-37 са за сметка на общинския бюджет, в размер до 5 000,00лв./пет
хиляди лева/ годишно.
4. Предоставят се на участък „Полиция”-гр.Вълчи дол безвъзмездно за управление за
срок от четири години следните активи- общинска собственост:
• Компютър /модел Х style/ с монитор /модел SG № M 1769GO/;
• Система за видеонаблюдение
• Телевизор
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината, относно прилагане
системата на делегирани бюджети на ЦДГ, ученически столове и Други дейности по
образованието- безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст.
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 32
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и §48, ал.7 от
Закона за държавния бюджет за 2012год., определя като второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити при условията на делегирани бюджети, считано от датата на влизане
на решението в сила, следните детски градини:
• ОДЗ”Здравец”-Вълчи дол
• ЦДГ”Н.Крупская”-Генерал Киселово
• ЦДГ”Щастливо детство” Брестак, филиал Караманите
• ЦДГ „Звездица” Стефан Караджа, филиал Червенци
• ЦДГ „Слънце” Михалич, филиал Есеница
Р Е Ш Е Н И Е № 33
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и §48, ал.7 от
Закона за държавния бюджет за 2012год., делегира на училищата, като второстепенни
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разпоредители с бюджетни кредити- Дейност Ученически столове към съответните
училища, считано от датата на влизане на решението в сила:
• Ученически стол към СОУ „В.Левски” гр.Вълчи дол
• Ученически стол към ОУ „В.Левски” с.Михалич
• Ученически стол към ОУ „Св.Ив.Рилски” с.Червенци
• Ученически стол към ОУ „Кл.Охридски” с.Ст.Караджа

•
•
•
•

Р Е Ш Е Н И Е № 34
Възлага на кмета на община Вълчи дол да:
Определи конкретните правомощия на второстепенните разпордители с
бюджетни кредити, съгласно нормативните документи;
Ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани дейности
при нарушаване на бюджетната дисциплина
Актуализира общинския бюджет във връзка с постъпили средства от централния
бюджет, дарения и други
Кандидатства за средства от централния бюджет за съфинансиране на проекти.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината, относно предоставяне на
права на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на ДВХУИ с.Оборище.
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 35
1. Общински съвет-Вълчи дол, предоставя права на второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити на ДВХУИ с.Оборище, считано от датата на влизане на решението в
сила.
2. Задължава кмета на община Вълчи дол на новообразувания второстепенен
разпоредител, със Заповед да вмени правата и отговорностите на ръководителя на
второстепенния разпоредител.
3. Упълномощава кмета на община Вълчи дол със своя заповед да определи
комисия за приемане и предаване на активите и пасивите между община Вълчи дол и
новосъздадения второстепенен разпоредител, като се изготви начален баланс, считано от
датата на влизане на решението в сила.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината, относно одобряване на
нова структура на ОбА и нейната обща численост.
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 36
1. Общински съвет-Вълчи дол отменя съществуващата структура на ОбА Вълчи
дол, считано от 16.01.2012г.
2. ОбС одобрява, считано от 16.01.2012 г. нова структура и численост на ОбА
Вълчи дол, съгласно Приложение №1.
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3. Дава съгласие кмета на община Вълчи дол да прави вътрешни промени в
утвърдената структура на ОбА Вълчи дол, без да надвишава нейната численост
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината, относно кандидатстване
на Община Вълчидол по „Проект за социално включване” пред МТСП, дир-я „Социално
включване”.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС взе следните

2011г.
2011г.

Р Е Ш Е Н И Е № 37
Общинският съвет отменя Решение №1039/ 13.12.2010г. на ОбС Мандат 2007Р Е Ш Е Н И Е № 38
Общинският съвет отменя Решение №1040/ 13.12.2010г. на ОбС Мандат 2007-

Р Е Ш Е Н И Е № 39
Дава съгласие за извършването на ново строителство в УПИ ІХ кв.23 по плана на
гр.Вълчи дол /АОС №96/ 15.09.1998г. /за изграждане на Общностен център за деца и
семействап по проектно предложение „Подкрепи ме, за да успея” на община Вълчи дол
по проекта за социално включване, който се финансира със заем от Международната
банка за възстановяване и развитие (Световна банка).
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината, относно разпореждане
със строеж „Пионерски и младежки дом” и прилежащия му терен.
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 40
1.Общинският съвет дава съгласие за премахване на строеж „Пионерски и
младежки дом” до първа плоча и благоустрояване на прилежащия терен.
2. Упълномощава кмета на общината със заповед да определи условията и
реда за премахване на строеж „Пионерски и младежки дом” до първа плоча и
благоустрояване на прилежащия терен.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Искания за определяне на такса битови отпадъци за 2012 година:
17.1. Искане от „Термострен Инвест” ЕООД.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 41
ОбС дава съгласие дължимата „Такса битови отпадъци” от „Термострен Инвест”
ЕООД за 2012 година да бъде определена върху 75% от отчетната стойност на обекта.
17.2 Искане от „Булгартрансгаз” ЕАД-РЗ СИЕР Вълчи дол.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 42
ОбС не дава съгласие дължимата „Такса битови отпадъци” от
„Булгартрансгаз”ЕАД СИЕР Вълчи дол за 2012 година да бъде определена на база
количеството на битовите отпадъци.
17.3. Искане от „Зърнени храни България” АД.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 43
ОбС не дава съгласие дължимата „Такса битови отпадъци” от „Зърнени храни
България”АД -клон Вълчи дол за 2012 година да бъде определена на база количеството
на битовите отпадъци.
17.4. Декларация от Антоанета Атанасова Кунева/Дечева/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 44
ОбС не дава съгласие г-жа Антоанета Атанасова Кунева/Дечева/ да бъде
освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2012година за имот, находящ се в
землището на с.Щипско.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова - кмет на общината, относно определяне на
такса за битови отпадъци за населените места в Община Вълчи дол за 2012 год. и
приемане на План-сметка за дейност „Чистота”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, ОбС взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 45
Приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2012 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 46
Определя такса “Битови отпадъци”, както следва:
- за физически лица: Приложение № 5.
За гр. Вълчи дол – 3,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 1.38‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1.87‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,25‰.
За с. Брестак - 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 1,21‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1,66‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,13‰.
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За с. Ген. Киселово – 3,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч.
за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2,13‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0,80‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,57‰.
За с. Ст. Караджа – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 0,57‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1,80‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,63‰.
За с. Червенци – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 1,06‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1,42‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,52‰.
За с. Михалич – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2,20‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0,28‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,52‰.
За с. Ген. Колево – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2,09‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0,29‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,62‰.
За с. Звънец – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 1,45‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0,74 и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,80‰.
За с. Добротич – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 1,56‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0,78‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,67‰.
За с. Караманите – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
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съоръжения за обезвреждането им – 1,01‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1,20‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,79‰.
За с. Радан Войвода – 4,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч.
за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2,21‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1,41‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,89‰.
За с. Оборище – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 0,24‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2,48‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,27‰.
За с. Метличина – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 0,90‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1.77‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,32‰.
За с. Искър – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 0,74‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1,64‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,62‰.
За с. Калоян– 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2,19‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0,24‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,57‰.
За с. Есеница – 4 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2,86‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0,26‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,88‰.
За с. Изворник – 4 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2,34‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
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предназначени за обществено ползване – 0,97‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,69‰.
За с. Бояна – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 0,92‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1.34‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,74‰.
За с. Войводино – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 1,68‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0,64‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,68‰.
За с. Щипско – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 0,56‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1,95‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,49‰.
За с. Кракра – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 0.19‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2,09‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,72‰.
За с. Страхил – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 1,72‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0,44‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 0,84‰.
- за юридически лица: Приложение № 6.
За гр. Вълчи дол – 7,0 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т.
ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 4.50‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0.20‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2,30‰.
За с. Брестак – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 1,00‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
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предназначени за обществено ползване – 4,00‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2,00‰.
За с. Ген. Киселово – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в
т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
За с. Ст. Караджа – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т.
ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
За с. Червенци – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч.
за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
За с. Михалич – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч.
за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3,50‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1,50‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2,00‰.
За с. Ген. Колево – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т.
ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1,50‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2,50‰.
За с. Звънец – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
За с. Добротич – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч.
за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
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поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
За с. Караманите – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т.
ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци –2‰.
За с. Радан Войвода – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти,
в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
За с. Оборище – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч.
за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци –2‰.
За с. Метличина – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т.
ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2,50‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2,50‰.
За с. Искър – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци –2‰.
За с. Калоян– 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3,50‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2,50‰.
За с. Есеница – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч.
за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3,50‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 1‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2,50‰.
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За с. Изворник – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч.
за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
За с. Бояна – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
За с. Войводино – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т.
ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
За с. Щипско – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч.
за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2,50‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2,50‰.
За с. Кракра – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч. за
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
За с. Страхил – 7,00 промила върху отчетната стойност на нежилищните имоти, в т. ч.
за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3‰, за почистване на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 2‰ и за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци – 2‰.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров- кмет на с.Генерал Киселово, относно нужда от
подмяна на водопроводна мрежа в с.Генерал Киселово.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 47
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ОбС дава съгласие да се разработи проект за подмяна на водопровод в с.Генерал
Киселово и при възможност за кандидатстване по Оперативна Програма да се
кандидатства с разработеното предложение.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Предложение от Кирил Георгиев- началник на Участък „Полиция”-Вълчи дол , относно
създаване на Местна комисия по обществен ред и сигурност.
На основание чл.21,ал.1т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 48
ОбС утвърждава Местна комисия по обществен ред и сигурност от 17 души, в
състав както следва:
Председател- зам.кмет на община Вълчи дол
Секретар
- юрист на Община Вълчи дол
Членове: 1.Живка Митева- кмет на с.Брестак
2. Николинка Пейчева- кмет на с.Червенци
3. Нежмедин Исинов- кмет на с.Михалич
4. Димитър Тодоров- кмет на с.Генерал Киселово
5. Илхан Салимов- кмет на с.Стефан Караджа
6. Кирил Георгиев- началник на УП Вълчи дол
7. Димитър Димитров- началник на РС”ПБЗН”-Вълчи дол
8.Милен Бакърджиев- общ.съветник, собственик на фирма
9. Камен Петров- общ.съветник, земеделски производител
10.Йорданка Колева- общ.съветник
11. Мерткан Ибрямов- общински съветник, юрист
12. Ванилин Гавраилов- PR и секретар на МКБППМН
13. Мариана Митева- директор на СОУ”В.Левски”-Вълчи дол
14. Васил Василев- директор ДСП-Вълчи дол
15. Желязко Желязков- директор ДБТ-Вълчи дол
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Митко Дончев- живущ в гр.Варна, относно възстановяване на
средства.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 49
Не дава съгласие за възстановяване на искана от Митко Дончев Димитров сума от
Бюджена на общината.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Бисер Димитров, относно информация за „Екополис-7” АД.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 50
ОбС приема информацията от инж.Бисер Димитров, относно състоянието на
„Екополис-7” АД.
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ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Йорданка Йорданова- директор дир-я „ГРАО”, относно определяне
размера на основния платен годишен и допълнителния платен годишен отпуск на кмета
на общината и на председателя на ОбС.
На основание чл.31,ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските,
чл.21,ал.1,т.5 от ЗМСМА ,Общинският съвет взе следните
Р Е Ш Е Н И Е № 51
1. Определя основен платен годишен отпуск на кмета на общината в размер на 30
(тридесет) дни.
2. Съгластно чл.156, ал.1, т.2 от КТ ОбС определя допълнителен платен годишен
отпуск , на кмета на общината – Пенка Димитрова Йорданова , в размер на 15 работни
дни.
Р Е Ш Е Н И Е № 52
1. Определя основен платен годишен отпуск на председателя на ОбС в размер на
25 (двадесет и пет) дни.
2. Съгластно чл.156, ал.1, т.2 от КТ ОбС определя допълнителен платен годишен
отпуск , на председателя на ОбС – Георги Минчев Тронков , в размер на 15
работни дни.
С това дневния ред на ПЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред , ПЕТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи
дол бе закрито в 18,05 часа.

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