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                                    РЕШЕНИЯ НА ОбС 
взети на 02 декември 2016г- х-л Импулс, м-т Узана, гр.Габрово 

седемнадесето заседание, П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 17 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на Наредба 
за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Вълчи дол 
и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 466 
  На основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.22з, ал.1 от Закон за 

насърчаване на инвестициине, Общински съвет Вълчи дол: 
  1. Приема Наредба за насърчаване на инвестициине с общинско значение на 

територията на Община Вълчи дол и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. 
 2. Възлага на Кмета на осъществяването на всички дейности , необходими за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението.   
 
ПО ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно актуализация на 
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на Община Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 467 
  На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.84,ал.6, чл.94, ал.3 и чл.140,ал.1 

и ал.5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Вълчи дол актуализира Наредба за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и 
за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
Община Вълчи дол, съгласно Приложение №1- неразделна част от настоящото решение. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно изменение и 
допълнение на 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  № 468 
              На основание чл.21,ал.1,т.7 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, Общински съвет 

Вълчи дол приема изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол 
съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №1 и ПРИЛОЖЕНИЕ№2-неразделна част от настоящото решение, в 
едно с направените от ПК предложения за промени. 

  
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно изменение и 
допълнение на Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински 
имоти. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 469 

             На основание чл.21,ал.1,т.7 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА; чл.79 от АПК и чл.25 от 
НРПУРОИ, Общински съвет - гр.Вълчи дол приема изменение и допълнение на Тарифа за 
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определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти, съгласно 
приложение-Тарифа-неразделна част от настоящото решение. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно изменение и 
допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 470 

             На основание чл.21,ал.1,т.23 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА; чл.1, ал.2 от ЗМДТ, Общински съвет 
- гр.Вълчи дол изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Вълчи дол, както следва: 
              Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Вълчи дол, както следва: 
БИЛО: 

Чл.15.Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер 2 на хиляда 
върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

СТАВА: 
Чл.15 „Размерът на данъка върху недвижимите имоти са определя в размер на 2,5 на 
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.” 

 
            Измененията и допълненията на Наредбата, приети с Решение №470 оп Протокол 
№17/02.12.2016год. на Общински съвет-Вълчи дол влизат в сила от 01.01.2017 година.            
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно определяне на такса 
за битови отпадъци за населените места в Община Вълчи дол за 2017г. и приемане на План – 
сметка за дейност „Чистота”. 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 471 

 На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА,Общински съвет - гр. Вълчи дол:  
1. Приема План-сметка за дейност “Чистота” за 2017 г. 
2. Определя такса “Битови отпадъци”, както следва: 
- за физически лица:  Приложение № 5. 
За гр. Вълчи дол – 5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за 
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,84‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,16‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 2,00‰. 
За с. Брестак – 5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на 
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,64‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,84‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,52‰. 
За с. Ген. Киселово – 5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за 
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2.62‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,88‰ и за 
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проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,50‰.  
За с. Ст. Караджа – 5,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за 
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,60‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,06‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1, 48‰. 
За с. Червенци – 5,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране 
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,87‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,83‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,80‰. 
За с. Михалич – 5,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране 
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,70‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,80‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 2,00‰. 
За с. Ген. Колево – 5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за 
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,63‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,17‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,20‰. 
За с. Звънец – 4,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на 
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 1,96‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,60‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 0,94‰. 
За с. Добротич –5,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране 
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,94‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,05‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,51‰. 
За с. Караманите –5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за 
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,83‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,80‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,37‰. 
За с. Радан Войвода –5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за 
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,75‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,76‰ и за 
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проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,49‰. 
За с. Оборище –5,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране 
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,70‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,09‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,71‰. 
За с. Метличина –5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за 
събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,76‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,86‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,38‰. 
За с. Искър –5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на 
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,89‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,24‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 0,87‰. 
За с. Калоян– 5,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на 
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,69‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,43‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,384‰. 
За с. Есеница –5,05 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на 
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 3,40‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,91‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,19‰. 
За с. Изворник –5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране 
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,50‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,83‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,67‰. 
За с. Бояна –5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на 
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 1,85‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,39‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,76‰. 
За с. Войводино –5,00 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране 
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,13‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,26‰ и за 
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проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,61‰. 
За с. Щипско –5,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на 
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 2,85‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,51‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,14‰. 
За с. Кракра –4,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране на 
отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им – 1,20‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,57‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 1,735‰. 
За с. Страхил – 4,50 промила върху данъчната оценка на жилищните имоти, в т. ч. за събиране 
на отпадъците и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждането им –2,42‰, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 1,067‰ и за 
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на отпадъци, 
вкл.отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО –1,02‰. 
 
-  за нежилищни имоти на юридически лица: Приложение № 6. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,38‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
1,81‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 1,70‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
1,00‰. 
За с. Ген. 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0.33‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
2,16‰. 
За с. Ст. 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 
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или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,87‰, за почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,43‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
2,70‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,23‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
2,88‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0.14‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
2,57‰. 
За с. Ген. 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,03‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
3,37‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,05‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
4,42‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,17‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
3,53‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
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за обществено ползване – 0,32‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
2,24‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,75‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
2,08‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,32‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
3,38‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 1,16‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
2,32‰. 
За 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 – 5,40‰, за почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,21‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
3,39‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,28‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
1,97‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,60‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
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съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
1,74‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,81‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
3,19‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,38‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
3,01‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,84‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
2,90‰. 
За с. Щипско –9,0 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. за събиране на отпадъците и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 5,61‰, за почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 1,71‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
1,68‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,37‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
3,24‰. 
За 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 почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване – 0,92‰ и за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на отпадъци, включително отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО – 
1,89‰. 
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- за жилищни имоти на юридически лица, такса битови отпадъци се начислява върху 
данъчната оценка формирана по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси и по 
определените размери на таксата за жилищните имоти на физическите лица в съответните 
населени места където се намират имотите. 

ПО СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно намаляване размера 
на дължимата за 2017г. такса битови отпадъци от училищата на територията на Община 
Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 472 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, както и чл.8,ал.6 и чл.69,ал.1 от ЗМДТ, 
Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за намаляване на дължимата за 2017 година такса битови 
отпадъци в размер на 50 (петдесет) % на училищата на територията на Община Вълчи дол: 
 СУ»Васил Левски»- гр.Вълчи дол 
 ОУ «Свети Иван Рилски»-с.Червенци 
 ОУ «Васил Левски»-с.Михалич 
 ОУ «Климент Охридски»-с.Стефан Караджа 
 Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство-с.Стефан Караджа 

 
ПО ОСМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно актуализация на 
инвестиционната  програма на Община Вълчи дол за 2016г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 473 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие 
Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2016 година да бъде актуализирана и 
допълнена, както следва: 
 В частта Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет: 
 

№ Наименование на обекта: БИЛО: СТАВА: 
1 Закупуване на специализирана машина (багер) 180 000 178 800 
2 Строителен надзор за обект «Реконструкция на 

канализационната и водопроводната мрежа в 
гр.ВЪЛЧИ ДОЛ» 

 
15 000 

 
14 400 

3 Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на 
ДСП-гр.Вълчи дол 

3 054 3 180 

4 Изграждане на дъждовна канализация и 
възстановяване на пътна настилка на ул.»Родопи» в 
гр.Вълчи дол (ОК146-148) 

61 548 58 267 

5 Закупуване на хладилник за нуждите на ДСП-
гр.Вълчи дол 

0 1 855 

6 Закупуване на копирна машина за нуждите на 
Общинска администрация –гр.Вълчи дол 

0 3 100 

 ОБЩО: 259 602 259 602 
 

 В частта Обекти, финансирани със средства от собствени приходи: 
 

№ Наименование на обекта: БИЛО: СТАВА: 
1 Ремонт на пенсионерски клуб в с.Червенци 2 500 5 080 
2 Ремонт на градски стадион «Петко Сираков»-

гр.Вълчи дол 
6 485 3 905 

 ОБЩО: 8 985 8 985 
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно отписване на 
задължение към доставчик  с изтекъл петгодишен давностен срок. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 474 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.110 от Закона за задълженията и договорите, 
Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на Община Вълчи 
дол на задължение с изтекъл петгодишен давностен срок към «Ники-58-Вълчи дол» ЕООД, ЕИК: 
148070842, със седалище и адрес на управление: гр.Вълчи дол, ул.»Малчика» №9, по издадена 
фактура № 0000000487/ 27.10.2011г.в размер на 1 011,75 лева. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно отписване на частни 
общински вземания с изтекъл петгодишен давностен срок. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 475 
    На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.110 от Закона за задълженията и договорите, 
във връзка с чл.162, ал.4; чл.163,ал.2 и чл.173, ал.1 от ДОПК, Общински съвет Вълчи дол дава 
съгласие за отписване от счетоводните регистри на Община Вълчи дол на частни общински 
вземания (задължения за ползване на помещения и жилища), с изтекъл петгодишен давностен срок 
в размер на 2 416,74 лева, съгласно Приложение №1- неразделна част от настоящото решение. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно организация на 
столовото хранене в училищата на територията на Община Вълчи дол за учебната 
2016/2017година 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 476 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 от Постановление №88 на 
Министерски съвет от 23.05.2000г., Общински съвет Вълчи дол определя себестойността на един 
купон за ученическо столово хранене и субсидията за поевтиняване на храната за учебната 
2016/2017 година, както следва: 
 СУ»Васил Левски»-гр.Вълчи дол 

⇒ Себестойност на един купон – 1,40лв. 
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 0,40 лв. 
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -1,00лв. 

 ОУ»Свети Иван Рилски»-с.Червеци 
⇒ Себестойност на един купон – 1,20лв. 
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 1,00 лв. 
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -0,20лв. 

 ОУ»Васил Левски»-с.Михалич 
⇒ Себестойност на един купон – 2,10лв. 
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 1,40 лв. 
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -0,70лв. 

 ОУ»Климент Охридски»-с.Стефан Караджа 
⇒ Себестойност на един купон – 1,20лв. 
⇒ Субсидия за поевтиняване на храната от бюджета на училището – 0,70 лв. 
⇒ Цена на купона, който ще заплащат учениците -0,50лв. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, 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  № 477 

    На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23от ЗМСМА: 
               1. Общински съвет Вълчи дол възлага на Кмета на Община Вълчи дол да 
създаде организация за закупуване на 100 (сто) броя коледни пакети за деца с 
увреждания и деца сираци и полусираци на територията на Община Вълчи дол на 
стойност 10,00 (десет) лева за пакет. 
                2. Общински съвет Вълчи дол дава съгласие разходът да бъде отразен, както 
следва: 

 500,00(петстотин) лева- от представителните разходи на Кмета на 
Община Вълчи дол; 

 500,00(петстотин) лева- от представителните разходи на Председателя 
на Общински съвет Вълчи дол; 

 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно актуализация на 
Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Вълчи 
дол през 2016г. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 478 
        На основание Чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.3,ал.3 от НРПУРОИ, 
ОбС Вълчи дол: 
             І- Приема изменение на Програма за управление и разпореждане с имоти, обинска 
собственост в Община Вълчи дол през 2016 г.: 
              В раздел А.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да предостави под 
наем се създава: 
Точка 15- УПИ ІІ, кв.27 по плана с.Ст.Караджа, представляващ част от улична регулация с 
площ от 15 кв.м., южно от УПИ ІІ,кв.27 
               В раздел В.Имоти, които община Вълчи дол има намерение да продаде се създава: 
Точка 146- УПИ VІ в кв.26, АОС №3415/22.07.2016г., частна общинска собственост-с.Михалич 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно продажба на имот, 
находящ се е УПИ VI в кв.26, АОС 3415/22.07.2016г., частна общинска собственост село 
Михалич 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 479 

           Общински съвет Вълчи дол на основание чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от 
ЗМСМА, чл.36, ал.1 и ал.3 и чл.47,ал.2 от НРПУРОИ: 
           І-1. Дава съгласие, имот, частна общинска собственост, съставляващ УПИ VІ в кв.26, АОС 
3415/22.07.2016г. с.Михалич, с площ 4 540 кв.м. (четири хиляди петстотин и четиридесет 
кв.м.), да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване. 
                2. Одобрява направената от г-жа Бисерка Влахова пазарна оценка за УПИ VІ в кв.26, 
АОС 3415/ 22.07.2016г. с.Михалич, с площ 4 540кв.м. (четири хиляди петстотин и четиридесет 
кв.м.), в размер на 15 436 лв.(петнадесет хиляди четиристотин тридесет и шест лева), без 
ДДС  за първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг. 
                    Размер на депозита- 20% от стойността на имота. 
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        ІІ- Възлага на кмета на общината: 
1. Да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния 

търг. 
2. Да организира подготовката и провеждането на публичния търг 
3. Да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг. 

 
             Дадена бе 10 минути почивка. 
                След почивката общинските съветници, присъствуващи на 17-то редовно заседание 
са 15 от общо 17. 
                Отсъствуваха общинските съветници Веселин Василев и Младен Ненчев. 
 
 ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно вземане на решение за 
отдаване под наем за УПИ II, кв.27 по плана на село Стефан Караджа 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 480 

           Общински съвет Вълчи дол на основание чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ: 
           І-1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 3(три) години, след провеждане 
на публичен търг с явно наддаване, част от улична регулация с площ от 15 кв.м., южно от 
УПИ ІІ, кв.27 по плана на с.Ст.Караджа за поставяне на преместваем обект за търговска 
дейност, съобразно схема за поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги, 
съгласно чл.56, ал.2 от ЗУТ. Наддаването да се извърши за 1 кв.м. без ДДС, определена 
съобразно Тарифата за определянето на базисните наемни цени при отдаване под наем на 
имоти, общинска собственост. 
              2. Размера на депозита – 50% от сбора на годишните наемни вноски. 
              3. Възлага на кмета на община Вълчи дол: 
                   - да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния 
търг; 
                  - да организира подготовката и провеждането на публичния търг; 
                   - да сключи договор за наем с кандидата, спечели търга. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев  – кмет на Община Вълчи дол, относно промяна на начина 
на трайно ползване на поземлен имот № 000122/АОС1434/05.11.2012г. и № 000093, АОС № 
2454/29.01.2015г. публична общинска собственост в землището на с.Михалич 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 481 
           На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.78а от ППЗСПЗЗ: 
            І- Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот №000122, АОС  
№1434/ 05.11.2012г. с кадастрален идентификатор 58 524.70.40, с площ 10,031 дка-  
публична общинска собственост в землището  на с.Михалич, от пасище-мера на нива. 
           ІІ- Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на имот №000093, АОС 
№2454/ 29.01.2015г., с кадастрален идентификатор 58 524.70.21, с площ 11,313 дка- 
публична общинска собственост в землището на с.Михалич, от пасище-мера на нива. 
           ІІІ- След промяната на начина на трайно ползване на поземлен имот №000122 с 
кадастрален идентификатор 58 524.70.40,с площ 10,031 дка и поземлен имот №000093 с 
кадастрален идентификатор 58 524.70.21, с площ 11,313 дка в землището на с.Михалич, да се 
промени характера на горепосочените имоти, като се съставят актове за частна общинска 
собственост.  
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
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Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно промяна начина на 
трайно ползване на имот № 000233, АОС № 3413/01.06.2016г., публична общинска 
собственост в землище с.Брестак 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 482 

           На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.4,ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.45, ал.3,5 и 6 от 
ППЗСПЗЗ и Протокол от 23.08.2016г. на Областна дирекция «Земеделие» гр.Варна: 

1. Дава съгласие да се промени начина на трайно пол0зване на поземлен имот с 
идентификатор 06416.90.11 с площ 3 241 кв.м., АОС №3413/ 01.06.2016г., при граници на 
имота: 06416.90.9; 06416.90.10; 06416.90.4; 06416.90.12 и 06416.90.7 в землище с.Брестак от 
«пасище и мера» на «Стопански двор в ПИ с идентификатор 06416.90.11 по КВС в землище 
с.Брестак». 

2. Обявава новообразувания поземлен имот с идентификатор 06416.90.11 с площ 3 241 
кв.м., АОС №3 413/ 01.06.2016г.- с начин на трайно ползване «Стопански двор в ПИ с 
идентификатор 06416.90.11 по КВС в землище с.Брестак», от публична в частна общинска 
собственост. 

 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно корекция в решение 
№ 413 от 29.09.2016г. на Общински съвет Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 483 

           На основание чл.14, ал.7 от ЗОС ,чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.1 и ал.2 и чл.73, ал.1 
от НРПУРОИ: 
Точка І от Решение №413/ от 29.09.2016г., придобива следната редакция: 
             Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срос от 6 (шест) години след провеждане 
на публично оповестен конкурс, помещения с площ 71 кв.м., със статут- аптека за готови 
лекарствени продукти, находящи се в сграда на поликлиника (публична общинска 
собственост), намираща се в УПИ ХІІ-154, кв.18 по плана на гр.Вълчи дол, АОС 
№2536/28.07.2015г. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно изработване на ПУП-
ПЗ за УПИ II 9594, 9527 мера в кв.27 по плана на село Щипско 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 484 

           Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ 
дава съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-9594, 9527 в кв.27а по плана на с.Щипско, 
като се променя преотреждането от «мера» за «жилищно строителство», съгласно 
приложената скица-предложение. 
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно разделяне на ПИ 
000172, АОС 2040/15.10.2014г. с идентификатор 84022.15.3, публична общинска собственост 
в землището на с.Щипско 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 485 
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           На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.4,ал.1 и ал.2 от ЗСПЗЗ: 
             1. Поради възникнала необходимост от обособяване на още четири имота при 
разделяне на ПИ №000172 с идентификатор 84022.15.3, АОС №2040/ 15.10.2014г., публична 
общинска собственост в землище на с.Щипско, Решение №460/ 27.10.2016г. да придобие 
следната редакция: имот с идентификатор84022.15.3, да се раздели на осем отделни имота, 
като за един от новообразуваните с площ от 15 дка да се проведе процедура за отреждане на 
площадка за третиране на биоразградими отпадъци и изграждане на компостираща 
инсталация с предназначение, както следва: 
                    - имот с площ 20,00 дка с предназначение за площадка за третиране на строителни 
отпадъци; 
                     - имот с  площ 15,00 дка с предназначение за площадка за третиране на 
биоразградими отпадъци; 
                     - имот с площ 15,00 дка с  предназначение за площадка за третиране на 
биоразградими отпадъци; 
                     - имот с площ 12,225 дка с начин на трайно ползване «нива»; 
                     - имот с площ 21,146 дка с начин на трайно ползване «прокар»; 
                     - имот с площ 42,243 дка с начин на трайно ползване «прокар»; 
                     - имот с площ 6,484 дка «полски път»; 
                     - имот с площ 28,695 дка «прокар» 
             2. За новообразуваните имоти да се съставят актове за общинска собственост, съгласно 
разпоредбите на чл.60 от ЗОС. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА  ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно предложение за 
кандидатстване на Община Вълчи дол по процедура BG05M9OP001 – 2.006 „Развитие на 
социалното предприемачество” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014 – 2020г. 
 
ОбС взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 486 

           На основание чл.21,ал.1,т.6, т.12 и т.23 , във връзка с чл.17,ал.1,т.7 от ЗМСМА, ОбС Вълчи 
дол: 
             1. Дава съгласие Община Вълчи дол да кандидатства с проектно предложение по  
процедура BG05M9OP001 – 2.006 „Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. 
               2. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме действия по 
разработване и подаване на проектно предложение по процедура BG05M9OP001 – 2.006 
„Развитие на социалното предприемачество” по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014 – 2020г. 
               3. 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 ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – 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 фондове и други 
Финансиращи организации за периода месец януари 2016г. – месец ноември 2016г. 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 487 
              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, 
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изпълняващи се в предвидени за финансиране от Европейски фондове и други финансиращи 
организации за периода м.януари 2016г.-м.ноември 2016г. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно проект на Културен 
календар на Община Вълчи дол за 2017г. 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 488 
              На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема проекта 
на Културен календар на Община Вълчи дол за 2017 година, съгласно Приложение №1 към 
настоящата Докладна записка. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно проект на Спортен 
календар на Община Вълчи дол за 2017г. 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 489 
              На основание чл.17,ал.1,т.5 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема проекта 
на Спортен календар на Община Вълчи дол за 2017 година, съгласно Приложение №1 към 
настоящата Докладна записка. 
 
ПО ДВАДЕСЕ И ПЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на проект 
на програма за читалищната дейност в общината за 2017г. 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 490 
              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, ОбС Вълчи дол приема проект на Годишна програма 
за развитие на читалищната дейност в Община Вълчи дол за 2017 година. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно  Актуализиран план 
за действие на Община Вълчи дол в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна на ромите ситуация /2014-2020/. 
 

ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 491 
              На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС вълчи дол приема Актуализиран план за 
действие на Община Вълчи дол в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, 
живеещи в сходна на ромите ситуация (2014-2020). 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев – кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на Анализ 
на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Вълчи 
дол. 
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ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 492 
              На основание чл.21,ал.1,т.23, във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от ЗМСМА и чл.196,ал.3 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, ОбС Вълчи дол: 

1.Приема Анализ на потребностите от поскрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Вълчи дол. 

2. Възлага на Кмета на Община Вълчи ол да предостави приетия по т.1 Анализ на 
потребонстите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Вълчи 
дол на Областния управител. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА: 
Постъпили заявления за освобождаване от ТБО за 2017 година: 
28.1. Молба-искане от «Зърнени храни България» АД 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 493 
                 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 2017 година на „Зърнени храни България” АД. 

 
28.2  Булгартрансгаз- РЗ СИЕР «Вълчи дол» 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 494 
                 На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол не дава съгласие 
да се намалява дължимата такса за битови отпадъци за 2017 година на „Булгартрансгаз” 
ЕАД- РЗ СИЕР „Вълчи дол” 
 
 
28.3. Коста Йорданов Манолов- председател на НЧ»Наука-1913»-с. Генерал Колево 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 495 
                 На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие да се 
освободят от дължимата такса за битови отпадъци за 2017 година  действащите в Община 
Вълчи дол 17 читалища. 
 
28.4. ЕТ»Тиасо-Добромир Вълчев»-гр.Вълчи дол 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е № 496 
                 На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие да се 
намали с 50% дължимата такса за битови отпадъци за 2017 година  на ЕТ „Тиасо-Добромир 
Вълчев”-гр.Вълчи дол. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА: 
Разглеждане на заявления за отпускане на помощи: 
29.1. Заявление от  Гюлбия Мехмедова Хюсеинова 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 № 497 
       Дава съгласие на Гюлбия Мехмедова Хюсеинова от с. Генерал Колево да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 30,00лв. 
 
29.2. Заявление от Айнур Салиева Мурадова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
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на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 498 
       Дава съгласие на Айнур Салиева Мурадова от с.Стефан Караджа  да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
29.3. Заявление от Анета Сенкова Демирова 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 № 499 
       Дава съгласие на Анета Сенкова Демирова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
29.4. Заявление от Минко Алексиев Михалев 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 № 500 
       Дава съгласие на Минко Алексиев Михалев от с.Есеница да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 120,00 лв. 
 
29.5. Заявление от Деян Михалев Димов от гр.Вълчи дол, ул.”Л.Димитрова” №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 № 501 

       Дава съгласие на Деян Михалев Димов от гр.Вълчи дол, ул.»Л.Димитрова» №6 да 
бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
29.6. Заявление от Юлка Стоянова Стоянова от с.Михалич, относно отпущане на 
еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 502 
       Дава съгласие на Юлка Стоянова Стоянова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
29.7. Заявление от Красимир Митев Иванов 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 № 503 

       Дава съгласие на Красимир Митев Иванов от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
29.8. Заявление от Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол, ул.”Нишка” №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 № 504 
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      Дава съгласие на Петранка Владимирова Николова от гр.Вълчи дол, ул.»Нишка» №13 
да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
29.9. Заявление от Цветан Славов Митев от с.Брестак, ул.”Липа”№ 1, 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 № 505 
       Дава съгласие на Цветан Славов Митев от с.Брестак, ул.»Липа» №1 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
29.10. Заявление от Милка Асенова Кънчева 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 № 506 
       Дава съгласие на Милка Асенова Кънчева от с.Радан Войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
29.11. Заявление от Гюлбия Мехмедова Хюсеинова 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 № 507 
       Дава съгласие на Гюлбия Мехмедова Хюсеинова от с.Генерал Колево да бъде 
отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв., които да се получат от Мурад 
Ахмед- кмет на с.Генерал Колево. 
 
29.12. Заявление от Бахрие Севдалинова 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 № 508 
       Дава съгласие на Бахрие Севдалинова Ангелова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
29.13. Заявление от Симеон Янков 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 № 509 
       Дава съгласие на Симеон Янков Стоянов от с.Михалич, да бъде отпусната еднократна 
парична помощ в размер на 50,00лв.  
 
29.14. Заявление от Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа, относно отпущане 
на еднократна парична помощ  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е № 510 
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       Дава съгласие на Бонка Антонова Ангелова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
29.15. 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 № 511 
       Дава съгласие на Людмила Ангелова Момчилова от с.Страхил да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 80,00лв. 
 
29.16. Заявление от Нагихан Ахмедова Бейтулова 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 № 512 

       Дава съгласие на Нагихан Ахмедова Бейтулова от с.Караманите да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
29.17. Молба от Жека Панайотова Недева от с.Червенци, 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 № 513 
       Дава съгласие на Жека Панайотова Недева от с.Червенци да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 100,00лв. 
 
29.18. Заявление от Султанка Ангелова 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 № 514 
       Дава съгласие на Султанка Ангелова Ангелова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
29.19. Заявление от Снежана Сергеева Маринова 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 № 515 
       Дава съгласие на Снежана Сергеева Маринова от с.Михалич да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в размер на 60,00лв. 
 
29.20. Предложение от Георги Тронков-председател на ОбС, относно покриване на 
разходи за социални погребения в с.Радан Войвода и в гр.вълчи дол.  
 

на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС взе следните:  
Р Е Ш Е Н И Е № 516 

  Общински съвет Вълчи дол дава съгласие на Бахтишан Шабанова Мехмедова от 
с.Радан Войвода да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 150,00лева, които да 
се получат от Ефтим Шибилев- кмет на с.Радан Войвода. 
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Р Е Ш Е Н И Е № 517 

         Общински съвет Вълчи дол дава съгласие разходи в размер на 144,00лв. направени за 
погребението на Георги Ангелов Георгиев от гр.Вълчи дол,ул.”Марица” № 9 да бъдат 
отразени в Параграф за покриване на задължение за погребение. 
 
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА: 
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно отдаване под наем  на имоти- 
полски пътища в Община Вълчи дол за стопанската 2016/2017 година. 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 518 
          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 
пънища, 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 2016/2017 година. 
          2. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища да осигури достъп до 
имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2016/2017 
година. 
 3. Определя годишна наемна цена за имоти «полски пътища» в размер на средното 
годишно рентно плащане за декар, утвърдена от директора на областна дирекция земеделие 
за стопанската 2016/2017 година по землищата. 
 4. Във връзка със сключените доброволни споразумения по землища в определените 
масиви за ползване на имоти с НТП «полски път», собственост на Община Вълчи дол и влязли 
в сила заповеди на директора на Областна дирекция «Земеделие» гр.Варна, за имоти «полски 
пътища», които се ползван за пътен достъп, но части от тях се обработват, съгласно 
Приложение №1 от заповедите на директора на Областна дирекция «Земеделие» гр.Варна, да 
се заплаща цена в размер на средното годишно рентно плащане за декар, утвърдена от 
директора на Областна дирекция «Земеделие» гр.Варна за стопанската 2016/2017 г. 
 5. Изключва от Приложение №1 към Заповед № РД-16-17-102 гр.Варна, 03.10.2016г., в 
землище с.Радан Войвода, полски път №000010 и № 004062, необходими за осигуряване на 
пътен достъп до имот №0004037, частна собственост. 
 6. За полските пътища, трасирани по план за земеразделяне, Кметът на Общината да 
проведе административно-наказателната процедура, разписана в чл.38,ал.2 от ЗСПЗЗ. 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА:  
Докладна записка от Тошко Янев- кмет на община, относно прекратяване на договор 
№7/21.01.2013г. за безвъзмездно ползване, общежитие за учители с.Стефан Караджа 
 
ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 519 
          Общински съвет Вълчи дол на основание чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА 
отменя Решение №265/18.05.2012г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване 
на Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство с.Стефан Караджа върху 
недвижим имот- общежитие за учители, находящ се в УПИ ІV, кв.37 по плана на с.Ст.Караджа, 
АОС№ 1156/24.02.2010г., за срок от 10(десет) години. 
 

С това дневния ред на СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно изнесено заседание бе изчерпан. 

Поради  изчерпване на дневния ред , СЕДЕМНАДЕСЕТОТО редовно изнесено  заседание 
на ОбС Вълчи дол бе закрито в 18,10 часа.  

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