РЕШЕНИЯ НА ОбС
взети на 33-то редовно заседание на 14 декември 2017 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА:
Доклад на Общинска избирателна Комисия
ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Михалева-председател на ОбС, относно попълване съставите на
постоянните комисии към Общински съвет.
Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е №885
На основание чл.21,ал.1,т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол попълва състава на
Постоянна Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”,
с общинският съветник Ванилин Гавраилов Гавраилов.

ПО ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева-председател на ОбС, относно изменение и допълнение на
Правилник за организацията и дейността на ОбС Вълчи дол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 886
1. На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА, ОбС приема изменение и допълнение на
Правилник за организацията идейността на ОбС Вълчи дол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация в частта:
Било:
Чл.5 (1) Общинският съвет:
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от
общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от
половината от общия брой на съветниците;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни
изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на
Закона за устройство на територията с мнозинство от повече от половината от общия брой
на съветниците;
11. приема стратегии, прогнози, ⑀ограми
п
и планове за развитие на общината,
които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности с мнозинство
от повече от половината от общия брой на съветниците;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на
територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните
и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и
социалната инфраструктура с мнозинство от повече от половината от общия брой на
съветниците;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за
управлението на дарено имущество с поименно гласуване с мнозинство от повече от
половината от общия брой на съветниците;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в
страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя
представителите на общината в тях с поименно гласуване с мнозинство от повече от
половината от общия брой на съветниците;
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17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове,
инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с
общинско значение с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по
въпроси от своята компетентност с мнозинство от повече от половината от общия брой
на съветниците;
20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство от повече от половината от
общия брой на съветниците;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с
мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната
компетентност на други органи с мнозинство от повече от половината от общия брой на
съветниците;
23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него
актове с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
................................................
Чл.16 (1) Председателят на общинския съвет:
10. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за
издръжка на общинския съвет;
Става:

Чл.5 (1) Общинският съвет:
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от
общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни
изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на
Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината,
които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на
територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните
и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и
социалната инфраструктура;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за
управлението на дарено имущество;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в
страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя
представителите на общината в тях;
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове,
инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с
общинско значение;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по
въпроси от своята компетентност;
20. одобрява символ и печат на общината;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната
компетентност на други органи;
23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него
актове;
..................................
Чл.16 (1) Председателят на общинския съвет:
10.(отм.);

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
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Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно допълнение към структурата
на Общинска администрация Вълчи дол и промяна на нейната обща численост.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 887
На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА,Общински съвет допълва структурата на
Общинска администрация Вълчи дол в частта й „Местна дейност”, в дейност „Битово и
комунално стопанство със 7 щатни бройки, било:15,5 щатни бройки, става: 22,5 щатни
бройки, считано от 01.01.2018 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно бракуване и ликвидация на
нефинансови дълготрайни активи- собственост на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 888
На основание чл.21,ал.1,т.8 и чл.44,ал.1т.1 от ЗМСМА, Общински съвет-Вълчи дол
упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да организира цялостната дейност по
бракуването и ликвидирането на следните нефинансови дълготрайни активи:
ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
Инвентарен
Наименование:
Балансова
стойност
номер
(лева)
172
БАГЕР КМЗ с рег.№В 49-97
2 700,00
178
ФОРД ТРАНЗИТ с рег.№ В 91-87КХ
3 657,50
222
АВТОБУС ИВЕКО с рег.№ В 16-74 СМ
13 129,00
707
ЛИНЕЙКА с рег.№ В 52-54
11 700,00
936
АВТОБУС МАН с рег.№ В 20-71 РН
60 060,00

ПО ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община, относно приемане на план-сметка за
дейност „Чистота” за 2018 година и определяне размера на ТБО
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 889
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.66 от Закон за местните данъци и такси
І- Общински съвет-Вълчи дол приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2018 г.в
размер на 731 684,60лева.
ІІ- Общински съвет-Вълчи дол определя такса “Битови отпадъци” по населени места,
както следва:
 За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на
юридически лица, както следва:
⇒ Гр. Вълчи дол – 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,84 ‰ за събиране
на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 2,0‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,16‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Бояна – 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.1,85 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,76‰, за третиране (обезвреждане,
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⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,39‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с. Брестак – 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,64 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,52‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,84‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Войводино- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,13 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,61‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,26‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Генерал Киселово- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,62 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,50‰, за третиране
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци; 0,88‰ и за поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината,
предназначени за обществено ползане.
с.Генерал Колево- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,63 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,20‰, за третиране
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци; 1,17‰ и за поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината,
предназначени за обществено ползане.
с.Добротич- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,94 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,51‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,05‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Есеница- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,40 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,19‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,91‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
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⇒ с.Звънец- 4,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.1,96 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 0,94‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,60‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Изворник- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,50 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 0,83‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,67‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Искър- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,89 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 0,87‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,24‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Калоян - 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,69 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,38‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,43‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Караманите- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,83 ‰ за събиране
на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,37‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,80‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с.Кракра- 4,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.1,20 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,73‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,57‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
⇒ с. Метличина- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,76 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,38 ‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,86‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
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парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с. Михалич- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,70 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 2,00‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,80‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Оборище- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,70 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,71‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,09‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Радан Войвода- 5,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,75 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,49‰, за третиране
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци; 0,76‰ и за поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината,
предназначени за обществено ползане.
с.Стефан Караджа-5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,60 ‰ за
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им,
както и осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,84‰, за третиране
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци; 1,06‰ и за поддържане чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината,
предназначени за обществено ползане.
с.Страхил-4,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,42 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,02‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,06‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Червенци-5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,87 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,80‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,83‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.
с.Щипско-5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,85 ‰ за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за ъбиране на битови отпадъци: 1,14‰, за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване,
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проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,51‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползане.

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

- за нежилищни имоти на юридически лица, както следва:
гр. Вълчи дол – 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,81‰, за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,81‰ - за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,38‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с. Бояна- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,61‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 3,01‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,38‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Брестак-9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,30‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 1,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 1,70‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Войводино- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,26‰, за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,90‰ - за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,84‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Генерал Киселово-9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,51‰, за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
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осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,16‰ - за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,33‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Генерал Колево- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,60‰, за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирнето им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 3,37‰ - за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,03‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Добротич- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,30‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 3,53‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,17‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Есеница- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,66‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 1,74‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,60‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Звънец- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 4,53‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 4,42‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,05‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Изворник- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,00‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
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съдове за събиране на битови отпадъци; 3,19‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,81‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Искър- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,4‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 3,39‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,21‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Калоян-9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,75‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 1,97‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,28‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Караманите-9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,44‰, за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,24‰ - за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,32‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Кракра- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,39‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 3,24‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,37‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Метличина-9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,52‰, за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
9

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,32‰ - за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 1,16‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Михалич- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,29‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 2,57‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,14‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Оборище- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,30‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 3,38‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,32‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Радан Войвода- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,17‰, за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,08‰ - за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,75‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Стефан Караджа- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и
такси на нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,87‰, за събиране на
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,70‰ - за третиране (обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци; 0,43‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
с.Страхил-9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 6,19‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
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съдове за събиране на битови отпадъци; 1,89‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,92‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
⇒ с.Червенци- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,89‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 2,88‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 0,23‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
⇒ с.Щипско- 9,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,61‰, за събиране на битовите
отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на
съдове за събиране на битови отпадъци; 1,68‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци; 1,718‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за
обществено ползване.
ПО СЕДМА ТОЧКА:
Определяне размера на дължимата за 2018 година такса битови отпадъци на дружества по
подадени от тях заявления.
7.1. Заявление от «Бояна Агро» ООД
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 890
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие за
намаляване на такса за битови отпадъци за 2018 година на „Бояна Агро” ООД..

7.2 . ЕТ «Тиасо- Добромир Вълчев»
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 891
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие за
намаляване на такса за битови отпадъци за 2018 година на ЕТ„Тиасо-Добромир Вълчев”.

7.3 . «Зърнени храни» АД
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 892
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие за
намаляване на такса за битови отпадъци за 2018 година на „Зърнени храни” АД.

7.4 . «Агро 03» ООД
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 893
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие за
намаляване на такса за битови отпадъци за 2018 година на „Агро 03” ООД.

7.5 . «Булгартрансгаз» ЕАД, СИЕР Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 894
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие за
намаляване на такса за битови отпадъци за 2018 година на „Булгартрансгаз” ЕАД, СИЕР
Вълчи дол.

ПО ОСМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно освобождаване от такса
битови отпадъци за 2018 година на действащите на територията на Община Вълчи дол
седемнадесет броя читалища.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 895
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.8,ал.6 от ЗМДТ, Общински съвет Вълчи дол
дава съгласие за освобождаване от такса битови отпадъци за 2018 година на действащите
седемнадесет броя читалища на територията на Община Вълчи дол.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно намаляване размера на
дължимата за 2018 година ТБО от училищата на територията на Община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 896
На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА и чл.8,ал.6 и чл.69,ал.1 от ЗМДТ, Общински
съвет Вълчи дол дава съгласие за намаляване на дълимата за 2018 година такса битови
отпадъци в размер на 50(петдесет) % на училищата на територията на Община Вълчи дол,
както следва:
 СУ „Васил Левски”- гр.Вълчи дол
 ОбУ „Свети Иван Рилски”-с.Червенци
 ОбУ „Васил Левски”-с.Михалич
 ОУ”Климент Охридски”-с.Стефан Караджа
 Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на Наредба за
условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в община Вълчи дол.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 897
1.
Във връзка с чл.17,ал.1,т.10 и на основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА,
ОбС отменя Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните
клубове, приета с Решение №1112/21.02.2011год., Протокол №49.
2.
Във връзка с чл.17,ал.1,т.10 и на основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА,
ОбС приема Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в
Община Вълчи дол, считано от 01.01.2018 година.
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно изменение и допълнение на
Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 898
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за изменение и
допълнение разпоредбите на Наредба №1 за обществения ред на територията на
Община Вълчи дол, както следва:

І- БИЛО:
Чл.4а
(5)Употребата на спиртни напитки в предназначените за общо ползване места,
собственост на държавата или общината, в населените места, с изключение на
заведенията за обществено хранене и специално определените места за
провеждане на панаири, сборове и др.;
СТАВА:
Чл.4а
(5)Употребата на спиртни напитки и бира в предназначените за общо ползване
места, собственост на държавата или общината, в населените места, с
изключение на заведенията за обществено хранене и специално определените
места за провеждане на панаири, сборове и др.;
ІІ-БИЛО:
Чл.10 За осигуряване безопасността и сигурността им за лицата под 18 години:
СТАВА:

(1) Се определя вечерен час 22.00 часа - от месец октомври до месец март
и 23,00 часа - от месец април до месец септември.

Чл.10 За осигуряване безопасността и сигурността им за лицата под 18 години:
(2) Се определя вечерен час 22.00 часа

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на актуализирана
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 899
1.
На основание чл.21,ал.1,т.6 ит.7 от ЗМСМА, ОбС отменя Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол
(приета с Решение № с Решение № 301 от 30.06.2016 г., взето с протокол № 11 на основание
чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, допълнена и изменена с Решение № 468 от 02.12.2016 год., Протокол
№17 на Общински съвет Вълчи дол; Решение № 528 от 19.01.2017 год., Протокол №19 на
Общински съвет Вълчи дол; Решение № 706 от 01.06.2017 год., Протокол №27 на Общински
съвет Вълчи дол, считано от 01.01.2018 година.
2.
На основание чл.21,ал.1т.6 и т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема
актуализиран вариант на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Вълчи дол, счита от 01.01.2018 година.
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно издаване на Разрешение за
изработване на проект за ПУП-ПЗ(подробен устройствен план-план за застрояване) за
изграждане на „Специализирана площадка за събиране, третиране(рециклиране), подготовка
за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на
строителни отпадъци”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 900
На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ; чл.124а, ал.1 и ал.7 от
ЗУТ, във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от с.з. и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Разрешава в поземлен имот с идентификатор 12574.5.135-землище на гр.Вълчи дол,
община Вълчи ол да се изгради «Специализирана площадка за събиране, третиране
(рециклиране), подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или
подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци».
2. Разрешава изработване на порект за Подробен устройствен план- План за застрояване
(ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 12574.5.136, землище на гр.Вълчи дол,
общ.Вълчи дол, област Варна, с който имотът да се отреди «За специално предназначение», да
се определи ново конкретно предназначение на имота и техническите параметри на
застрояване, във връзка с реализацията на бъдещото инвестиционно намерение на община
Вълчи дол, а именно- изграждане на «Специализирана плошадка за събиране,
третиране(рециклиране), подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба
и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци»
3. одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на Проект за
подробен устройствен план- План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с
идентификатор 12574.5.136, землище на гр.Вълчи дол, общ.Вълчи дол, област Варна за
изграждане на «Специализирана плошадка за събиране, третиране(рециклиране), подготовка
за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на
строителни отпадъци».
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно предложение за
кандидатстване на Община Вълчи дол по процедура BG05M9ОР001-2.010 „Развитие на
социалното предприемачество” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 901
На основание чл.21,ал.1,т.6, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17,,ал.1,т.7 от ЗМСМА,
Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства с проектно предложение по
процедура BG05M9ОР001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.
2. Дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за
изпълнение на заложения задължителен индикатор- „Неактивни или безработни участници
в заетост след приключване на операцията”.
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на Културен
календар на Община Вълчи дол за 2018 година.
Общински съвет Вълчи дол взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 902
На основание чл.21,ал.1,т.23 и във връзка с чл.17,ал.1,т.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол
приема предложения порект за Културен календар на Община Вълчи дол за 2018 година,
съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна записка.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на Спортен
календар на Община Вълчи дол за 2018 година.
Общински съвет Вълчи дол взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 903
На основание чл.21,ал.1,т.23 и във връзка с чл.17,ал.1,т.10 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол
приема предложения порект за Спортен календар на Община Вълчи дол за 2018 година,
съгласно Приложение №1 към настоящата Докладна записка.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на проект на
програма за читалищната дейност в Община Вълчи дол за 2018г.
Общински съвет Вълчи дол взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 904
На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.1 и ал.2 от
Закона за народните читалища, ОбС Вълчи дол приема проект на годишна програма за
развитие на читалищната дейност в Община Вълчи дол за 2018 година.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно приемане на Информация
относно проекти и програми на Община Вълчи дол и тяхното актуално състояние,
изпълняващи се и предвидени за финансиране от Европейски фондове и други финансиращи
организации за периода месец декември 2016 година – месец ноември 2017 година.
Общински съвет Вълчи дол взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 905
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема
Информация относно проекти и програми на Община Вълчи дол и тяхното актуално състояние,
изпълняващи се и предвидени за финансиране от Европейски фондове и други финансиращи
организации за периода м.декември 2016г.- м.ноември 2017 година.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно актуализация на Програма за
управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Вълчи дол през 2017
година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 906
На основание чл.8,ал.9 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3,ал.3 от
НРПУПОИ, ОбС Вълчи дол:
І- Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Вълчи дол през 2017 г.:
В раздел В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава:
Точка 29.-180 кв.м. идеална част от УПИ VІ-137, кв.24, АОС №3593/15.11.2017г., частна
общинска собственост по плана на с.Радан Войвода.
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ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно Промяна предназначение на
общинско жилище, находящо се в гр.Вълчи дол, ул.3-ти март ,бл.13,вх.8,ет.4,ап.22, АОС №
20/22.01.1997г. за резервно.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 907
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.42,ал.1,т.4, ал.2
,във връзка с чл.45,ал.1,т.2 от ЗОС, чл.2,ал.1,т.4 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди:
-определя общинско жилище, находящо се в гр.Вълчи дол, ул.3-ти март, бл.13,вх.8,
ет.4,ап.22, АОС №20/22.01.1997г. за резервно.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно отдаване под наем на имоти –
полски пътища в Община Вълчи дол за стопанската 2017/2018 година.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 908
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с
изпълнение на чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ:
1. Дава съгласие за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски
пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и канали,
които не функционират, да бъдат включени в заповедта на директора на Областна дирекция
«Земеделие» Варна, по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година.
2. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища да осигури достъп до
имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанска 2017/2018 г.
3. Определя годишна наемна цена за имоти «полски пътища» в Община Вълчи дол за
стопанската 2017/2018г. в размер на 60,00лв. (шестдесет лева) за декар.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно продажбата на идеална част
от имот – УПИ VI-137, кв.24, АОС №3593/15.11.2017г., частна общинска собственост по плана
на село Радан Войвода
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 909
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1,т.2 от ЗОС; чл.42,ал.1,т.2 и ал.3;
чл.47,ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласието си имот, представляващ 180кв.м., идеална част от УПИ VІ-137,
кв.24, АОС № 3593/15.11.2017 г., частна общинска собственост по плана на с.Радан Войвода да
бъде продаден на Хасан Сали Хасан, ЕГН.......... и Селиме Асан Хасан, ЕГН.......... с адрес с.Радан
Войвода, общ.Вълчи дол.
2. Одобрява направената експертна оценка в размер на 630,00лв.(шестотин и
тридесет лева) без ДДС, направена от инж.Бисерка Влахова за продажба на 180кв.м. идеална
част от УПИ VІ-137, кв.24, АОС № 3593/15.11.2017 г., частна общинска собственост по плана на
с.Радан Войвода.
3. На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.43 от НРПУРОИ възлага на Кмета на
община Вълчи дол да издаде заповед за прекратяване на съсобственост и след заплащане на
цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски да сключи договор за покупкопродажба с Хасан Сали Хасан, ЕГН.......... и Селиме Асан Хасан, ЕГН.......... с адрес с.Радан Войвода,
общ.Вълчи дол.
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ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно промяна предназначението и
начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатор: 39373.19.74; 39373.19.75;
39373.28.60; 39373.47.22; 39373.47.29; 39373.47.40; 39373.47.41; 39373.48.64; 39373.48.65,
публична общинска собственост в землището на село Кракра.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 910
На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.6,ал.1 и ал.3 от ЗОС; чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ и
чл.78а от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Вълчи дол:
1. Обявява поземлени имоти с идентификатор: 39373.19.74; 39373.19.75; 39373.28.60;
39373.47.22; 39373.47.29; 39373.47.40; 39373.47.41; 39373.48.64; 39373.48.65 от имоти, публична
общинска собственост на имоти, частна общинска собственост.
2. Дава предварително съгласие да се промени начина на трайно ползване на
поземлени имоти с идентификатор: 39373.19.74; 39373.19.75; 39373.28.60; 39373.47.22;
39373.47.29; 39373.47.40; 39373.47.41; 39373.48.64; 39373.48.65 землището на с.Кракра от имот
„друг вид ливада” на „нива”
3. Упълномощана кмета на Община Вълчи дол( или негов заместник) да подаде
заявление до Общинска служба «Земеделие» за промяна начина на трайно ползване на
имотите по т.1 от «друг вид ливада» на «нива».
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно определяне на представител
на община Вълчи дол в областната комисия за изработване на областна здравна карта
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 911
1. ОбС Вълчи дол определя за представител на Община Вълчи дол в областната
комисия за изработване на областна здравна карта г-н Пресла Петров петров, Зам.кмет на
Община Вълчи дол.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да изпрати настоящото Решение до
Министерство на здравеопазването, дирекция «Медицински дейности».

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно разкриване на Център за
обществена подкрепа /ЦОП/ с капацитет до 50 лица, като делегирана от държавата дейност,
считано от 01.09.2018г.
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 912
1. ОбС вълчи дол дава съгласие за разкриване на Център за обществена подкрепа
(ЦОП) с капацитет до 50 лица, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.09.2018г.
2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да изпрати настоящото Решение до
Регионална дирекция Социално подпомагане-гр.Варна за изготвяне на предложение до
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, съгл.чл.36в,ал.1,т.1 от ППЗСП.
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА:
Докладна записка от Яна Радева-председател на ОбС, относно провеждане на общо събрание
на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от «ВиК-Варна» ООД, Варна.
ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 913
На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5 от
Закона за водите, ОбС Вълчи дол:

1.Определя Георги Тронков- Кмет на Община Вълчи дол , като представител на
Община Вълчи дол в Общото събрание на Асоциация по “ Ви К” на обособената територия,
обслужвана от ВиК-Варна ООД.

2. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото Общо
събрание на 18.12.2017 година да гласува „за” примане на предложените по дневния ред
материали.

4. Дава съгласие представителят на Община Вълчи дол на предстоящото Общо
събрание на 18.12.2017 година да гласува „за” примане на предложените по дневния ред
проекторешения.
Общинският съветник Бахтиар Насъфов излезе от залата. С това общинските
съветници присъствуващи на 33-то редовно заседание са 15 от общо 17.
Отсъствуваха общинските съветници Бахтияр Насъфов и Младен Ненчев.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община, относно закупуване на коледни пакети
за деца с увреждания и деца сираци и полусираци на територията на Община Вълчи дол
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 914
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да създаде организация за закупуване на
коледни пакети до 150 (сто и петдесет) броя за деца с увреждания и деца сираци и
порусираци на територията на Община Вълчи дол на стойност до 7,00(седем) лева за пакет.
2. Дава съгласие разходът да бъде отразен в зв.759 Други дейности по културата, §1000 Издръжка.
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА:
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи:
28.1. Заявление от Величка Димитрова Симеонова от с.Брестак ,ул.”Мизия” №13,
относно отпущане на еднократна парична помощ
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 915
Не дава съгласие на Величка Димитрова Симеонова от с.Брестак,ул.»Мизия» №13 да
бъде отпусната еднократна парична помощ.

28.2. Заявление от Димитър Симеонов Владимиров от с.Брестак ,ул.”Мизия” №13,
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 № 916
Не дава съгласие на Димитър Симеонов Владимиров от с.Брестак, ул.»Мизия» №13 да
бъде отпусната еднократна парична помощ.

28.3. Заявление от Марица Борисова Иванова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 917
Дава съгласие на Марица Борисова Иванова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

28.4. Заявление от Илко Симеонов Иванов 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 № 918
Не дава съгласие на Илко Симеонов Иванов от с.Михалич
еднократна парична помощ.

да бъде отпусната

28.5. Заявление от Людмила Ангелова Момчилова от с.Страхил, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 919
Дава съгласие на Людмила Ангелова Момчилова от с.Страхил да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв.

28.6. Заявление от Нина Добрева Янкова от гр.Добрич,ул.”Кулен” №28, 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 № 920
Дава съгласие на Нина Добрева Янкова от гр.Добрич,ул.»Кулен» №28 да бъде
отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв., за покриване на разходи по
погребение в с.Добротич.

28.7. Заявление от Веселин Мариянов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.”Я.Сакъзов” №6,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 921
Не дава съгласие на Веселин Мариянов Георгиев отгр.Вълчи дол,ул.»Янко Сакъзов»
№6 да бъде отпусната еднократна парична помощ .

28.8. Заявление от Диян Андреев Атанасов от гр.Вълчи дол,ул.”Струма” №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 № 922
Не дава съгласие на Диян Андреев Атанасов от гр.Вълчи дол,ул.»Струма» №2 да бъде
отпусната еднократна парична помощ .

28.9. Заявление от Йорданка Иванова Русева от с.Бояна, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното
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Р Е Ш Е Н И Е № 923
Дава съгласие на Йорданка Иванова Русева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.

28.10. Заявление от Недялка Василева Василева от гр.Вълчи дол,ул.”Оборище” №18,
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 № 924
Дава съгласие на Недялка Василева Василева от гр.Вълчи дол, ул.»Оборище» №18 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

28.11. Заявление от Иванка Стефанова Станчева от гр.Вълчи дол,ул.”Марек” №4, 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 № 925
Не дава съгласие на Иванка Стефанова Станчева от гр.Вълчи дол,ул.»Марек» №4 да
бъде отпусната еднократна парична.

28.12. Заявление от Минка Димитрова Георгиева 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 № 926
Дава съгласие на Минка Димитрова Георгиева от с.Генерал Колево да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 40,00лв..

28.13. Заявление от Живко Великов Стефанов от гр.Вълчи дол,ул.”Янко Сакъзов” 014
№6, относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 927
Дава съгласие на Живко Великов Стефанов от гр.Вълчи дол,ул. «Янко Сакъзов» №14
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв..

28.14. Заявление от Йордан Желязков Стоянов от с.Генерал Киселово, 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 № 928
Дава съгласие на Йордан Желязков Стоянов от с.Генерал Киселово да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

28.15. Заявление от Антоанета Павлова Трифонова от с.Щипско 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 № 929
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Дава съгласие на Антоанета Павлова Трифонова от с.Щипско да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

28.16. Заявление от Йорданка Савова Ангелова 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 № 930
Не дава съгласие на Йорданка Савова Ангелова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

28.17. Заявление от Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 931
Не дава съгласие на Зюмбюлка Рашкова Савова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ .

28.18. Заявление от Катя Зюмбюлева Борисова 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 № 932
Не дава съгласие на Катя Зюмбюлева Борисова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

28.19. Заявление от Недялка Ангелова Савова от с.Михалич, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 933
Дава съгласие на Недялка Ангелова Савова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

28.20. Заявление от Божидар Боянов Стоянов 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 № 934
Дава съгласие на Божидар Боянов Стоянов от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.
28.21. Заявление от Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол,ул. Оборище №29,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 935
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Дава съгласие на Пенка Георгиева Христова от гр.Вълчи дол,ул. «Оборище» №29 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 60,00лв.

28.22. Заявление от Йовка Йотова Костадинова от с.Искър, 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 № 936
Дава съгласие на Йовка Йотова Костадинова от с.Искър
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

да бъде отпусната

28.23. Заявление от Койка Иванова Димова от с.Искър, 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 № 937
Дава съгласие на Койка Иванова Димова от с.Искър да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 80,00лв.

28.24. Заявление от Сунай Рамадан Сали от с.Радан Войвода, относно отпущане на
еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 938
Дава съгласие на Сунай Рамадан Сали от с.Радан Войвода
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв.

да бъде отпусната

28.25. Заявление от Ашкън Мустафова Моаремова 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 № 939
Дава съгласие на Ашкън Мустафова Моаремова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 200,00лв.

28.26. Заявление от Емилия Филкова Стефанова 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 № 940
Не дава съгласие на Емилия Филкова Стефанова от с.Михалич да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

28.27. Заявление от Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул. М.Ф.Толбухин №6,
относно отпущане на еднократна парична помощ
на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 941
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Дава съгласие на Васил Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул. «М.Ф.Толбухин» №6 да
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

28.28. Заявления от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, 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 № 942
Не дава съгласие на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ.

28.29. Заявление от Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите, 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 № 943
Дава съгласие на Стойка Атанасова Стойчева от с.Караманите да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 160,00лв., които да се получат от Милен Иванов-кмет
на с.Караманите и с тях да се закупят 2 куб.м. дърва за огрев.

28.30. Заявление от Мирослав Иванов Насков от гр.Вълчи дол, ул.”Ст.ДимитровМарек”№4, 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 № 944
Дава съгласие на Мирослав Иванов Насков от гр.Вълчи дол, ул.»Ст.Димитров-Марек»
№4 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 102,00лв., които да се
прехвърлят директнопо параграф за покриване на разходи по погребение на Иванка
Стефанова Станчева.

28.31. Заявление от Севдалина Славова Демирова от с.Есеница, 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 № 945
Дава съгласие на Севдалина Славова Демирова от с.Есеница да бъде отпусната
еднократна парична помощ в размер на 24,00лв., които да се получат от съответния социален
работник.

28.32. Заявление от Ганка Асенова Михалева от с.Есеница, 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 № 946
Дава съгласие на Ганка Асенова Михалева от с.Есеница да бъде отпусната еднократна
парична помощ в размер на 100,00лв.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно кандидатстване за
финансиране с проектно предложение „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на
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ОбУ „Свети Иван Рилски,с.Червенци”, мярка М02
инфраструктура” по Проект „Красива България 2018”

„Подобряване

на

социалната

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 947
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1. Дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да разработи проектно
предложение и да кандидатства за финансиране на порект «Изпълнение на мерки за
енергийна ефективност на ОбУ «Сети Иван Рилски, с.Червенци» по Проект «Красива България
2018»
2. Дава съгласие разходите за инвеститорски контрол при изпълнение на проекта да
бъдат за сметка на Община Вълчи дол.
3. Дава съгласие Община Вълчи дол да осигури 51% съфинансираща вноска по проект
«Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на ОбУ «Сети Иван Рилски, с.Червенци» на
обща стойност 112 432,28лв. с ДДс.
4. Дава съгласие Община Вълчи дол да стопанисва и ползва обекта, изграден по
проект «Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на ОбУ «Сети Иван Рилски,
с.Червенци» минимум 5 години след изпълнението му по ПКБ.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно кандидатстване за
финансиране с проекто-предложение „Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит
басейн за обществено ползване на пространство около него в УПИ І, кв.85 по плана на град
Вълчи дол „, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” по Проект
„Красива България 2018”
ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 948
На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие Общинска администрация Вълчи
дол да разработи проектно
предложение и да кандидатства за финансиране на проект «Ремонт на сграда съблекалня и
реновация на открит басейн за обществено ползване и пространството около него в УПИ І,
кв.85 по плана на град Вълчи дол» по Проект «Красива България 2018»
2. Дава съгласие разходите за строителен надзор при изпълнение на проекта да бъдат
за сметка на Община Вълчидол.
3. Дава съгласие разходите за авторски надзор при изпълнение на проекта да бъдат за
сметка на Община Вълчидол.
4. Дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да възложи, за сметка на общината,
изработване на обследване за енергийна ефективност във връзка с кандидатстване за
финансиране на проект «Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за
обществено ползване и пространството около него в УПИ І, кв.85 по плана на град Вълчи дол»
по Проект «Красива България 2018»
5. Дава съгласие Община Вълчи дол да осигури 55,6% съфинансираща вноска по Проект
«Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за обществено ползване и
пространството около него в УПИ І, кв.85 по плана на град Вълчи дол»
6. Дава съгласие Община Вълчи дол да стопанисва и ползва обекта изграден по проект
«Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за обществено ползване и
пространството около него в УПИ І, кв.85 по плана на град Вълчи дол» минимум 5 години
след изпълнението му по ПКБ.
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:
Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община, относно настаняване в общинско
жилище домакинството на Даниела Георгиева Гочева с адрес град Вълчи дол
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ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 949
Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.45,ал.1,т.2, във
връзка с чл.42,ал.1,т.4 и ал.2 от ЗОС, чл.4,ал.1,т.4 от Наредбата за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме
необходимите действия по настаняване на Даниела Георгиева Гочева и семейството й в
общинско жилище, находящо се в гр.Вълчи дол, ул.»3-ти март»-бл.13,вх.8,ет.4,ап.22, АОС
№20/22.01.1997год.
С това дневния ред на ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно заседание бе изчерпан.

Поради изчерпване на дневния ред , ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО редовно заседание на ОбС
Вълчи дол бе закрито в 16,00 часа.
ПРОТОКОЛЧИК:…………………
/Й.Йорданова/

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