РЕШЕНИЯ НА ОбС
Взети на 44-то редовно изнесено заседание на 14 декември 2014 година
П Р О Т О К О Л № 44
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно определяне на такса за
битови отпадъци за населените места в Община Вълчи дол за 2015г. и приемане на План-сметка за
дейност „Чистота”.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1463
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА:
1. Приема План-сметка за дейност „Чистота” за 2015 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
– 1.831‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,19‰ 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–
1,485‰.
За с. Брестак – 2,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,14‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,33‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,03‰.
За с. Ген. Киселово – 4,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 2,21‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,53‰ 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–
1,76‰.
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
– 1,05‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,456‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,50‰.
За с. 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
– 1,29‰, 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 , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,43‰.
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
– 1,63‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,31‰ 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–
1,56‰.
За с. Ген. Колево – 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 – 0,36‰ 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–
1,73‰.
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
– 0,94‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 1,33‰ 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–
0,73‰.
За с. Добротич – 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
– 1,43‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,49‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,58‰.
За с. Караманите – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,33‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,20‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,47‰.
За с. 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
– 1,80‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,25‰ 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–
1,95‰.
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
– 1,18‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,476‰ 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–
1,35‰.
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
– 1,27‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,24‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,49‰.
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 – 1,31‰, 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,
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експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на отпадъци, вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО– 1,45‰.
За с. Калоян– 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
– 1,70‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,390‰ 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–
1,91‰.
За с. Есеница – 4,5 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 2,10‰, 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 , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
2,12‰.
За с. Изворник – 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
– 2,55‰, 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 , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,31‰.
За с. Бояна – – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,29‰, 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–
1,28‰.
За с. Войводино – – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 1,35‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,31‰ 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–
1,34‰.
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
– 0,97‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 0,84‰ и за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , вкл.отчисленията по чл.64, ал.1 от ЗУО–
1,19‰.
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
– 0.15‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 2,68‰ 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–
0,17‰.
За с. Страхил – 3 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им
– 0,48‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване – 1,56‰ 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–
0,96‰.
3. нежилищни имоти на юридически лица: Приложение № 6.
За гр. Вълчи дол – 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 – 4.19‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0.27‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. От ЗУО- 3,04‰.
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 – 1,02‰, за почистване на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване –
2,73‰ 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- 2,25‰.
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 – 3,98‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,31‰ 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. 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 – 1,98‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 2,52‰ 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- 2,50‰.
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 – 2,36‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 2,95‰ 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- 1,69‰.
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 – 3,78‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,92‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци , включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 2,30‰.
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 – 3,71‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
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парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,95‰ 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- 2,34‰.
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 – 1,66‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 2,90‰ 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- 2,44‰.
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 – 3,40‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,96‰ 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- 2,64‰.
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 – 1,29‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 5,26‰ 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-0,44‰.
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 – 1,51‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 4,78‰ 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- 0,71‰.
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 – 1,86‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,63‰ 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- 3,51‰.
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 – 0,984‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 4,14‰ и
за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 1,88‰.
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 – 0,62‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
5

територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 4,89‰ 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- 1,49‰.
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 –4,10‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване –0,87‰ 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- 2,03‰.
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 – 4,84‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,49‰ 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- 0,67‰.
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 – 2,03‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,45‰ 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- 3,52‰.
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 – 2,27‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 2,86‰ 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- 1,87‰.
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 – 2,14‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 3,12‰ 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- 1,74‰.
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 – 0,46‰, 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- 2,81‰.
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 – 1,51‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
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територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 4,15‰ 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- 1,34‰.
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 – 4,43‰, 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, включително
отчисленията по чл.64,ал. от ЗУО- 1,69‰.
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 ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №1158/02.12.2014г.,
относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в
община Вълчи дол през 2015 година.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1464
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА; чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.3,ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ
ОбС приема Програма за управление на имоти-общинска собственост в община Вълчи дол през 2015
година, съгл. направеното предложение.
ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №1158/02.12.2014г.,
относно изменение на Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1465
На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37и, ал.3 и ал.4 от ЗСПЗЗ, ОбС приема
изменение на Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти:
1. Чл.4,ал.3, придобива следното съдържание- „Определя годишна наемна такса за отдаване под
наем за общо ползване на пасища и мери в размер на 8,00лв./дка”
2. В ал.4 към чл.4- „Стартова годишна базисна цена при отдаване под наем за индивидуално
ползване, както и за поддържане на пасища и мери в добро екологично състояние8,00лв/дка”
3. Участници в търга могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или
лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, за което представят документ или декларация, представляваща част от тръжната
документация.
4. Наемателят е длъжен да осигури свободен достъп до паша до наетия обект, като задължава
Кмета на Общината това задължение да е неразделна част от договора.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №1155/02.12.2014г.,
относно продажба на имот частна общинска собственост, дворно място 410 кв.м., находящо се в УПИ
ХХ в кв.56 по плана на гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1466
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Вълчи дол :
І.Дава съгласие дворно място с площ 410 кв.м., находящо се в УПИ ХХ в кв.56 по плана на
гр.Вълчи дол, частна общинска собственост, АОС №356 от 12.12.2000г. да бъде продадено на публичен
търг с явно наддаване.
ІІ. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова експертна оценка в размер на 2 665,00лв.( две
хиляди шестотин шестдесет и пет лева) за първоначална продажна цена при провеждането на
публичния търг, за продажба на дворно място с площ 410 кв.м., находящо се в УПИ ХХ в кв.56 по плана
на гр.Вълчи дол, частна общинска собственост.
Размер на депозита- 20% от стойността на имота.
ІІІ. 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 покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №1155/02.12.2014г.,
относно продажба на общинско имущество, находящо се в УПИ ХХ в кв.20 по плана на гр.Вълчи дол.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1467
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Вълчи дол :
І.Дава съгласие стоманобетоновите съоръжения, находящи се в УПИ ХХ в кв.20 по плана на
гр.Вълчи дол, да бъдат продадени на публичен търг с явно наддаване.
ІІ- Одобрява направената от г-жа Елеонора Жекова експертна оценка в размер на 3 606,00лв.(три
хиляди шестотин и шест лева) за първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг, за
продажба на стоманобетоновите съоръжения, находящи се в УПИ ХХ в кв.20 по плана на гр.Вълчи дол.
Размер на депозита- 20% от стойността на имуществото.
ІІІ- Възлага на кмета на общината:
- да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг,
включително клауза за задължително почистване на терена;
- да организира подготовката и провеждането на публичния търг;
- да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.
ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Пепа Пенчева – ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №1158/02.12.2014г.,
относно предоставяне на временен безлихвен заем от набирателната сметка на Община Вълчи дол по
сметката за средства от Европейския съюз Получени средства от НФ.
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1468
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА:
1. Общински съвет гр.Вълчи дол дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем
на стойност 15 500 (петнадесет хиляди и петстотин) лева със средства от набирателната
сметка на Община Вълчидол по проект „Празнична етнопалитра в училище” ДБФП №
BG051PO001-4.1.05-0203, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”.
2. Средствата да бъдат прехвърлени по сметката за средства от Европейския съюз Получени
средства от НФ на Община Вълчи дол за разплащане по проекта и възстановени в срок до
30.06.2015г.
ПО СЕДМА ТОЧКА:

8

Докладна записка от Васил Василев-председател на ОбС, относно постъпила докладна записка от
Йорданка Йорданова- директор дирекция ГРАО, за утвърждаване на график за ползване на платен
годишен отпуск за 2015 год. от кмета на Община Вълчи дол и от председателя на ОбС Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1469
Общински съвет Вълчи дол във връзка с чл.21,ал.1,т.23 и на основание чл.172 и чл.173 от
Кодекса на труда, ОбС Вълчи дол утвърждава график /Приложение/ за ползване на платен годишен
отпуск за 2015 година от Кмета на общината и от председателя на Общински съвет Вълчи дол.
ПО ОСМА ТОЧКА:
Разглеждане на молби за освобождаване от ТБО за 2015 година
8.1.Докладна записка от М.Митева-директор на СОУ”В.Левски”-гр.Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1470
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол дава съгласие на СОУ „Васил Левски”гр.Вълчи дол да бъде начислена дължимата такса-битови отпадъци за 2015 година за имот, находящ се в
гр.Вълчи дол с 50% намаление.
8.2. Докладна записка от Антония Пенчева- директор на ОУ”В.Левски”-с.Михалич
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1471
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол дава съгласие на ОУ „Васил Левски”с.Михалич да бъде начислена дължимата такса-битови отпадъци за 2015 година за имот, находящ се в
с.Михалич с 50% намаление.
8.3. Писмо от Директор на Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство
с.Ст.Караджа.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1472
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол дава съгласие на ПГЗГС-с.Стефан
Караджа да бъде начислена дължимата такса-битови отпадъци за 2015 година за имот, находящ се в
с.Стефан Караджа с 50% намаление.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1473
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
2015 година за наличните им имоти с 50% намаление.
8.4. Молба искане от „Зърнени храни България” АД.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1474
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол дава съгласие на „Зърнени храни
България” АД да бъде начислена дължимата такса-битови отпадъци за 2015 година за имот, находящ се
в гр.Вълчи дол с 30% намаление.
8.5. Молба от изпълнителен директор на „Свинекомплекс Брестак” АД
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1475
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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 2015 година за имот, находящ се в
с.Брестак с 30% намаление.
8.6. Писмо от Булгартрансгаз.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1476
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 2015 година за имот, находящ се на територията
на община Вълчи дол с 30% намаление.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
9.1. Заявление от Зейнеб Шабанова Мехмедова от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1477
Дава съгласие на Зейнеб Шабанова Мехмедова от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
9.2. Заявление от Йорданка Илиева Колева от гр.Вълчи дол,ул. „Струма” №8, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1478
Дава съгласие на Йорданка Илиева Колева от гр.Вълчи дол,ул.»Струма»№8 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
9.3. Заявление от Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1479
Не дава съгласие на Ангелина Стоянова Цветкова от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ
9.4. Заявление от Елена Георгиева Лапанова от гр.Вълчи дол, ул.”Алеко Константинов” №21,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1480
Дава съгласие на Елена Георгиева Лапанова от гр.Вълчи дол,ул.»Алеко Константинов» №21 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 20,00лв.
9.5. Заявление от Душко Иванов Христов от гр.Вълчи дол,ул.”Оборище”№29, относно отпущане
на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1481
Дава съгласие на Душко Иванов Христов от гр.Вълчи дол, ул.»Оборище» №29 да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
9.6. Заявление от Ангелина Гочева Георгиева от с.Генерал Колево, относно отпущане на
еднократна парична помощ
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1482
Дава съгласие на Ангелина Гочева Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 50,00лв.
9.7. Заявление от Нурджихан Азизова Велиева от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1483
Не дава съгласие на Нурджихан Азизова Велиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ.
9.8. Заявление от Салим Алиев Алиев от с.Радан Войвода, относно отпущане на еднократна
парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1484
Дава съгласие на Салим Алиев Алиев от с.Радан войвода да бъде отпусната еднократна парична
помощ в размер на 30,00лв.
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно организиране на
кампания за събиране на средства за изработване на скулптура
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1485
На основание чл.21,ал.1,т.19 и т.23 от ЗМСМА ОбС Вълчи дол дава съгласие кмета на
общината да предприеме необходимите действия по организиране на кампания за събиране на средства
за изграждане на скулптура в гр.Вълчи дол, чрез дарения постъпващи по сметка на Община Вълчи дол.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж. Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване с
инвестиционен проект по грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната
ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални
отоплителни системи”
ОбС взе следното
Р Е Ш Е Н И Е № 1486
На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Вълчи дол :
1. Одобрява и подкрепя инвестиционните намерения на общинската администрация Вълчи дол за
кандидатстване по грантова схема BG04-02-03”Мерки за повишаване на енергийната ефективност и
използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”
със следните обекти: ОУ „Св.Иван Рилски”-с.Червенци; ОУ „Васил Левски”-с.Михалич; ОУ”Климент
Охридски”-с.Стефан Караджа и ДВХУИ-с.Оборище.
2. Дава съгласие, Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за
подготовка на проекта, съпътстващата документация, както и да подпише споразумение за
партньорство.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от инж.Пенка Йорданова- кмет на община Вълчи дол, относно допълнение в списъка
за капиталови разходи
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 1487
На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, ОбС гр. Вълчи дол:
1. Дава съгласие в поименния списък на капиталовите разходи /Приложение 3/ да бъдат
включени следните обекти:
- «Изготвяне на проект за основен ремонт на уличната настилка и дъждовна канализация на
ул.Родопи от ОК145 до ОК148 в гр.Вълчи дол» за 5 000лв.
-«Ремонт на път VAR 1112/от ІІ 2072-Брестак-Червенци//” за 14 775лв.
2. Дава съгласие обектите:
«Изготвяне на проект за основен ремонт на уличната настилка и дъждовна канализация на ул.Родопи от
ОК145 до ОК148 в гр.Вълчи дол» и -«Ремонт на път VAR 1112/от ІІ 2072-Брестак-Червенци/” да бъдат
изпълнени през 2015 година.
С това дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред ,ЧЕТИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО заседание на ОбС Вълчи дол
бе закрито в 17 ,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………
/Васил Василев/
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