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РЕШЕНИЯ НА ОбС  
взети на  21-во редовно заседание на 09 декември 2020 година 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 21 
                                     
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Доклад от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно обсъждане 
на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА 

ОбС взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 356 

            На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава приема Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съгласно 
Приложение към доклад. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно 
насрочване на конкурс за избор на управител на „Общинска аптека-Здраве“ ЕООД 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 357 

            І- На основание чл.21,ал.1,т.9 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 и ал.2 и чл.20 от Закона за 
публичните предприятия; чл.69,ал.2 от Правилника за прилагане на закона за публичните 
предприятия и чл.17,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост 
на община Вълчи дол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на 
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет Вълчи 
дол 
                ОБЯВЯВА конкурс за възлагане управлението на „ОБЩИНСКА АПТЕКА-ЗДРАВ“ЕООД 
при следните условия: 
                  1. Срок за възлагане на управлението на дружеството – 3 години и месечно 
възнаграждение- една минимална работна заплата 
                2. Кандидатът, избран за управител да отговаря на следните изисквания: 
                 2.1. да има завършено висше образование, специалност „Фармация“, професионална 
квалификация „Магистър-фармацевт“; 
               2.2. да има най-малко 5 години професионален опит; 
               2.3. да не е поставен под запрещение; 
               2.4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 
              2.5. да не е лишен от правото да заема съответната длъжност; 
               2.6. да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 
отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали 
неудовлетворени кредитори; 
              2.7. да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 
кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди 
назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; 
             2.8. да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права 
линия, по съребрена линия- до четвърта степен включително, и по сватовство- до втора 
степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на 
същото публично предприятие; 
           2.9. да не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1,т.1-38 и 41-45 от Закна за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не 
са член на политически кабинет и секретар на община; 
          2.10. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; 
           2.11. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 
ограничена отговорност; 



 2 

          2.12. да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго 
публично предприятие; 
          2.13. да не работи по служебно или по трудово правоотношение, осван като 
преподаватели във висше училище 
              
               ІІ- Необходими документи за участие в конкурса: 
                   1 .Заявление за участие в конкурса; 
                   2. Копие от диплома за завършено висше образование; 
                   3. Копие от документи доказващи притежавания професионален опит; 
                   4. Копие от документ за самоличност; 
                   5. Свидетелство за съдимост; 
                   6. Професионална автобиография; 
                    7. Удостоверение за липса на задължения към община Вълчи дол, издадено най-
рано месец преди подаване на заявлението; 
                  8. Бизнес програма за срока на договора за възлагане на управлението и конкретно 
за всяка година, която да осигури изпълнението на икономическите показатели, заложени в 
бизнес задачата, както и разработка за организационната и управленска структура и 
численост на дружеството 
            
            ІІІ- Правила, относно провеждането на конкурса: 

1. Конкурса да се проведе на три етапа: 
1. Проверка на документите; 
2. Оценка на бизнес програмата 
3. Събеседване 

                  Комисията определена от Общински съвет проверява документите на кандидатите и 
допуска до конкурса всички, които отговарят на обявените изисквания. 
                   В седем дневен срок след изтичане на срока за представянето на документите 
членовете на комисията разглеждат постъпилите документи за участие в конкурса и писмено 
уведомяват допуснатите кандидати, включително чрез електронна поща ако кандидатите са 
посочили такава. В 10 (десет) дневен срок след писменото уведомяване за допускане до 
участие в конкурса, комисията оценява представената бизнес програма. 
                  До събеседването се допускат кандидати получили оценка на бизнес програмата 
не по-ниска от много добър 4,50. 

  
Оценката се формира въз основа на следните критерии: 
1. Степен на реална приложимост на поставените цели в програмата; 

          2. Съответствие на програмата с нормативната уредба; 
          3. Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на дружеството и с предмета 
на дейност; 
          4. Съответствие на разработения проект с обективното състояние на дружеството; 
 
            Кандидатите постигнали оценка на разработката не по-ниска от много добър 4,50 се 
уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща, ако 
кандидатите са посочили такава за датата, мястото и часа на провеждане на 
събеседването. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните 
критерии: 
         1. Обосновано представяне на приоритетите и задачите на дружеството в 
съответствие с политиката на общината, както и заложеното в бизнес задачата. 
         2. Степен на познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на дружеството; 
         3. Способност да планират и вземат управленски решения. 
 
              При провеждане на събеседването членовете на конкурсната комисия задават едни 
и същи въпроси на всички кандидати, чрез които се установява в каква степен кандидатът 
притежава професионални и делови качества, необходими за изпълнението на 
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длъжността. Комисията определя и минималния резултат, при който кандидата се счита 
успешно издържал събеседването. 
             Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите 
отговори. 
             Оценката получена от разработката на програмата и оценката от проведеното 
събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 
оценка е отличен 6. 
            Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка не по-висока от 
мн.добър 4,50. Комисията обощава получените резултати и предлага на Общинския съвет 
да утвърди, класиралият се на първо място кандидат. 
             В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя протокол и 
предлага за одобрение от Общинския съвет решение за определяне на кандидат, спечелил 
конкурса и класирането по ред на следващите участници. 
           В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50 
Общинския съвет прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на 
нов конкурс по същия ред. 
           В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията със свое решение може да 
удължи срока за подаване на заявленията с още 10(десет) календарни дни. Решението за 
удължаване на срока се публикува на интернет страницата на община Вълчи дол. 
           В случаите, когато след удължаване на срока няма кандидат, процедурата по сонкурса 
се прекратява и се внася докладна записка до Общински съвет с  проект за решение за 
провеждане на нов конкурс. 
 
            ІV. Общинския съвет Вълчи дол утвърждава проекта на договор за възлагане на 
управлението за срок от 3 години. 
            V. Място и срок на подаване на документи: 
                 1. Обявлението за провеждането на конкурса се публикува на интернет страницата 
на община Вълчи дол. Документите по раздел ІІ т.1-8 се приемат в 7-дневен срок от датата 
на публикуване на обявлението в деловодството на Общински съвет- Вълчи дол, всеки 
работен ден от 8:00 до 17:00 часа. 
                   Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т.1-8 се 
подават в непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на конкурса, името и адреса на 
участника и се завеждат в деловодството на Общински съвет-Вълчи дол. 

    2.Организацията по извършването на публикациите да се извърши от Кмета на 
Община Вълчи дол, в 3-дневен срок от влизане в сила на решението на Общински 
съвет Вълчи дол. 
 

           VІ. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса в следния състав: 
                       Председател: Димитър Стоянов Тодоров   -председател ОбС 
                                Членове: 1.Нина Георгиева Белева – гл.юрисконсулт Община Вълчи дол 

                          2.Йорданка Иванова Йорданова –директор дирекция «АПИО» 
                          3.Димитричка Недкова Дилова  - общински съветник              
                          4.Тихомир Жеков Трифонов –общински съветник 

               
          VІІ. Задължава Кмета на Община Вълчи дол да представи в деловодството на 
Общински съвет Вълчи дол заповедта за комисията по Раздел VІ, в срок от три дни след 
публикуването на обявлението за конкурса. 
            
          VІІІ. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да извърши всички необходими дейстивя 
във връзка с горните решения по провеждането на конкурса.  

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Предложение от Димитър Тодоров- председател на Общински съвет Вълчи дол, относно 
утвърждаване на средства за закупуване на коледни пакети. 
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ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 358 
            На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава 
съгласие със средства от Бюджет 2020 година да се закупят коледни пакети за деца 
сираци, деца с увреждания и деца на социално слаби на обща стойност до 1 000лв. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно приемане на 
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане 
на дългосрочен общински дълг от Община Вълчи дол  
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 359 
На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, чл.76,ал.3 от АПК, във 

връзка с чл.15,ал.3 от Закона за общинския дълг, ОбС Вълчи дол приема Наредба за условията 
и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен 
общински дълг от Община Вълчи дол, съгласно направеното предложение(приложение). 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно удължаване срока 
за възстановяване на временния безлихвен заем даден от набирателната сметка на Община 
Вълчи дол към бюджетната сметка 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 360 

             На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол дава съгласие за 
удължаване срока за възстановяване на временния безлихвен заем, даден от набирателната 
сметка на Община Вълчи дол към бюджетната сметка на Община Вълчи дол в размер на 
224 552,00 лева до края на Мандат 2019/2023 година. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно извършване на 
промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година  
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 361 

             На основание чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и разпоредбите на 
чл.87 от ЗДБРБ за 2020 година, ОбС Вълчи дол дава съгласие: 
             І- Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2020 година да бъде допълнена 
както следва: 
 Обекти, финансирани от собствени средства: 

 
от собствени  средства 

Наименование на обекта било става 
Основен ремонт на ски влек, на местност «Кушу 
Баир»-Община Вълчи дол-първи етап 

13 000 9 332 

Доставка и монтаж на перила, за нуждите на 
открит плувен басейн «Петко Сираков»-гр.Вълчи 
дол 

 
11 920 

 
15 588 

ОБЩО: 24 920 24 920 
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ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно заявление от 
Желязко Атанасов Желязков от с.Бояна за отпущане на еднократна парична помощ за 
закупуване на лекарства, съгл.ценова оферта 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 362 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие да бъде 
отпусната финансова помощ в размер на 62,50 лева на Желязко Атанасов Желязков от с.Бояна 
за закупуване на лекарства, съгласно приложена ценова оферта. 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ (план за застрояване) за ПИ с идентиф.№61265.27.22 по 
КККР на с.Радан войвода, общ.Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 363 

    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.71,ал.1,т.1 от Закон за горите, чл.124а, 
ал.1 и ал.5 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 изработване на проект за : Подробен устройствен план- план за 
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентиф.№61265.27.22 по КККР на с.Радан Войвода, общ.Вълчи 
дол; 
              2. одобрява заданието по чл.125(1) от ЗУТ за възлагане изработването на проект за 
ПУП-ПЗ(пбан за застрояване) за обект: за ПИ с идентиф№ 61265.27.22 по КККР на с.Радан 
Войвода, общ.Вълчи дол 
                     Съгласно чл.124б,ал.4 от ЗУТ, решенията по т.1 и 2 не подлежат на оспорване.  
 
 ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно  определяне 
размера на ТБО за населените места на територията на Община Вълчи дол и приемане на 
план-сметка за дейност „Чистота“ за 2021 година. 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 364 

  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 2021 г. в 
размер на 762 710,38 лева. 
              ІІ- Общински съвет-Вълчи дол определя такса “Битови отпадъци”за 2021 година  по 
населени места, както следва: 
 За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на 

юридически лица, както следва: 
⇒ Гр. Вълчи дол – 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за събиране 

на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,50‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 0,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Бояна – 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,5 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
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осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,00‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с. Брестак –6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,00‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Войводино- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,90 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  1,80‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,30‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Генерал Киселово- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за 
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, 
както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както 
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, 
предназначени за обществено ползане. 

⇒ с.Генерал Колево- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч. 3,00 ‰ за 
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, 
както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  1,50‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както 
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, 
предназначени за обществено ползане. 

⇒ с.Добротич- 6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,20 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  1,80‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Есеница- 6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,40 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,00‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 
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⇒ с.Звънец- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,20 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  1,50‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,80‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Изворник- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци: 1,00‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 2,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Искър- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,50 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  1,00‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Калоян - 6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,80 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  1,70‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 2,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Караманите- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,30 ‰ за събиране 
на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  1,70‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Кракра- 5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.1,70 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,00‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,80‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с. Метличина- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,50 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  1,50 ‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
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парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с. Михалич- 6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,00‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Оборище- 6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,00‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Радан Войвода- 6,00 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за 
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, 
както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както 
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, 
предназначени за обществено ползане. 

⇒ с.Стефан Караджа-6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,00 ‰ за 
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, 
както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както 
и пручване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци; 1,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, 
предназначени за обществено ползане. 

⇒ с.Страхил-5,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.2,70 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  1,40‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,40‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Червенци-6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,30 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  2,20‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,00‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

⇒ с.Щипско-6,50 промила върху данъчната оценка на имотите, в т. ч.3,10 ‰ за събиране на 
битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци:  1,50‰, за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
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проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 1,90‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

 
-  за нежилищни имоти на юридически лица, както следва: 

⇒ гр. Вълчи дол – 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 2,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  2,00‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒ с. Бояна- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 5,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 3,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  2,00‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 

⇒ с.Брестак-10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 1,30‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  2,70‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 

⇒ с.Войводино- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 5,00‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 3,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  2,00‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒ с.Генерал Киселово-10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 5,80‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 2,50 ‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  1,70‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 
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⇒ с.Генерал Колево- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 5,10‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 3,50‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  1,40‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒ с.Добротич- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 4,50‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 4,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  1,50‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒ с.Есеница- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 6,40‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  1,60‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 

⇒ с.Звънец- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 4,60‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 4,80‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  0,60‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 

⇒ с.Изворник- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 5,00‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 4,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  1,00‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒ с.Искър- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 5,20‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 3,80‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  1,00‰- за 
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поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 

⇒ с.Калоян-10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,50‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  1,50‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 

⇒ с.Караманите-10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 2,50‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  1,50‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒ с.Кракра- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 3,30‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  0,70‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 

⇒ с.Метличина-10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 2,70‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  1,30‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒ с.Михалич- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 5,70‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,80‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  1,50‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 

⇒ с.Оборище- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 5,00‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 3,50‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
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изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  1,50‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒ с.Радан Войвода- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 6,40‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 2,80‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  0,80‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒ с.Стефан Караджа- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 5,50‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 3,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  1,50‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒ с.Страхил-10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 6,50‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,50‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  1,00‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 

⇒ с.Червенци- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и 
такси на нежилищните имоти, в т. ч. 5,00‰ за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за 
събиране на битови отпадъци; 3,50‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови 
отпадъци;  1,50‰- за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползване. 

⇒  с.Щипско- 10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  2,00‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно освобождаване от 
ТБО за 2021 година на действащите на територията на Община Вълчи дол седемнадесет броя 
читалища 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 365 
                На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, както и чл.8,ал.6  от ЗМДТ и чл.7,ал.1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Вълчи дол, ОбС Вълчи дол дава съгласие за освобождаване от  такса 
битови отпадъци за 202 година на действащите седемнадесет броя читалища на територията 
на Община Вълчи дол. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно намаляване 
размера на дължимата за 2021 година ТБО от училищата на територията на Община Вълчи 
дол 

 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 366 

               На основание чл.21, ал.1,т.7 от ЗМСМА, както и чл.8,ал.6 от ЗМДТ и чл.7,ал.1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Вълчи дол, ОбС Вълчи дол не дава съгласие за намаляване на 
дължимата за 2021 година такса битови отпадъци на училищата на територията на Община 
Вълчи дол, както следва: 
 СУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол 
 ОбУ „Свети Иван Рилски”-с.Червенци 
 ОбУ „Васил Левски”-с.Михалич 
 НУ „Климент Охридски”-с.Стефан Караджа 
 Професионална Гимназия по земеделие и горско стопанство-с.Стефан Караджа 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
 Искания за определяне размера на дължимата за 2021г.  ТБО на дружества по подадени от 
тях заявления 
12.1. «Зърнени храни България» АД 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 367 
                  На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава 

съгласие за намаляване на такса за битови отпадъци за 2020 година на  „Зърнени храни ” АД. 
 
12.2. «Агро 03» ООД 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 368 
                  На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава 

съгласие за намаляване на такса за битови отпадъци за 2020 година на  „Агро 03“ ООД. 
 
12.3. «БГ Агро Земеделска Компания» ЕООД 
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 369 
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                  На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава 
съгласие за намаляване на такса за битови отпадъци за 2020 година на  „БГ Агро Земеделска 
Компания ” ЕООД. 
            
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно кандидатстване за 
финансиране на проект „Ремонт, реконструкция и преустройство на хижа в спортно-
образователен център в ПИ 12574.62.8 в землището на гр.Вълчи дол“ по проект „Красива 
България“2021 

 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 370 

    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, реконструкция и 
преустройство на хижа в спортно-образователен център в ПИ 12574.62.8 в землището на 
гр.Вълчи дол“ по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ по 
проект „Красива България“2021. 
             2. Дава съгласие разходите за строителен и авторски надзор при изпълнение на 
проекта да бъдат за сметка на Община Вълчи дол. 
            3.Дава съгласие Община Вълчи дол да осигури 71% (седемдесет и един процента) 
съфинансираща вноска по проект „Ремонт, реконструкция и преустройство на хижа в 
спортно-образователен център в ПИ 12574.62.8 в землището на гр.Вълчи дол“ по мярка М01 
„Подобряване на обществената среда в населените места“ по проект „Красива България“2021. 
  4.Дава съгласие Община Вълчи дол да не променя предназначението на обекта 
минимум 5 години след изпълнението му по ПСБ и ще има ангажимент за поддръжката му. 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно даване на съгласие 
за определянето на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по 
смисъла на Закона за публичните финанси, за разработване и кандидатстване за 
финансиране с проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19в Община Вълчи 
дол“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1-Топъл 
обяд в условия на в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни 
и/или основно материално подпомагане 2014-2-2-, операция BG05FMOP001-5.001 и за 
подписване на партньорско споразумение с НПО“Бъдеще за Вълчи дол“ за реализиране 
съпътстващи мерки през целия период на изпълнение на договора по проекта 

 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 371 

          На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 и чл.59 и сл. от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи 
дол: 
             1.Дава съгласие за определянето на дейността по предоставяне на топъл обяд като 
местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, във връзка с изпълнение на 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1-Топъл 
обяд в условия на в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане 2014-2-2-, операция BG05FMOP001-
5.001; 
         2. Дава съгласие за разработване и кандидатстване за финансиране по 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1-Топъл 
обяд в условия на в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане 2014-2-2-, операция BG05FMOP001-
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5.001  с проект „Топъл обяд в условия на пандемията от  COVID-19 в Община Вълчи 
дол“; 
         3. Одобрява подписване на партньорско споразумение със Сдружение с 
нестопанска цел „Бъдеще за Вълчи дол“ за реализиране на съпътсващите мерки през 
целия период на изпълнение на договора по проект „Топъл обяд в условия на 
пандемията от  COVID-19 в Община Вълчи дол“. 
         4. Упълномощава Кмета на Община Вълчи до да предприеме изискуемите 
действия за изпълнение на проект „Топъл обяд в условия на пандемията от  COVID-
19 в Община Вълчи дол“. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно заявление 
от Сание Ибрямова Арифова и Хюсеин Арифов Арифов от с.Стефан Караджа за 
отпущане на еднократна парична помощ за закупуване на лекарства, съгл.ценова 
оферта           
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 372 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие да бъде 
отпусната финансова помощ в размер на 80,80 лева на Сание Ибрумова Арифова и Хюсеин 
Арифов Арифов от с.Стефан Караджа за закупуване на лекарства, съгласно приложена ценова 
оферта. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-  кмет на община Вълчи дол, относно 
кандидатстване за финансиране с проектно предложение „Обществена трапезария в 
Община Вълчи дол 2021“, Целева програма „Обществени трапезарии“, финансира от 
Фонд „Социална закрила“(ФСЗ)  
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 373 
          На основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2  от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол: 

          1.Дава съгласие за определянето на дейността по предоставяне на топъл обяд 
като     местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, във връзка с 
изпълнение на проект «Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021», Целева 
програма „Обществени трапезарии“, финансира от Фонд „Социална закрила“(ФСЗ) 
            2.Дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да разработи проектно 
предложение и да кандидатства за финансиране на проект «Обществена трапезария в 
Община Вълчи дол 2021», Целева програма „Обществени трапезарии“, финансира от 
Фонд „Социална закрила“(ФСЗ) 
         3. Дава съгласие оборудваната кухненска база, ползвана за целите на 
местната дейност Домашен социален патронаж да се ползва изцяло и за целите на 
проект „Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021“, Целева програма 
„Обществени трапезарии“, финансира от Фонд „Социална закрила“(ФСЗ) 

 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на 
Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Вълчи 
дол през 2020 година. 
 
ОбС взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е № 374 
    На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, ОбС приема изменение и допълнение на 
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община вълчи дол 
през 2020г., както следва: 
         В. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да  продаде се създава точка: 
             Точка 26. Имот с идентификатор: 06416.68.32, с площ 5239 кв.м., АОС №4013/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост в землището на с.Брестак. 
            Точка 27. Имот с идентификатор: 06416.82.27, с площ 2785 кв.м., АОС №4015/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Брестак 
            Точка 28. Имот с идентификатор: 06416.92.19, с площ 3034 кв.м., АОС №4014/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Брестак        
           Точка 29. Имот с идентификатор: 06416.105.16, с площ 6881 кв.м., АОС №3753/ 
16.10.2018г., частна общинска собственост, в землището на с.Брестак 
           Точка 30. Имот с идентификатор: 06416.82.23, с площ 5390 кв.м., АОС №3535/ 
31.05.2017г., частна общинска собственост, в землището на с.Брестак 
           Точка 31. Имот с идентификатор: 06416.82.24, с площ 5354 кв.м., АОС №3536/ 
31.05.2017г., частна общинска собственост, в землището на с.Брестак 
            Точка 32. Имот с идентификатор: 47874.45.21, с площ 3403 кв.м., АОС №4016/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Метличина 
            Точка 33. Имот с идентификатор: 47874.48.18, с площ 2244 кв.м., АОС №4018/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Метличина 
            Точка 34. Имот с идентификатор: 47874.48.13, с площ 416 кв.м., АОС №4017/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Метличина 
            Точка 35. Имот с идентификатор: 35506.1.144, с площ 829 кв.м., АОС №4019/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Калоян 
             Точка 36. Имот с идентификатор: 35506.1.145, с площ 1815 кв.м., АОС №4020/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Калоян 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имоти 
с идентификатор 35506.1.144,АОС№4019/22.10.2020г.; 35506.1.145, АОС№4020/22.10.2020г., 
частна общинска собственост в землището на с.Калоян 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 375 

    На основание чл.21,ал.1,т.8, чл.8,ал.1, чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.37, ал.1 от 
НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
               І. Дава съгласие имот с идентификатор 5506.1.144, с площ 829 кв.м., АОС 
№4019/22.10.2020г., частна общинска собственост в землището на с.Калоян да бъде продаден 
чрез публичен търг с явно наддаване.  
               І.1. Дава съгласие имот с идентификатор 5506.1.145, с площ 1815 кв.м., АОС 
№4020/22.10.2020г., частна общинска собственост в землището на с.Калоян да бъде продаден 
чрез публичен търг с явно наддаване.  
             ІІ. Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 35506.1.144, с площ 829 кв.м., АОС №4019/22.10.2020г., частна общинска 
собственост в землището на с.Калоян, в размер на 667,00 лв.(шестотин шестдесет и седем 
лева), за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
             ІІ.1. Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор 35506.1.145, с площ 1815 кв.м., АОС №4019/22.10.2020г., частна общинска 
собственост в землището на с.Калоян, в размер на 1461,00 лв.(хиляда четиристотин 
шестдесет и един лева), за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
            ІІІ.Определя размер на депозита – 20% от началната тръжна цена на имота. 
 ІV.Определя Преслав Ппетров-общински съветник, да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на търга. 
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 V.Одобрява тръжната документация. 
 VІ.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
              -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
              -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно продажба на имоти 
с идентификатор 06416.105.16,АОС №3753/16.10.2018г.; 06416.82.23, АОС 
№3535/31.05.2017г; 06416.82.24, АОС№3536/31.05.2017г.; 06416.68.32, АОС 
№4013/22.10.2020г.; 06416.92.19,АОС №4014/22.10.2020г.; 
06416.82.27,АОС№4015/22.10.2020г., частна общинска собственост в землището на с.Брестак 
и имоти с идентификатор:47874.445.21,АОС№4016/22.10.2020г; 47874.48.13, 
АОС)4017/22.10.2020г;47874.48.18, АОС №4018/22.10.2020г. , частна общинска собственост в 
землището на с.Метличина    
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 376 

    На основание чл.21,ал.1,т.8, чл.8,ал.1, чл.35,ал.1, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.37, ал.1 от 
НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол: 
             І-Дава съгласие имот с идентификатор: 06416.68.32, с площ 5239 кв.м., АОС №4013/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост в землището на с.Брестак, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване 
              І.1. Дава съгласие имот с идентификатор: 06416.82.27, с площ 2785 кв.м., АОС №4015/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Брестак, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване 
             І.2. Дава съгласие имот с идентификатор: 06416.92.19, с площ 3034 кв.м., АОС №4014/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Брестак , да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване 
               І.3. Дава съгласие имот с идентификатор: 06416.105.16, с площ 6881 кв.м., АОС №3753/ 
16.10.2018г., частна общинска собственост, в землището на с.Брестак, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване 
                І.4. Дава съгласие имот с идентификатор: 06416.82.23, с площ 5390 кв.м., АОС №3535/ 
31.05.2017г., частна общинска собственост, в землището на с.Брестак да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване 
                І.5. Дава съгласие имот с идентификатор: 06416.82.24, с площ 5354 кв.м., АОС №3536/ 
31.05.2017г., частна общинска собственост, в землището на с.Брестак да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване 
                І.6. Дава съгласие имот с идентификатор: 47874.45.21, с площ 3403 кв.м., АОС №4016/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Метличина да бъде продаден 
чрез публичен търг с явно наддаване 
              І.7. Дава съгласие имот с идентификатор: 47874.48.18, с площ 2244 кв.м., АОС №4018/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Метличина да бъде продаден 
чрез публичен търг с явно наддаване 
               І.8. Дава съгласие имот с идентификатор: 47874.48.13, с площ 416 кв.м., АОС №4017/ 
22.10.2020г., частна общинска собственост, в землището на с.Метличина да бъде продаден 
чрез публичен търг с явно наддаване 
 
             ІІ. Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор: 06416.68.32, с площ 5239 кв.м., АОС №4013/ 22.10.2020г., частна общинска 
собственост в землището на с. Брестак, в размер на 5611,00 лв.(пет хиляди шестотин и 
единадесет лева), за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
    ІІ.1.  Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор: 06416.82.27, с площ 2785 кв.м., АОС №4015/ 22.10.2020г., частна общинска 
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собственост, в землището на с. Брестак, в размер на 3373,00 лв.(три хиляди триста седемдесет 
и три лева), за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
    ІІ.2. Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор: 06416.92.19, с площ 3034 кв.м., АОС №4014/ 22.10.2020г.,частна общинска 
собственост в землището на с. Брестак, в размер на 3714,00 лв.(три хиляди седемстотин и 
четиринадесет лева), за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
    ІІ.3. Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор: 06416.105.16, с площ 6881 кв.м., АОС №3753/ 16.10.2018г., частна общинска 
собственост в землището на с. Брестак, в размер на 5161,00 лв.(пет хиляди сто шестдесет и 
един лева), за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
    ІІ.4. Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор: 06416.82.23, с площ 5390 кв.м., АОС №3535/ 31.05.2017г.,частна общинска 
собственост в землището на с. Брестак, в размер на 4554,00 лв.(четири хиляди петстотин 
петдесет и четири лева), за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
    ІІ.5. Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор: 06416.82.24, с площ 5354 кв.м., АОС №3536/ 31.05.2017г., частна общинска 
собственост в землището на с. Брестак, в размер на 4524,00 лв.(четири хиляди петстотин 
двадесет и четири лева), за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
    ІІ.6. Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор: 47874.45.21, с площ 3403 кв.м., АОС №4016/ 22.10.2020г., частна общинска 
собственост в землището на с. Метличина, в размер на 4257,00 лв.(четири хиляди двеста 
петдесет и седем лева), за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
    ІІ.7. Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор: 47874.48.18, с площ 2244 кв.м., АОС №4018/ 22.10.2020г., частна общинска 
собственост в землището на с. Метличина, в размер на 1800,00 лв.(хиляда  и осемстотин лева), 
за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
       ІІ.8. Одобрява направената от г-жа Татяна Кюркчиева пазарна оценка за имот с 
идентификатор: 47874.48.13, с площ 416 кв.м., АОС №4017/ 22.10.2020г., частна общинска 
собственост в землището на с. Метличина, в размер на 334,00 лв.(триста тридесет и четири 
лева), за първоначлна тръжна цена при провеждането на търга. 
            ІІІ.Определя размер на депозита – 20% от началната тръжна цена на имота. 
 ІV.Определя Преслав Ппетров-общински съветник, да бъде включен в състава на 
комисията за провеждане на търга. 
 V.Одобрява тръжната документация. 
 VІ.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол: 
              -да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
              -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата, спечелил публичния търг. 
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
Информация относно проекти и програми на Община Вълчи дол и тяхното актуално 
състояние, изпълняващи се и предвидени за финансиране от Европейски фаондове и други 
финансиращи организации за периода м.декември 2019г.-м.ноември 2020 г.         
 
ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 377 
    На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Информация 
относно проекти и програми на Община Вълчи дол и тяхното актуално състояние, 
изпълняващи се и предвидени за финансиране от Европейски фонсове и други финансиращи 
организации за периода м.декември 2019г.-м.ноември 2020 година. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно провеждане на 
извънредно общо събрание на асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от 
„ВиК-Варна“ООД на 15.12.2020г 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 378 

          На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23  от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона 
за водите,  Общински съвет Вълчи дол: 
          1.Определя г-н Георги Минчев Тронков- Кмет на Община Вълчи дол да 
представлява общината с право да гласува на Общото събрание на асоциацията по В и 
К на обособена територия обслужвана от «В и К-Варна» ООД, което ще се състои на 
15.12.2020 година. 
            2.Дава право на г-н Георги  Минчев Тронков в качеството му на представител на 
Община Вълчи дол да упълномощи председателя на асоциацията по В и К на 
обособена територия обслужвана от «В и К-Варна» ООД да подпише допълнително 
споразумение №1 към договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 
системи и съоръжения с оператора. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно приемане на 
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Вълчи дол за 2021 година     
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 379 

          На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.12 и т.23  от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.1 
и ал.2 от Закона за народните читалища, Общински съвет Вълчи дол приема Годишна 
програма за развитие на читалищната дейност в Община Вълчи дол за 2021 година. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков- кмет на община Вълчи дол., относно приемане на Отчет 
МКБППМН за 2020 година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 380 

          На основание чл.21,ал.1,т.24  и в изпълнение на чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол приема отчета на Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните –Община Вълчи дол, за 2020 година. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩИ: 
24.1. Заявление от Шерифе Исмаилова Мехмедова от с.Стефан Караджа, относно 
отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 381 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Шерифе Исмаилова 
Мехмедова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лева. 
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24.2. Заявление от Мюрвет Руфадова Мурадова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 382 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Мюрвет Руфадова 
Мурадова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лева. 
 
24.3. Заявление от Севинч Кямилова Османова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 383 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Севинч Кямилова 
Османова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ.. 
 
24.4. Заявление от Севда Симеонова Иванова  от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 384 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Севда Симеонова 
Иванова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
24.5. Заявление от Гюлтен Ибрям Иляз от с.Радан Войвода, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 385 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Гюлтен Ибрям 
Иляз от с.Радан Войвода  да бъде отпусната еднократна парична помощ . 
 
24.6. Заявление от Недялка Станкова Петрова от гр.Вълчи дол, ул.“Стара планина“ №10, 
относно отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 386 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Недялка Станкова 
петрова от гр.Вълчи дол,ул.»Стара планина» №10 да бъде отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00лв.. 
 
24.7. Заявление от Стоянка Стоянова Димитрова от гр.Вълчи дол,ул.Струма-22, относно 
отпущане на еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 387 
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    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Стоянка Стоянова 
Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №22 да бъде отпусната еднократна парична помощ в 
размер на 100,00лева. 
 
24.8. Заявление от Христо 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 № 388 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Христо Иванов 
Христов  от гр.Вълчи дол,ул. «Оборище»№29 да бъде отпусната еднократна парична помощ. 
 
 24.9. Заявление от  Садет Рашид Мустафа от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е № 389 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Садет Рашид 
Мустафа от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 
100,00лева. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Георги Тронков-кмет на община Вълчи дол, относно приемане на 
Общински план за защита при бедствия 
 

ОбС взе следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 390 
             На основание чл.21,ал.1,т.12 ат ЗМСМА, във връзка с чл.9,ал.10 и ал.11 от Закона за 
защита при бедствия, Общински съвет вълчи дол према План за защита при бедствия на 
Община Вълчи дол. 
 
 
                  С  това дневния ред на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО  редовно заседание бе изчерпан. 
 

 
               
                     Поради  изчерпване на дневния ред , ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО  редовно заседание на 
ОбС Вълчи дол бе закрито в 17,00 часа.  

 
 
   ПРОТОКОЛЧИК:…………………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………........ 
                                /Й.Йорданова/                                                     /Димитър Тодоров/  
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