РЕШЕНИЯ
на ОбС взети на 31-во редовно-изнесено заседание на 14 декември 2013 година
П Р О Т О К О Л № 31
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев- председател на ОбС, относно отчет за дейността на Общински
съвет Вълчи дол и на неговите комисии през ІІ-то шестмесечие на 2013 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1009

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол
приема отчета на председателя на Общинския съвет за дейността на съвета и неговите комисии
за периода м.юли-м.декември 2013 г.
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно отчет за изпълнение
на решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.юли 2013г.-м.ноември 2013 година.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1010
ОбС приема Отчета за изпълнение на решенията на ОбС Вълчи дол от ОбА за периода м.юли
2013г.-м.ноември 2013г. Включително.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол,
НОАМТЦУ

относно промени в

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1011
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.8,ал.5 и чл.9 от ЗМДТ и във връзка с
чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, приема предложените промените в „Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги в община Вълчи дол”, както следва:
-в чл.19 се саздават:
(5) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват
през цялата година и задължените лица са подали декларация за това в дирекция „МДТНП” при
община Вълчи дол до края на предходната година.
(6) Декларациите които се подават по чл.19 ал. 5 от наредбата са по образец утвърден със
заповед на кмета на община Вълчи дол. Същите следва да бъдат подписани от всички
съсобственици или ползватели с учредено вещно право на ползване. Към декларациите се
прилагат:
1. Служебна бележка от В и К дружеството обслужващо населеното място където се
намира имота, че за същия няма регистрирано водоползване през предходните 12
месеца.
2. Служебна бележка от електроразпределителното дружество обслужващо населеното
място където се намира имота, че предходните 12 месеца за същия не е регистрирано
електропотребление.
(7) Задължените лица декларират, че са съгласни да бъдат извършвани проверки от служители
на общинската администрация на община Вълчи дол за установяване на истинността на
декларираните обстоятелства и, че при констатирано ползване на имота таксата се заплаща за
цялата година и се налага глоба , а на юридическите лица и едноличните търговци –
имуществена санкция по Закона за местните данъци и такси.
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(8) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите които общината предлага на
намиращите се на нейна територия молитвени домове и храмове, в които се извършва
богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи, относно приемане на Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1012
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.1,ал.2 от ЗМДТ и във връзка с чл.21,ал.1,т.7 от
ЗМСМА, приема предложените изменения в „Наредба за определяне размера на местните данъци
на територията на община Вълчи дол”, както следва:
 В чл.10, ал.1 се създава точка 4 с текст: „ В касите на ИЗИПЕЙ на територията на цялата
страна”
 В чл.10, ал.1 се саздава точка 5 с текст: „ По интернет чрез системата ИПЕЙ /еРау/”;
 В чл.45 се правят следните изменения:
- алинея 1 става: „За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW
вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответствакщи на
екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV”, данъкът се
заплаща с намаление от 30 на сто”

-създава се нова алинея 2 с текст:» За превозните средства с мощност на
двигателя до 74 kW вкл., и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и
„Евро 4”, данъка се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро
5” и „Евро 6”- с 60 на сто намаление”.
-досегашната алинея 2 става алинея 3 с текст:” За автобусите, товарните
автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с двигатели
съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът по се
заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „ Евро 5”, „ Евро ” и „
EEV”- с 50 на сто намаление”.
-досегашната алинея 3 става алинея 4
-създава се нова алинея 5 с текст: ” Екологичните категории Евро3”, „Евро4”,
„Евро5”, „Евро6” и „ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ от който
е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя
екологична категория.”
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи, относно определяне на такса за
битови отпадъци за населените места в Община Вълчи дол за 2014 година и приемане на План-сметка за
дейност «Чистота»
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1013
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА:

1. Приема План-сметка за дейност „Чистота” за 2014 година.
2. Определя такса “Битови отпадъци”, както следва:
- за физически лица: Приложение № 5.
За гр. Вълчи дол – 3,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1.61‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,04‰ и за проучване, проектиране,
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изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци,вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,85‰.
За с. Брестак – 2,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,01‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,55‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
0,94‰.
За с. Ген. Киселово – 4,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,81‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,03‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
2,66‰.
За с. Ст. Караджа – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,13‰.
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
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,13‰.
За с. Михалич – 3,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,41‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,12‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,97‰.
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
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,43‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,36‰.
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
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,13‰.
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
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране,
3

изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,13‰.
За с. Караманите – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,13‰.
За с. Радан Войвода – 4,0` промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,61‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0.88‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,51‰.
За с. Оборище – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,13‰.
За с. Метличина – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,13‰.
За с. Искър – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците
и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1,21‰, за
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО– 1,13‰.
За с. Калоян– 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
– 1,41‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,10‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,99‰.
За с. Есеница – 4,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,81‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,11‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
2,58‰.
За с. Изворник – 4,25 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
– 1,97‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,07‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
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инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
2,21‰.
За с. Бояна – – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,13‰.
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
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,13‰.
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
– 0,90‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 1,27‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
0,83‰.
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
– 0.25‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 2,57‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
0,18‰.
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
– 1,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,66‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,13‰.
3. нежилищни имоти на юридически лица: Приложение № 6.
За гр. Вълчи дол – 7,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на нежилищните
имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3.63‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0.15‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. От ЗУО- 3,22‰.
За с. Брестак – 6,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 1,11‰, за почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване –
3,77‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. От ЗУО- 1,12‰.
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За с. Ген. Киселово – 7,5 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на нежилищните
имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 5,09‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,06‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 2,35‰.
За с. Ст. Караджа – 7,00 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. 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 – 3,73‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 1,57‰.
За с. Червенци – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2,67‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,83‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 2,50‰.
За с. Михалич – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 4,29‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,06‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 2,65‰.
За с. Ген. Колево – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3,65‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,59‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 2,76‰.
За с. Звънец – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 0,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 6,56‰ и за проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или
други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64,ал.
от ЗУО- 0,23‰.
За с. Добротич – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 3,34‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,52‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 3,14‰.
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За с. Караманите – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 1,27‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 4,53‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 1,20‰.
За с. Радан Войвода – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2,50‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 2,17‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 2,33‰.
За с. Оборище – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 1,62‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 3,85‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 1,53‰.
За с. Метличина – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 0,84‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 5,36‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 0,80‰.
За с. Искър – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 0,53‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 5,97‰ и за проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или
други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64,ал.
от ЗУО- 0,50‰.
За с. Калоян– 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им –4,08‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,62‰ и за проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или
други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64,ал.
от ЗУО- 2,30‰.
За с. Есеница – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 4,62‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,59‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 1,79‰.
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За с. Изворник – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 4,37‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,25‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 1,38‰.
За с. Бояна – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 2,10‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 2,91‰ и за проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или
други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци включително отчисленията по чл.64,ал.
от ЗУО- 1,99‰.
За с. Войводино – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 2,07‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 2,98‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 1,95‰.
За с. Щипско – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 0,38‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 6,15‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 0,47‰.
За с. Кракра – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
обезвреждането им – 1,89‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 2,12‰ и за проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или
други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64,ал.
от ЗУО- 2,99‰.
За с. Страхил – 7,00 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. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им – 0,83‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 5,58‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 0,59‰.
4. За жилищни имоти на юридически лица, такса битови отпадъци се начислява върху данъчната
оценка формирана по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси и по определените размери
на таксата за жилищните имоти на физическите лица в съответните населени места където се намират
имотите.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
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Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно отдаване под наем
чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот-с.Войводино.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1014
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14,
ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ:

I.I. Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 /пет/ години след провеждане на
публичен търг с явно наддаване, помещение /сладкарница/ с площ от 39 кв.м. на втори етаж от сграда,
находяща се в УПИ VI, кв.40 по плана на с.Войводино, АОС №87/ 07.09.1998г. при стартова
първоначална месечна наемна цена-55,42лв. без ДДС, определена съобразно Тарифа за определянето на
базисните наемни цени при отдаване под наем на имоти общинска собственост. Размер на депозита-20%
от първоначалната годишна наемна цена.
I.II. Възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;
-да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
-да сключи договор за наем с кандидата спечелил търга.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Йорданка Йорданова- директор дирекция ГРАО, относно утвърждаване на график за ползване на платен
годишен отпуск за 2014 година от кмета на Община Вълчи дол и от председателя на ОбС Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1015
На основание чл.172 и чл.173 от Кодекса на труда, ОбС Вълчи дол утвърждава график
/Приложение/ за ползване на платен годишен отпуск за 2014 година от Кмета на общината и от
председателя на Общински съвет Вълчи дол.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Разглеждане на постъпили заявления за освобождаване от дължима такса за сметопочистване и
сметоизвозване:
8.1.Заявление от Петър Парушев Дяков от гр.Провадия, за имот находящ се в с.Добротич.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1016
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Петър Парушев Дяков
от гр.Провадия да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ
се в с.Добротич.
8.2.Заявление от Филип Георгиев Огнянов от гр.Добрич, за имот находящ се в с.Страхил.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1017
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Филип Георгиев
Огнянов от гр.Добрич да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Страхил.
8.3.Заявление от Димка Василева Янчева от гр.Шумен, за имот находящ се в с.Добротич.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1018
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На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Димка Василева
Янчева от гр.Шумен да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Добротич.
8.4.Заявление от „Фарин” ЕАД гр.Добрич, за имот находящ се в гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1019
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие „Фарин” ЕАД
гр.Добрич да бъде освободено от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се
в землището на гр.Вълчи дол.
8.5.Заявление от „Петрол” АД гр.София, за имот находящ се в с.Червенци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1020
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие „Петрол” АД гр.София
да бъде освободено от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в
землището на с.Червенци.
8.6.Заявление от Милка Жекова Куртева от гр.Варна, за имот находящ се в с.Червенци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1021
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Милка Жекова
Куртева от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Червенци.
8.7.Заявление от „Инвестбанк” АД- гр.Варна, за имот находящ се в гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1022
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие „Инвестбанк” АД
гр.Варна да бъде освободено от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в
землището на гр.Вълчи дол.
8.8.Заявление от Руска Колева Петрова от с.Изворник, за имот находящ се в с.Изворник.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1023
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Руска Колева Петрова
от с.Изворник да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ
се в с.Изворник.
8.9.Заявление от Иван Димитров Стоев от гр.Вълчи дол, за имот находящ се в с.Червенци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1024
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Иван Димитров Стоев
от гр.Вълчи дол да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Червенци.
8.10.Заявление от Минка Иванова Боева от гр.Вълчи дол, за имот находящ се в с.Кракра.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1025
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Минка Иванова Боева
от гр.Вълчи дол да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Кракра.
8.11.Заявление от Стоян Димитров Боев от гр.Вълчи дол, за имот находящ се в с.Кракра.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1026
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Стоян Димитров Боев
от гр.Вълчи дол да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Кракра.
8.12.Заявление от Стелияна Георгиева Симеонова от гр.Варна, за имот находящ се в с.Искър.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1027
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Стелияна Георгиева
Симеонова от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Искър.
8.13.Заявление от „Свинекомплекс Брестак” АД, за имот находящ се в землището на с.Брестак.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1028
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол дава съгласие на „Свинекомплекс
Брестак” АД да бъде начислена дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в
землището на с.Брестак с 30% намаление.
8.14.Заявление от Николай Маринов Станков от гр.София, за имот находящ се в с.Добротич.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1029
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Николай Маринов
Станков от гр.София да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в землището на с.Добротич.
8.15.Заявление от Петранка Николова Иванова от гр.Варна, за имот находящ се в гр.Вълчи
дол,ул.”Г.Димитров”№14.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1030
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Петранка Николова
Иванова от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в гр.Вълчи дол, ул.”Г.Димитров” №14.
8.16.Заявление от „Ем Ей Пи” ЕООД-Великобритания, за имот находящ се в с.Искър
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1031
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие „Ем Ей Пи” ЕООДВеликобритания да бъде освободено от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Искър.
8.17.Заявление от Марийка Кръстева Радева от гр.Варна, за имот находящ се в гр.Вълчи дол,
ул.”Г.Мамарчев”№2
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1032
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Марийка Кръстева
Радева от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в гр.Вълчи дол, ул.”Г.Мамарчев”№2.
8.18.Заявление от Юлия Иванова Станчева от гр.Варна, за имот находящ се в с.Щипско
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1033
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Юлия Иванова
Станчева от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Щипско.
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8.19.Заявление от Ангел Ангелов Тодоров от гр.Варна, за имот находящ се в с.Есеница
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1034
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Ангел Ангелов
Тодоров от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Есеница.
8.20.Заявление от Петрана Коева Христова от гр.Вълчи дол, за имот находящ се в стопански дворгр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1035
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Петрана Коева
Христова от гр.Вълчи дол да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за
имот, находящ се в стопански двор-гр.Вълчи дол.
8.21.Заявление от „Булгартрансгаз”ЕАД, за имот находящ се в землището на с.Брестак.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1036
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол дава съгласие на „Булгартрансгаз” ЕАД
да бъде начислена дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в землището на
с.Брестак с 30% намаление.
8.22.Заявление от Марко Байчев Марков от гр.Вълчи дол, за имот находящ се в с.Щипско.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1037
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Марко Байчев Марков
от гр.Вълчи дол да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Щипско.
8.23.Заявление от Петър Кръстев Стоянов от гр.Варна, за имот находящ се в с.Брестак.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1038
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Петър Кръстев
Стоянов от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Брестак.
8.24.Заявление от Атанаска Йорданова Янева от гр.Варна, за имот находящ се в с.Бояна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1039
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Атанаска Йорданова
Янева от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Бояна.
8.25.Заявление от Христо Иванов Христов от гр.Вълчи дол, за имот находящ се в с.Изворник.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1040
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Христо Иванов
Христов от гр.Вълчи дол да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за
имот, находящ се в с.Изворник.
8.26.Заявление от Снежина Василева Василева от с.Щипско, за имоти находящи се в с.Искър и в
с.Калоян.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1041
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На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Снежина Василева
Василева от с.Щипско да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за
имоти, находящи се в с.Искър и в Калоян.
8.27.Заявление от Величко Димитров Димитров и Албена Петкова Димитрова от гр.Вълчи дол, за
имот находящ се в гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Константинов”№14.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1042
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Величко Димитров
Димитров и Албена Петкова Димитрова от гр.Вълчи дол да бъдат освободени от дължимата таксабитови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Константинов”№14.
8.28.Заявление от Янчо Василев Янчев от гр.Варна, за имот находящ се в с.Михалич.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1043
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Янчо Василев Янчев
от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се
в с.Михалич.
8.29.Заявление от Марин Стефанов Пеев от с.Генерал Киселово, за имот находящ се в с.Генерал
Киселово.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1044
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Марин Стефанов Пеев
от с.Генерал Киселово да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Генерал Киселово.
8.30.Заявление от Диян Димитров Дилов от гр.Вълчи дол, за имот находящ се в гр.Вълчи дол,
ул.”Трети март”№14
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1045
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Диян Димитров Дилов
от гр.Вълчи дол да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в гр.Вълчи дол,ул.”Трети март”№14.
8.31.Заявление от Петър Стоянов Петров от гр.Вълчи дол, за имот находящ се в с.Искър
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1046
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Петър Стоянов Петров
от гр.Вълчи дол да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Искър.
8.32.Заявление от Борис Димитров Иванов от с.Генерал Киселово, за имот находящ се в с.Генерал
Киселово
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1047
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Борис Димитров
Иванов от с.Генерал Киселово да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за
имот, находящ се в с.Генерал Киселово.
8.33.Заявление от Николай Стоянов Григоров от гр.Вълчи дол, за имот находящ се в гр.Вълчи дол,
ул.”Кирил и Методий” №2а
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1048
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На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Николай Стоянов
Григоров от гр.Вълчи дол да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за
имот, находящ се в гр.Вълчи дол, ул.”Кирил и Методий”№2а
8.34.Заявление от Костадин Стоянов Димов, Димо Стоянов Димов и Иван Стоянов Димов от
гр.Варна, за имот находящ се в с.Калоян
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1049
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Костадин Стоянов
Димов, Димо Стоянов Димов и Иван Стоянов Димов от гр.Варна да бъдат освободени от дължимата
такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в с.Калоян.
8.35.Заявление от Ваня Димитрова Маринова от гр.Варна, за имот находящ се в с.Щипско
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1050
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Ваня Димитрова
Маринова от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Щипско.
8.36.Заявление от д-р Николай Добрев Николов от гр.Варна, за имот находящ се в гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1051
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие д-р Николай Добрев
Николов от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в гр.Вълчи дол.
8.37.Заявление от Иван Стоянов Иванов от гр.Девня, за имот находящ се в с.Кракра.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1052
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Иван Стоянов Иванов
от гр.Девня да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се
в с.Кракра.
8.38.Заявление от Компания Насияна ООД- от гр.Варна, за имоти находящи се в гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1053
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Компания НасиянаООД- гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имоти,
находящи се в землището на гр.Вълчи дол, а именно:
- двуетажна хижа с РЗП 97,42 кв.м.- местност „Пионерски лагер”-гр.Вълчи дол;
- сграда гараж с автоработилница с РЗП 437,50 кв.м., находяща се в УПИ VII, кв.83гр.Вълчи дол;
- сграда Битов комбинат с РЗП 718,20 кв.м.с мазе със застроена площ 120 кв.м., находящ се
в кв.83-гр.Вълчи дол.
8.39.Заявление от Петранка Иванова Йорданова от гр.Варна, за имот находящ се в с.Бояна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1054
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Петранка Иванова
Йорданова от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Бояна.
8.40.Заявление от Янка Калчева Георгиева и Нели Георгиева Дончева-Димова от гр.Варна, за
имот находящ се в с.Червенци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1055
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На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Янка Калчева
Георгиева и Нели Георгиева Дончева-Димова от гр.Варна да бъдат освободени от дължимата таксабитови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в с.Червенци.
8.41.Заявление от „Зърнени храни България” АД-гр.Добрич, за имот находящ се в гр.Вълчи дол,
ул.”М.Ф.Толбухин” №50.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1056
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол дава съгласие на „Зърнени храни
България” АД-гр.Добрич да бъде начислена дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в землището на гр.Вълчи дол, ул.”М.Ф.Толбухин”№50 с 30% намаление.
8.42.Заявление от Стойчо Станков Златев от гр.Варна, за имот находящ се в с.Метличина.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1057
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Стойчо Станков
Златев от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Метличина.
8.43.Заявление от Николина Тодорова Костова от гр.Варна и Георги Тодоров Георгиев от
с.Брестак, за имот находящ се в с.Брестак.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1058
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Николина Тодорова
Костова от гр.Варна и Георги Тодоров Георгиев от с.Брестак да бъдат освободени от дължимата таксабитови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в с.Брестак.
8.44.Заявление от Борислав Иванов Братанов от гр.Варна, за имот находящ се в с.Брестак.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1059
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Борислав Иванов
Братанов от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Брестак.
8.45.Заявление от Атанаска Желева Димитрова от гр.Варна, за имот находящ се в с.Щипско.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1060
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Атанаска Желева
Димитрова от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Щипско.
8.46.Заявление от директор на ОУ „Васил Левски”-с.Михалич, за имот находящ се в с.Михалич.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1061
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол дава съгласие на училищата и детските
градини на територията на община Вълчи дол да бъде начислена дължимата такса-битови отпадъци за
2014 година с 50% намаление.
8.47.Заявление от Цанка Георгиева Петрова от гр.Варна, за имот находящ се в с.Стефан Караджа.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1062
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Цанка Георгиева
Петрова от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Стефан Караджа.
8.48.Заявление от Кръстинка Тонева Драгнева от гр.Варна, за имот находящ се в с.Червенци.
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1063
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Кръстинка Тонева
Драгнева от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Червенци.
8.49.Заявление от Димитър Илиев Петров от гр.Варна, за имот находящ се в с.Оборище.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1064
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Димитър Илиев
Петров от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Оборище.
8.50.Заявление от „Валат”-АД- гр.Варна, за имот находящ се в с.Стефан Караджа.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1065
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие „Валат”-АД- от
гр.Варна да бъде освободено от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в
с.Стефан Караджа.
8.51.Заявление от „Чифлика”-ООД- гр.Варна, за имот находящ се в с.Стефан Караджа.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1066
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие „Чифлика”-ООД- от
гр.Варна да бъде освободено от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в
с.Стефан Караджа.
8.52.Заявление от Петранка Тодорова Маринова от с.Метличина, за имот находящ се в
с.Метличина.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1067
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Петранка Тодорова
Маринова от с.Метличина да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за
имот, находящ се в с.Метличина.
8.53.Заявление от Станчо Иванов Стаматов от гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Стамболийски” №18, за имот
находящ се в с.Радан Войвода.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1068
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Станчо Иванов
Стаматов от гр.Вълчи дол,ул.”Ал.Стамболийски” №18 да бъде освободен от дължимата такса-битови
отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в с.Радан Войвода.
8.54.Заявление от Станко Иванов Златев от с.Червенци, за имот находящ се в с.Червенци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1069
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Станко Иванов Златев
от с.Червенци да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ
се в с.Червенци.
8.55.Заявление от Атанас Данев Данев от гр.Шумен, за имот находящ се в с.Добротич.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1070
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Атанас Данев Данев от
гр.Шумен да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в
с.Добротич.
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8.56.Заявление от Златка Радева Гроздева от гр.Варна, за имот находящ се в с.Щипско.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1071
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Златка Радева
Гроздева от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Щипско.
8.57.Заявление от Евгени Стойчев Генев от гр.Аксаково, за имот находящ се в с.Калоян.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1072
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Евгени Стойчев Генев
от гр.Аксаково да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ
се в с.Калоян.
8.58.Заявление от Ради Лечев Стоянов от гр.Варна, за имот находящ се в с.Радан Войвода.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1073
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Ради Лечев Стоянов от
гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в
с.Радан Войвода.
8.59.Заявление от Веселин Гроздев Николов и Атанаска Гроздева Крачунова от гр.Варна, за имот
находящ се в с.Бояна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1074
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Веселин Гроздев
Николов и Атанаска Гроздева Крачунова от гр.Варна да бъдат освободени от дължимата такса-битови
отпадъци за 2014 година за имот, находящ се в с.Бояна.
8.60.Заявление от Ганка Иванова Герова-Великова от гр.Варна, за имот находящ се в с.Есеница.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1075
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Ганка Иванова ГероваВеликова от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Есеница.
8.61.Заявление от Ганчо Николов Количев от гр.Варна, за имот находящ се в с.Стефан Караджа.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1076
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Ганчо Николов
Количев от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Стефан Караджа.
8.62.Заявление от Златинка Митева Количева от гр.Варна, за имот находящ се в с.Червенци.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1077
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Златинка Митева
Количева от гр.Варна да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Червенци.
8.63.Заявление от Ангел Чернев Дочев от гр.Нови Пазар, за имот находящ се в с.Изворник.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1078
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На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Ангел Чернев Дочев
от гр.Нови Пазар да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Изворник.
8.64.Заявление от Николай Димитров Николов от гр.Варна, за имот находящ се в с.Генерал
Киселово.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1079
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Николай Димитров
Николов от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Генерал Киселово.
8.65.Заявление от Евгения Христова Авернова от гр.Варна, за имот находящ се в с.Бояна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1080
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Евгения Христова
Авернова от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Бояна.
8.66.Заявление от Димитър Йорданов Димитров от гр.Варна, за имот находящ се в с.Оборище.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1081
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Димитър Йорданов
Димитров от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Оборище.
8.67.Заявление от Румяна Панайотова Стояова от с.Щипско, за имот находящ се в с.Щипско.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1082
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Румяна Панайотова
Стоянова от с.Щипско да бъде освободена от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Щипско.
8.68.Заявление от Иван Димитров Митев от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Стамболийски” №40, за имот
находящ се в с.Щипско.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1083
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Иван Димитров Митев
от гр.Вълчи дол, ул.”Ал.Стамболийски” №40 да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за
2014 година за имот, находящ се в с.Щипско.
8.69.Заявление от Раим Ремзиев Мустафов от с.Бояна, за имот находящ се в с.Бояна.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1084
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Раим Ремзиев
Мустафов от с.Бояна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Бояна.
8.70.Заявление от Трифон Георгиев Костов от гр.Варна, за имот находящ се в с.Метличина.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1085
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Трифон Георгиев
Костов от гр.Варна да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Метличина.
8.71.Заявление от Павли Митев Павлов от гр.Вълчи дол, за имот находящ се в с.Червенци.
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ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1086
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол не дава съгласие Павли Митев Павлов
от гр.Вълчи дол да бъде освободен от дължимата такса-битови отпадъци за 2014 година за имот,
находящ се в с.Червенци.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
9.1. Заявление от Жейлян Хасанов Халимов от с.Радан Войвода, относно отпущане на еднократна
парична помощ за покриване на разхози за погребение.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1087
Дава съгласие на Жейлян Хасанов Халивмов от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв. За покриване на разходи по погребение .
9.2. Заявление от Светла Лекова Стоянова от с. Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лечение
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1088
Не дава съгласие на Светла Лекова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
9.3. Заявление от Анка Стоянова Иванова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна
парична помощ за лекарства.
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1089
Дава съгласие на Анка Стоянова Иванова от с.михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 30,00лв.
9.4. Заявление от Стоянка Христова Атанасова 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 № 1090
Не дава съгласие на Стоянка Христова Атанасова от с.Генерал Колево да
еднократна парична помощ .

бъде отпусната

9.5. Заявление от Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1091
Дава съгласие на Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 30,00лв., която сума да се получи от кмета на с.Стефан Караджа.
9.6. Заявление от Слави Христов Якимов от с.Михалич, 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 № 1092
Не дава съгласие на Слави Христов Якимов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична
помощ.
9.7. Заявление от Силвия Илиева Стоянова 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 № 1093

Не дава съгласие на Силвия Илиева Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична

помощ.

9.8. Заявление от Милена Димитрова Кирова от с.Брестак, ул.”Хан Тервел” №7, 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 № 1094
Дава съгласие на Милена Димитрова Кирова от с.Брестак ,ул.”Хан Тервел”№7 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 30,00лв., която да се получи от г-н Димо Михнев Илиевобщински съветник.
9.9. Заявление от Добромир Янков Янев от гр.Вълчи дол,ул.”Станке Димитров-Марек”№12а,
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 № 1095
Дава съгласие на Добромир Янков Янев от гр.Вълчи дол,ул.»Станке Димитров-Марек»№12а да
бъде отпусната еднократна парична помощ на 50,00лв.
9.10. Заявление от Веселин Иванов Павлов от гр.Вълчи дол,ул.”Добруджа”№15, 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 № 1096
Дава съгласие на Веселин Иванов Павлов от гр.Вълчи дол,ул.”Добруджа”№15 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв .
9.11. Заявление от Георги Веселинов Радев от гр.Вълчи дол,ул.”Антон Иванов” №2, 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 № 1097
Дава съгласие на Георги Веселинов Радев от гр.Вълчи дол,ул.”Антон Иванов”№2 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 34,00лв. , която заедно със сумата по наше Решение
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№1000 от 30-то заседание да се прехвърлят директно по параграфа за покриване на дължими суми за
погребение.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова-кмет на община, относно промени в планираните стойности
на обекти от списъка за капиталови разходи.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1098
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол дава съгласие в поименния списък на
капиталовите разходи /Приложение 3/ да бъдат направени следните промени:
№

Било /отпадат/

Става /включват се нови обекти/

3

Основен ремонт на отоплителна Основен ремонт на отоплителна инсталация на
инсталация на ОДЗ „Здравец”-гр.Вълчи ОДЗ „Здравец”-гр.Вълчи дол за 9 820 лв.
дол за 10 000лв.

5

Закупуване на 4 броя автоспирки, както Закупуване на 4 броя автоспирки, както
следва:
1бр.-с.Войводино,
1бр.- следва: 1бр.-с.Червенци, 1бр.-с.Караманите и 2
с.Караманите и 2 бр.за гр.Вълчи дол за бр.за гр.Вълчи дол за 7 344лв.
7 344лв.

10

Изговяне на технически паспорти за Изговяне на технически паспорти за общински
общински сгради за 10 000лв.
сгради за 9 828лв.

11

Основен ремонт на покрив в кметство Основен ремонт на покрив в кметство с.Кракра
с.Кракра за 2 000лв.
за 1 991лв.

12

Основен ремонт на покрив в кметство Основен ремонт на
с.Изворник за 2 800лв.
с.Изворник за 2 781лв.

16

Изграждане на ограда на гробищен Изграждане на ограда на гробищен парк в
парк в гр.Вълчи дол за 9 000лв.
гр.Вълчи дол за 8 983лв.

19

Закупуване и доставка на 2 бр.перални Закупуване и доставка на 2 бр.перални за
за ДВХУИ за 4 000лв.
ДВХУИ за 3 998лв.

22

Закупуване, доставка и монтаж на Закупуване, доставка и монтаж на кухненско
кухненско
оборудване
–готварска оборудване –готварска печка и фурна за
печка и фурна за социалния патронаж социалния патронаж за 6 612 лв.
за 7 000лв.

23

Закупуване, доставка и монтаж на Закупуване, доставка и монтаж на кухненско
кухненско
оборудване
–готварска оборудване –готварска печка и фурна за ОДЗ
печка и фурна за ОДЗ Здравец-Вълчи Здравец-Вълчи дол за 6 612лв.
дол за 7 000лв.

7

Основен ремонт на ритуална зала за Основен ремонт на ритуална зала за 5 244лв.
5 284лв.

20

Ремонт на автоспирка в с.Войводино за Ремонт на автоспирка в с.Войводино за
4 200лв.
4 171лв.

21

Ремонт на пенсионерски клуб в с.Бояна Ремонт на пенсионерски клуб в с.Бояна за
за 3 000лв.
2 968лв.

18

Основен ремонт на физкултурен салон Основен ремонт на физкултурен салон на
на СОУ”Васил Левски”-Вълчи дол за СОУ”Васил Левски”-Вълчи дол за 14 999лв.
15 000лв.

покрив

в

кметство

21

24

Включва се нов обект

Закупуване и доставка на 1 бр.скенер за
общинска администрация за 1 933лв.

С това дневния ред на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО редовно заседание бе изчерпан.
Поради изчерпване на дневния ред ,ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО
закрито в 18,30 часа.

заседание на ОбС Вълчи дол бе

ПРОТОКОЛЧИК:………………… ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Й.Йорданова/
/Васил Василев/
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