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ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
НА УЧИЛИЩАТА В 

гр.ВЪЛЧИ ДОЛ И 
с. МИХАЛИЧ

НОВАТА ФИТНЕС ЗАЛА В 
ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ ОТВОРИ ВРАТИ

НОВА СОЦИАЛНА 
УСЛУГА    

“АСИСТЕНТСКА 
ПОДКРЕПА”

На 8 февруари, кметът на 
община Вълчи дол Георги 
Тронков, заедно с народния 
представител Павел Христов и 
Димитър Димитров – управител 
на фирмата-изпълнител на 
строително-монтажните работи 
по обекта, откри фитнес залата 
в град Вълчи дол.
Работата на фитнес залата 
е организирана при строго 
спазване на всички противо-
епидемични мерки: носене на 

предпазни маски, спазване на 
дистанция между спортуващите, 
дезинфекция на ръцете на входа 
и в помещението, дезинфекция 
на уредите, след използването 
им. Влизането с външни обувки 
е забранено.
Работното време, към настоящия 
момент, е всеки делничен ден 
от 9:00 до 20:00 часа. Услугите 
на фитнес инструктор са на 
разположение на желаещите да 
се възползват от тях.  Цената за 

дневно посещение на фитнес 
залата е 5 лева /без инструктор/ 
или 10 лева /с инструктор. 
Лицата от 7 до 14 години могат 
да ползват фитнеса срещу 2 лева 
на ден или 5 лева, ако ползват 
услугите на инструктор.  
Месечната карта за посещение 
на залата е 30 лева или 50 лева, 
ако се ползват услугите на 
фитнес инструктора.
21 фитнес уреда са на разположе-
ние на всички, които желаят да 

тренират. 
Фитнес залата ще осигури на 
гражданите на нашата община 
възможност да спортуват, да 
тренират пълноценно, да под-
държат форма, да се грижат за 

здравето си.
Обектът бе финансиран със 
средства по ПРОЕКТ „КРАСИ-
ВА БЪЛГАРИЯ” 2020, съфинан-
сиран със средства на Община 
Вълчи дол.
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•Осемнадесето редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 29.10.2020 год.
Р Е Ш Е Н И Е  № 340

На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.35, ал.1, 
чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.37, ал.1 от 
НРПУРОИ, ОбС - Вълчи дол:
1.Дава съгласие имот с идентифи-
катор 12574.56.2, АОС 
№4005/30.09.2020 год., с площ 
2621 кв. м., частна общинска 
собственост в землището на гр. 
Вълчи дол, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
2.Одобрява направената от 
инж. Йовка Атанасова пазарна 
оценка за имот с иденти-
фикатор 12574.56.2, АОС 
№4005/30.09.2020 година, с 
площ 2621 кв. м., частна общинска 
собственост в землището на гр. 
Вълчи дол, в размер на 3536 лв. 
(три хиляди петстотин тридесет 
и шест лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.
3.Определя размер на депозита - 
20% от началната тръжна цена на 
имота.
4.Определя Тихомир Трифонов-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията за 
провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната докумен-
тация. 
6.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.

Р Е Ш Е Н И Е № 341
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС дава съгласие на 
Айше Османова Мехмедова от с. 
Радан войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в раз-
мер на 60,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 342
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, ОбС дава съгласие на 
Несибе Мустафова Еминова от с. 
Радан войвода да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в раз-
мер на 100,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 343
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Кадир Кааниев Са-
лиев от гр. Вълчи дол, ул. “Л. Ди-
митрова” №14 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ в 
размер на 75,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 344
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Берчин Сашева Дими-
трова от с. Стефан Караджа да бъ-
де отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 100,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 345
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Ахмед Сюлейманов 
Ахмедов от с. Стефан Караджа да 
бъде отпусната еднократна парич-
на помощ в размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 346
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Ниран Ахмедова Ру-
шудова от с. Стефан Караджа да 
бъде отпусната еднократна парич-
на помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 347
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Зюлбия Мехмедова 
Ахмедова от с. Михалич да бъде 
отпусната еднократна парична по-
мощ в размер на 200,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 348
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, ОбС не дава 
съгласие на Митко Георгиев Ста-
нев от гр. Вълчи дол, ул. “Ст.
Димитров” №4 да бъде отпусната 
еднократна парична помощ.

Р Е Ш Е Н И Е № 349
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 от ЗМСМА, ОбС дава 
съгласие на Илияна Руменова Кос-
това от с. Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна парична 
помощ в размер на 80,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 350
На основание Закона за мерките 
и действията по време на извън-
редно положение, обявено 
с решение на Народното 
събрание от 13.03.2020 год. и 
за преодоляване на последиците 
(обн. ДВ бр.28 от 24.03.2020 
год., в сила от 13.03.2020 год., 

изм. и доп. Бр.34 от 09.04.2020 
год., в сила от 09.04.2020 год., 
доп. бр. 38 от 24.04.2020 год., в 
сила от 24.04.2020 год.) и по §39 
от предходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изме-
нение и допълнение на Закона 
за здравето (обн. ДВ бр.44 от 
13.05.2020 год.), както и чл.53, 
ал.4 от ЗДБРБ 2020, при спазване 
на разпоредбите на чл.124, ал., 
и ал.2 и чл.`25, ал.1, т.2 от ЗПФ 
ичл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Вълчи дол дава 
съгласие да бъдат трансформирани 
средства, от целевия трансфер 
за зимно поддържане и снегопо-
чистване на общински пътища, 
в средства за покриване на 
разходи, на територията на 
община Вълчи дол, във връзка 
с мерките за предотвратяване 
разпространението на COVID-19, 
в размер на 20 000 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 351
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, във връзка с изпълнение 
на чл.37в, ал.16 и 17 от ЗСПЗЗ, 
ОбС - Вълчи дол: 
1.Дава съгласие за предоставяне 
на проектираните в плана за 
земеразделяне полски пътища, 
които не са необходими за 
осигуряване на пътен достъп до 
имотите, както и канали, които не 
функционират, да бъдат включени 
в заповедта на директора на 
Областна дирекция „Земеделие“ 
Варна, по реда на чл.37в, ал.4 от 
ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 

година.
2.Ползвателят, на който са 
предоставени полските пътища 
да осигури достъп до имотите, 
декларирани и заявени за ползване 
в реални граници през стопанската 
2020/2021 година.
3.Определя годишна наемна це-
на за имоти „полски пътища“ в 
община Вълчи дол за стопанската 
2020/2021 год. в размер на 45,00 
лева (четиридесет и пет лева) за 
декар.

Р Е Ш Е Н И Е № 352
На основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА,  
Общински съвет - Вълчи дол 
допълва структурата на Общинска 
администрация  Вълчи дол, приета 
с Решение №26 от 28.11.2019 
година, Протокол №3 , изменена 
с Решение №159/30.03.2020 
година, Протокол №8; Решение 
№ 2 0 9 / 2 8 . 0 5 . 2 0 2 0 го д и н а , 
Протокол №11; Решение 
№ 2 6 9 / 3 0 . 0 7 . 2 0 2 0 го д и н а , 
Протокол №13 и Решение 
№298/17.09.2020 година, 
Протокол №16 като увеличава  
утвърдената обща численост - от 
170,5 на 173,5, както следва: 
-СЪЗДАВА нова дейност  към 
“Местни дейности”, с наимено-
вание “Дейност «Други дейности 
по туризма»” - с обща численост 
3 щ. бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   (п)
                    /Д. ТОДОРОВ/

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
•Деветнадесето извънредно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 10.11.2020 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 353
На основание чл.21, ал.1, т.10 от 
ЗМСМА и във връзка с чл.4, т.2, 
чл.13, чл.17 и чл.19 от Закона за 
общинския дълг, Общински съвет- 
Вълчи дол:
I.Дава съгласие Община Вълчи дол 
да поеме дългосрочен общински 
дълг под формата на дългосрочен 
банков кредит, при следните 
параметри:
1.Максимален размер на 
кредита до 700 000 лв. /словом: 
седемстотин хиляди лева/;
2.Валута на кредита - български 
лева /BGN/;
3.Вид на кредита: дългосрочен 
банков кредит, поет с договор за 
банков кредит;
4.Цел: за рефинансиране на 
съществуващ дълг;
5.Краен срок на издължаване: до 
5 години, считано от датата на 
подписване на договора за кредит. 
6.Начин и срок на усвояване – 
еднократно в срок до 2 месеца, 
считано от датата на подписване 
на договора за кредит; 
7. Погасителен план за главницата: 
гратисен период за главницата – 
до 2 месеца, считано от датата на 
подписване на договора за кредит. 
Погасяване на главницата след 
изтичане на гратисния период на 

равни месечни погасителни внос-
ки.
8.Условия за плащане на лихва: 
ежемесечно.
9.Обезпечение: Учредяване на 
особен залог по реда на ЗОЗ върху 
настоящи и бъдещи вземания на 
Oбщина Вълчи дол на парични 
средства (собствени приходи) за 
положително салдо по бюджетната 
банкова сметка на Общината, 
открита в обслужващата й банка, 
формирано от настоящи и бъдещи 
собствени приходи на Община 
Вълчи дол съгласно чл.45, ал. 1, 
т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона 
за публичните финанси  и общата 
изравнителна субсидия за местни 
дейности, съгласно чл.52, ал.1, т.1, 
буква „б“ от Закона за публичните 
финанси и доходите от тях, 
включително, но не само, лихвите, 
за периода до окончателното  по-
гасяване на дълга;
10.Годишен лихвен процент: 
плаващ лихвен процент, формиран 
от ОЛП на БНБ плюс максимална 
надбавка до 3,5% годишно;
11.Лихвен процент при просрочие 
на главница – образува се от сбора 
от годишния лихвен процент по 
т.10 плюс надбавка и се дължи 
върху сумите в просрочие. 
Максималната стойност на 

надбавката – 4% годишно.
12.Неустойка при просрочие 
на лихва - без неустойка при 
просрочие на лихви.
13.Такса за проучване и разглеж-
дане на искане за кредит – без 
такса;
14.Годишна комисионна за управ-
ление на кредита - платима при 
подписване на договора за кредит 
върху размера на разрешения 
кредит и в началото на всяка 
следваща година от срока на 
кредита върху остатъчния размер 
на главницата към съответната 
дата – максимум 1% годишно; 
15.Комисионна за ангажимент 
върху размера на неусвоената част 
от кредита - без комисионна.
16.Без такси и комисионни за 
предсрочно погасяване на кредита 
или част от него със собствени 
средства на Oбщината.
II.Приема Процедура за избор на 
финансова или кредитна инсти-
туция, или финансов посредник.
III.Възлага на Kмета на Община 
Вълчи дол да проведе процедура, 
съгласно чл.19 от Закона за 
общинския дълг, за избор на кре-
дитна или финансова институция 
за предоставяне на кредита при 
одобрените от Общински съвет 
Вълчи дол параметри, съгласно 

приетата по-горе в раздел II 
процедура, както и да подпише 
договора за кредит и договора за 
залог, да извърши всички останали 
необходими правни и фактически 
действия за изпълнение на насто-
ящото решение на ОбС - Вълчи 
дол.
IV. На основание чл.60, ал.1 и ал.2 
от Административнопроцесуален 
кодекс, Общински съвет - Вълчи 
дол допуска предварително изпъл-
нение на настоящото решение, със 
следните мотиви:
Настоящото решение е за поемане 
на дългосрочен общински дълг 
за рефинансиране на текущия 
овърдрафт кредит на Община 
Вълчи дол, ползван от „УниКредит 
Булбанк“ АД, съгласно договор 
за банков кредит – овърдрафт 
№0006/703/06122019 от 06. 
12.2019 година.
Ако главницата по овърдрафт 
кредита изпадне в просрочие, 
върху просрочената главница 
се начислява допълнителна над-
бавка за просрочие от 3% върху 
договорения лихвен процент 
(който е Осреднен депозитен 
индекс на банката в размер на 
0,06% + 3% или общо 3.06%) 
съгласно т.4.2. от договор за 
банков кредит – овърдрафт 

№0006/703/06122019 от 06. 
12.2019 година. Така лихвеният 
процент ще нарастне от 3,06% на 
6.06% и ще се увеличи размера на 
заплащаните от Общината лихви 
по този кредит.
Краен срок за издължаване на 
главницата – 06.12.2020 година.
Банката подава информация за 
състоянието на всички кредити 
от кредитния си портфейл 
към края на всеки месец към 
БНБ. Ако кредита изпадне в 
просрочие и това просрочие 
се проточи до края на месеца, 
банката е задължена да подаде 
тази информация на Централния 
Кредитен Регистър на БНБ. Това 
е крайно нежелателно, защото 
вреди на кредитната репутация 
на Общината. Регистърът е 
публичен, всички имат достъп до 
него и могат да се информират, 
че Общината е изпаднала в 
просрочие и е допускала забава в 
обслужването на задълженията си 
по този договор за кредит.
В административния акт се 
включва разпореждане за 
предварителното му изпълнение, 
тъй като се налага да се защитят 
особено важни обществени 
интереси, и от закъснението на 
изпълнението може да последва 
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значителна или трудно поправима 
вреда.

Р Е Ш Е Н И Е № 354
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 и ал.2  от ЗМСМА, Общински 
съвет - Вълчи дол:
1. Проект „Многофункционална 
спортна зала, УПИ І-23, кв.4-
гр. Вълчи дол“ е приоритетен, 
с обществена значимост и със 
социален ефект за община Вълчи 
дол, като дейностите, включени в 
него съответстват на Приоритет 
4: Подобряване на качеството 
и достъпа до административни, 
здравни, образователни, со-
циални и културни услуги, 
Специфична цел 4.5: Развитие на 
културата, спорта и младежките 
дейности, Мярка 4.5.4: Ремонт, 
модернизация и изграждане 
на спортна инфраструктура, 

Дейности: Изграждане на 
закрита спортна зала в гр. Вълчи 
дол и Мярка 4.5.5: Насърчаване 
дейността на спортните и 
младежки клубове с Дейности: 
Подкрепа за развитие на местни 
спортни клубове и млади спортни 
таланти; Създаване на условия 
за пълноценно използване на 
свободното време на младите 
хора; Превенция на рисковото 
поведение сред децата и младите 
хора от Общинския план за 
развитие 2014-2020 г. на Община 
Вълчи дол.
2. Спортният обект, предмет на 
проект „Многофункционална 
спортна зала, УПИ І-23, кв.4-
гр. Вълчи дол“ няма открита 
процедура за промяна на собстве-
ността.
3.Спортният обект, предмет на 
проект „Многофункционална 
спортна зала, УПИ І-23, кв.4-

гр. Вълчи дол“ не е предоставен 
с право на управление или за 
отдаване на концесия.
4.За спортния обект, предмет на 
проект „Многофункционална 
спортна зала, УПИ І-23, кв.4 - гр. 
Вълчи дол“ няма висящо съдебно 
производство относно правото на 
собственост.
5.Задължава Кмета на Община 
Вълчи дол да предприеме необ-
ходимите действия в съответствие 
с изискванията на финансиращия 
орган.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   (п)
                    /Д. ТОДОРОВ/

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
•Двадесет и първо редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 9.12.2020 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 355
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.6, ал.3 от 
НРПУРОИ, Общински съвет - Вълчи дол:
1.Дава съгласие Община Вълчи дол да придобие безвъзмездно имот, държавна 
собственост, с идентификатор № 12574.62.8 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Вълчи дол, вид територия: урбанизирана, с НТП „За туристическа 
база, хижа“ с площ 2000 мІ.
2.Дава съгласие Община Вълчи дол да придобие безвъзмездно имот, държавна 
собственост, с идентификатор №12574.62.15 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Вълчи дол, вид територия: урбанизирана, с НТП „За 
съоръжения за зимни спортове“ с площ 4220 мІ.
3.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол, да предприеме действия за придобиване 
на описаните в т.1 и т.2 недвижими имоти.
4.След придобиване на собствеността на основание чл.73, ал.5 от закона за горите 
и §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на територията 
възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за обявяване 
на гореописаните имоти за публична общинска собственост.
5.На основание чл.60, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуален кодекс, 
Общински съвет - Вълчи дол допуска предварително изпълнение на настоящото 
решение, предвид високата степен на значимост на обектите за икономическото 
развитие на общината. 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   (п)
                                                                   /Д. ТОДОРОВ/

•Двадесето извънредно заседание на ОбС 

Вълчи дол, проведено на 23.11.2020 година

Р Е Ш Е Н И Е № 356
На основание чл.21, ал.3 от 
ЗМСМА, Общински съвет - 
Вълчи дол приема Правилник 
за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията 
и дейността на Oбщинския 
съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Oбщин-
ската администрация, съгласно 
Приложение към доклад.

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 Oбщина 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-ЗДРАВЕ“ ЕООД при 
следните условия:
1.Срок за възлагане на управ-
лението на дружеството – 3 
години и месечно възнаграждение 
- една минимална работна заплата.
2.Кандидатът, избран за упра-
вител да отговаря на следните 
изисквания:
2.1.да има завършено висше 
образование, специалност „Фар-
мация“, професионална квалифи-
кация „Магистър-фармацевт“;
2.2. да има най-малко 5 години 
професионален опит;
2.3. да не е поставен под запре-
щение;
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 несъстоя-
телност 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 управи-
телен или контролен орган 
на дружество, съответно коо-
перация, 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 сребрена 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 Закoна за 
противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, да не е 
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 съби-
рателни, в командитни дружества 
и в дружества с ограничена 
отговорност;
2.12. да не е управител или член 
на изпълнителен или контролен 
орган на друго публично пред-
приятие;
2.13. да не работи по служебно 
или по трудово правоотношение, 
освен като преподавател във висше 
училище.
ІІ.Необходими документи за учас-
тие 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 самолич-
ност;
5.Свидетелство за съдимост;
6.Професионална автобиогра-

фия;
7.Удостоверение за липса на 
задължения към Oбщина 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 провеждане-
то на конкурса:
1.Конкурсът да се проведе на три 
етапа:
1. Проверка на документите;
2. Оценка на бизнес програмата;
3. Събеседване.
Комисията, определена от Общин-
ски 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 коми-
сията 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 осно-
ва на следните критерии:
1.Обосновано представяне на 
приоритетите и задачите на 
дружеството в съответствие с по-
литиката на Общината, както и 
заложеното в бизнес задачата.
2.Степен на познаване на норма-
тивната уредба, касаеща дейността 
на дружеството;
3.Способност да планират и взе-
мат управленски решения.
При провеждане на събеседването, 
членовете на конкурсната ко-
мисия 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 
длъжността. Комисията определя 
и минималния резултат, при който 
кандидатът се счита успешно из-
държал събеседването.
Всеки член на комисията 
преценява качествата на кандидата 
въз основа на неговите отговори.
Оценката, получена от разра-
ботката на програмата и оценката 
от проведеното събеседване 
с кандидатите се формира по 
шестобалната система, като най-
високата оценка е отличен 6.
Класират се кандидатите, полу-
чили средноаритметична оценка 
не по-ниска от мн.добър 4,50. 
Комисията обобщава получе-
ните 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 канди-
дати са получили оценка, по-
ниска от 4,50, Общинският 
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, проце-
дурата по конкурса се прекратява 
и се внася докладна записка до 
Общински съвет с  проект за 
решение за провеждане на нов 
конкурс.
ІV.Общински 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 

(прод. на стр.4)
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ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

Вълчи дол.
VІ.Определя комисия за организи-
ране 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 дело-
водството 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 действия във връзка с 
горните решения по провеждането 
на конкурса.

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 1 000 лв.

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 (прило-
жение).

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 наби-
рателната 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.

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 собст-
вени средства:
От набирателната сметка:

Наименование на обекта Било Става

Основен ремонт на ски 
влек, на местност «Кушу 

Баир»-Община Вълчи дол-
първи етап

13 000 9 332

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
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

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.

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 село Радан войвода, 
общ. Вълчи дол;
2.одобрява заданието по чл.125(1) 
от ЗУТ за възлагане изработването 
на проект за ПУП-ПЗ (план 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. 

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 год. в размер 
на 762 710,38 лева.
ІІ.Общински съвет - Вълчи дол оп-
ределя 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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както 
и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експло-
атация, 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 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, експло-
атация, 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 ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както 
и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експло-
атация, 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 ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както 
и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експло-
атация, 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 ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както 
и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експло-
атация, 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 ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както 
и проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, експло-
атация, 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 ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, поддържане, експло-атация, 
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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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. 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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
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 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, 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 
ползване.
-за нежилищни имоти на юриди-
чески 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  2,00‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  2,00‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  2,00‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,70‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете и другите територии от 
населените места в общината, 
предназначени за обществено 
ползване.
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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,40‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,50‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,60‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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 

(прод. на стр.8)
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Дария и Анито са две братовчедки в предучилищна възраст. Цялото 
лято прекараха при баба си на село. Много весело беше. Тичаха по двора 
двете, но понякога всяка сама си устройваше развлечения.
Дария обичаше да рисува. Един ден взе молива, отвори блокчето и започна. 
Не й хареса една извивка на линията, но нямаше как да я премахне.
- Бабо, сбърках и рисунката ми няма да стане хубава. – каза тя, а баба й я 
успокои.
- Има лесно за това, Дарче. Ще донеса една гумичка, за да я изтрием. 
- Какво е това гумичка?
- То е едно малко парченце от гума. Като се трие с него леко и внимателно, 
написаното с молив изчезва.
Така и направиха. Дария остана доволна и запази гумичката за друг път.
Вечерта, като разговаряха, баба й каза, че човек греши с ръка, но по-лошо 
е, когато съгреши с обидна дума или постъпка.
- Може ли да се поправи обидата? – попита Дария.
- Може! – беше желаният отговор.
- Как? Има ли гумичка за нея?
- Има! Тя се нарича „хубавата думичка”. 
- Каква е тя?
- Тази хубава думичка е „Прости!”. Тя пречиства душата.
- Колко е хубаво и лесно това! Ще опитаме - в един глас казаха и двете 
деца.
Спомниха си, че понякога, без да искат, спореха и за кратко време бяха 
като сърдити. Отсега нататък с тази думичка, като с гумичка, ще изтриват 
обидата и пак ще бъдат добри и весели в игрите.

Хубавата думичка,
като малка гумичка, 

в миг обидата горчива
без следа изтрива.

Що е то?
Слушай! Няма да се мая.

Тя „Прости ми!” се нарича.
Умното дете, аз зная
много, много я обича.

Драги читатели, тази година в поредицата “ДОБРИЯТ ПРИ-
МЕР“ отец Станислав Друмев ще ни запознае с прекрасните 
разказчета на Валентина Друмева, от книжката „Моят ангел“. 
Написани са за малките сред нас, а и не само за тях...

добрият пример

“ХУБАВАТА ДУМИЧКА”

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 понеделник Бояна, Оборище, Ген. Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

2 вторник Вълчи дол, Войводино
4 четвъртък Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
5 петък Вълчи дол, Щипско

8 понеделник Радан войвода, Генерал Колево, 
Стефан Караджа, Изворник

9 вторник Вълчи дол, Искър
10 сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

11 четвъртък Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, 
Страхил, “Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

12 петък Вълчи дол, Войводино
15 понеделник Червенци, Караманите, Метличина, Брестак
16 вторник Вълчи дол, Щипско

17 сряда Радан войвода, Генерал Колево, 
Стефан Караджа, Изворник

18 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
19 петък Вълчи дол, Искър

22 понеделник Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, 
Страхил, “Булгартрансгаз”, “Свинекомплекс”

23 вторник Вълчи дол
24 сряда Брестак, Войводино

25 четвъртък Радан войвода, Генерал Колево, 
Стефан Караджа, Изворник

26 петък Вълчи дол, Щипско
29 понеделник Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра
30 вторник Вълчи дол, Искър
31 сряда Червенци, Караманите, Метличина

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2021 ГОДИНА

На 15.02.2021 година се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия - Вълчи дол във връзка с 
писмо на Изпълнителния директор на БАБХ, като се взеха следните решения:
I.Ловните сдружения да засилят надзора и да извършват проверки за наличие на умрели мигриращи и диви 
птици. При намиране на такива, труповете на птиците да бъдат предоставяни на официалния ветеринарен лекар 
с цел изследване за наличие на вирус.
II.Фермите за отглеждане на птици да спазват стриктно мерките за биосигурност и Официалния ветеринарен 
лекар на община Вълчи дол да извърши проверка за спазване на същите в обектите.
III.Кметовете на населените места в община Вълчи дол да организират предупреждаването на всички стопани, да 
не допускат отглеждането на птици на открито, с цел избягване на контакт между мигриращи и домашни птици. 
Да отглеждат отделно патици и гъски от други домашни птици и да съхраняват фуража в закрити помещения.
IV.Да се уведомят собствениците на птици при всеки случай на завишена смъртност на животните да уведомяват 
незабавно кмета на населеното място и Официалния ветеринарен лекар на община Вълчи дол.
V.Органите на МВР да извършват контрол при предвижването на птици, като за всяко констатирано нарушение 
уведомяват Официалния ветеринарен лекар на община Вълчи дол.
VI.Забранява се продажбата на птици на общински пазар за животни в гр. Вълчи дол.

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 
ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

В седмицата на своя патронен 
празник и отбелязване деня 19 февру-
ари, учениците от Обединено училище 
„Васил Левски“ - село Михалич изра-
зиха своето преклонение към Апостола 
на свободата с редица дейности и 
инициативи.
Под ръководството на г-жа Р. Иванова,  
г-жа М. Лазарова и г-н Н. Атанасов, 
учениците представиха изложба на 
рисунки, викторина, както и интересна 
литературно-музикална програма - 
рецитираха, пяха песни за Дякона, 
показаха  драматични моменти от него-
вото дело. 
С гордост и самочувствие, децата се 
включиха във всички мероприятия, по 
примера на своя патрон!
Много имена могат да се забравят, 
но името на Васил Левски – никога! 
За народа той е не само герой. Той е 
светец! Онзи най-скъп син, пред  когото 
Майка България винаги е стояла на 
колене, задавена от гордост и сълзи!

ОбУ “Васил Левски”
село Михалич

РЕДИЦА ИНИЦИАТИВИ СЕ ПРОВЕДОХА ПО 
СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНО 
УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В СЕЛО МИХАЛИЧ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ ТЪРЖЕСТВЕНО ПОЧЕТЕ 

ПАМЕТТА И ДЕЛОТО НА СВОЯ ПАТРОН
На 19.02.2021 година се навършват 148 години от 
обесването на Васил Левски. Дата, която се свързва с 
дълбок поклон  и почит към Апостола на свободата...
Всяка година СУ „Васил Левски” в град Вълчи дол 
почита паметта на този достоен българин. Въпреки 
изпълнените с трудности и изпитания месеци, на 
19.02.2021 година, по традиция, отново беше поднесен 
венец в знак на признателност и преклонение пред 
бюст-паметника на Апостола в двора на училището. 
Възпоменателната церемония се пренесе и в Актовата 
зала. Там, в присъствието на всички учители, беше 

изнесено  прочувствено тържество в чест на Дякона. Атмосферата 
беше тържествена и празнична. Изпълнителите и учителите 
бяха развълнувани от патронния празник и горещо аплодираха 
изпълненията. Всички бяха съпричастни с този трагичен момент 
от нашето минало, пресъздаден в Средно училище „Васил Левски“ 
и превърнат в истинско тържество на народната памет.
Поради невъзможността да присъстват ученици, класните 
ръководители бяха подготвили беседа, която изнесоха пред 
своите възпитаници във виртуалните класни стаи. Така, макар и 
необичайно, традициите на училището не бяха прекъснати.

СУ „Васил Левски”
град Вълчи дол
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Уважаеми жители на община Вълчи дол,
В рубриката “Вие питате - ние отговаряме” можете да зададете своите въпроси към служителите на 

Общинска администрация - Вълчи дол, както и към ръководството на Общината. Вашите въпроси и нашите 
отговори ще намерят място на страниците на вестника! Можете да изпращате запитванията си на адрес: град 

Вълчи дол, 9280, област Варна, пл. “Христо Ботев” №1 за Редакцията на в. “Екип 2000”, да ги изпращате, 
посредством кметовете и кметските наместници на съответните населени места или на електронна поща: 

ekip_2000@abv.bg.  Молим да посочите имената си, както и населеното място.

ОБЯВЕНА Е КОНКУРСНА СЕСИЯ 
ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 

НА БИБЛИОТЕКИТЕ ЗА 
ОБНОВЯВАНЕ 

НА ФОНДОВЕТЕ ИМ
Министерството на културата обяви конкурсна сесия за финансова 
подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма 
„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и 
информираност” 2021 година.
Приоритет на програмата е обновяване на библиотечните колекции с цел 
насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие 
на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на 
знания и информация. 
Право на участие в конкурсна сесия за финансова подкрепа  имат всички 
обществени библиотеки по смисъла на чл.7 от Закона за обществените 
библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на 
предходната година.
За общинските библиотеки общата стойност на всеки проект може да бъде 
до 12 000 лева.
За читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с над 5 000 
жители - общата стойност на всеки проект може да бъде до 5 000 лв.
За читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с под 5 000 
жители - общата стойност на всеки проект може да бъде до 1 500 лв.
С пълния текст на Правилата за условията и реда за финансово 
подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване 
на фондовете им с книги и други информационни източници по 
програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене 
и информираност“ и формулярите за кандидатстване можете да се 
запознаете на сайта на Министерството на културата
http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=63&z=865
Проектите се подават на адреса на Министерството на културата в срок 30 
дни от датата на публикуване на обявата – 18.02.2021 година.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Предоставянето на лична помощ в община Вълчи дол, съгласно Наредба №РД07-8-9/28.06.2019 г. за включване в механизма 
лична помощ, стартира през м. септември 2019 година. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл.17 от Закона за 
личната помощ. В Държавен вестник, бр. 103 от 04.12.2020 год. е обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за 
личната помощ. Законът влиза в сила от 01.01.2021 година. Съгласно измененията в чл.1, ЗЛП урежда условията и реда за 
предоставянето и ползването на личната помощ в Република България.
Считано от 01.01.2021 год. ползвател на лична помощ може да бъде:
1.Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с 
определена чужда помощ;
2.Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда 
помощ.
Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, в заявлението за включване в 
механизъм за лична помощ, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ, която се отпуска по Закона за семейни помощи 
за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на Кмета на Общината, която съгласно закона е доставчик на 
лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка 
за положения труд от асистента. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на 
трудов договор с него.
В случай, че ползвател на лична помощ е лице над 16 години с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно 
намалена работоспособност с определена чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие 
пълният размер на добавката за чужда помощ по чл.103 от Кодекса за социално осигуряване, която се превежда от НОИ към 
личната му пенсия, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). 
Въз основа на това съгласие, АСП  превежда получените средства на Кмета на Общината, която  е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой 
часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ -  Вълчи дол, може да заяви предоставянето на механизма 
лична помощ.
Заявлението - декларация (по образец) се подава в Центъра за услуги и информация в Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ 
№1, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до Кмета на Община Вълчи дол. 
В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности 
за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го 
обслужва. В случай, че той не е направил това, Общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.
Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с 
увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка). 

АСИСТЕНТИ
Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от 
общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична 
помощ.
Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Вълчи дол заявление по образец към което прилага:
•Документ за самоличност (за справка);
•Автобиография;
•Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
•Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на 
ползвател на лична помощ (по образец).
По преценка, кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за 
обучение по проекти и програми.
В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага 
грижи като асистент.

СРОКОВЕ ЗА ПОДГОТВЯНЕ И СКЛЮЧВАНЕ  НА ТРИСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ 
И ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

В срок до 7 дни от постъпване на Заявление-декларацията за включване в механизма лична помощ, се изготвя проект на 
Споразумение между асистента, ползвателя и доставчика на лична помощ. В  7–дневен срок от сключване на Споразумението, 
Кметът на съответната община сключва Трудов договор с избрания асистент. Изпълнението на трудовия договор с асистента 
започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на договора. Назначените лични асистенти представят на 
доставчика на лична помощ месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на личната помощ 
или упълномощеното от него лице. Отчетът се представя на доставчика на личната помощ в първите три работни дни на 
месеца, следващ отчетния месец, и подлежи на проверка.
Заявлението (по образец) се подава в Центъра за услуги и информация в Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, всеки 
работен ден от 8.00  до 17.00 часа.
С всеки кандидат се извършва събеседване и се вписва в списъка на кандидатите за асистенти в общината.
За допълнителна информация и въпроси - тел. 0878 68 45 42.
Образци на заявленията може се предоставят в Центъра за услуги и информация в Община Вълчи дол.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
СТАРТИРА НОВА СОЦИАЛНА 

УСЛУГА
„Асистентска подкрепа“ В 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Община ВЪЛЧИ ДОЛ, в качеството си на доставчик на нова социална 
услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните 
услуги  О Б Я В Я В А, че от 26.01.2021 год. стартира приема на документи от 
кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която 
включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с 
трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност 
за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност 
„Социален асистент“. 
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно 
Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
•лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, 
които нямат определена по съответния ред степен на намалена 
работоспособност; 
•деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с 
определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ 
за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава 
помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната 
услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването 
на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:
•Заявление-декларация /по образец/;
•Документ за самоличност (за справка);
•Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; 
Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
•Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).
Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга 
„Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, 
всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на 
потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, 
индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на 
услугата. 
Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват 
социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за 

социалните услуги се подават от 26.01.2021 год. в Информационен център (Деловодство), в сградата на Община 
Вълчи дол, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, по тел. 0878 68 45 42 или на мейл d.velikova@valchidol-bg.
com.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната 
интернет страница на Община Вълчи дол на адрес: www.valchidol-bg.com.
За допълнителна информация - тел. 0878 68 45 42 – Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни 
дейности“ в Община Вълчи дол.

МАТЕРИАЛИТЕ  ЗА СТРАНИЦАТА ПОДГОТВИ:                                        ДИАНА ВЕЛИКОВА
Директор Дирекция ИПХД
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оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  0,60‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,00‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,00‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,50‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,50‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  0,70‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,30‰ - за 

поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,50‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,50‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,50‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,00‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  1,50‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци;  2,00‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парко-
вете и другите територии от 
населените места в общината, 
предназначени за обществено 
ползване.

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 2021 година на 
действащите седемнадесет броя 
читалища на територията на 
община Вълчи дол.

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”- град Вълчи 
дол
•ОбУ „Свети Иван Рилски” - 
село Червенци
•ОбУ „Васил Левски” - село 
Михалич
•ОбУ „Климент Охридски” - село 
Стефан Караджа
•Професионална Гимназия по 
земеделие и горско стопанство - 
село Стефан Караджа.

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.

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.
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Р Е Ш Е Н И Е  № 369

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.

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 адми-
нистрация – Вълчи дол да раз-
работи 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.

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 
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 пандемията 
от COVID-19“ по Оперативна 
програма за храни и/или 
основно материално подпомагане 
2014-2-2-, операция BG05F-
MOP001-5.001  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 „Бъ-
деще 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 Общи-
на Вълчи дол да предприеме изи-
скуемите действия за изпълнение 
на проект „Топъл обяд в условия 
на пандемията от COVID-19 в 
Община Вълчи дол“.

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.

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 дей-
ност по смисъла на Закона за 
публичните финанси, във връзка 
с изпълнение на проект «Общест-
вена трапезария в Община Вълчи 
дол 2021», Целева програма 
„Обществени трапезарии“, фи-
нансирана от Фонд „Социална 
закрила“ (ФСЗ).
2.Дава съгласие Общинска адми-
нистрация Вълчи дол да разработи 
проектно предложение и да 
кандидатства за финансиране на 
проект «Обществена трапезария 
в Община Вълчи дол 2021», 
Целева програма „Обществени 
трапезарии“, финансирана 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“, финансирана от 
Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ).

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 разпо-
реждане с имоти, общинска собст-
веност, в oбщина Вълчи дол през 
2020 г., 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/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост в 
землището на с. Брестак.
Точка 27. Имот с идентификатор: 
06416.82.27, с площ 2785 кв.м., 
АОС №4015/ 22.10.2020 год., 
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/ 16.10.2018 год., 
частна общинска собственост, в 
землището на с. Брестак.
Точка 30. Имот с идентификатор: 
06416.82.23, с площ 5390 кв.м., 
АОС №3535/ 31.05.2017 год., 
частна общинска собственост, в 
землището на с. Брестак.
Точка 31. Имот с идентификатор: 
06416.82.24, с площ 5354 кв.м., 
АОС №3536/ 31.05.2017 год., 
частна общинска собственост, в 
землището на с. Брестак.
Точка 32. Имот с идентификатор: 
47874.45.21, с площ 3403 кв.м., 
АОС №4016/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост, в 
землището на с. Метличина.
Точка 33. Имот с идентификатор: 
47874.48.18, с площ 2244 кв.м., 
АОС №4018/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост, в 
землището на с. Метличина.
Точка 34. Имот с идентификатор: 
47874.48.13, с площ 416 кв.м., 
АОС №4017/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост, в 
землището на с. Метличина.
Точка 35. Имот с идентификатор: 
35506.1.144, с площ 829 кв.м., 
АОС №4019/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост, в 
землището на с. Калоян.
Точка 36. Имот с идентификатор: 
35506.1.145, с площ 1815 кв.м., 
АОС №4020/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост, в 
землището на с. Калоян.

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 идентифи-
катор 5506.1.144, с площ 829 
кв.м., АОС №4019/22.10.2020 
г., частна общинска собственост 
в землището на с. Калоян да бъде 
продаден чрез публичен търг с 
явно наддаване. 
І.1.Дава съгласие имот с идентифи-
катор 5506.1.145, с площ 1815 
кв.м., АОС №4020/22.10.2020 
год., 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 №4019/22.10.2020 год., 
частна общинска собственост в 
землището на с. Калоян, в размер 
на 667,00 лв. (шестотин шестдесет 
и седем лева), за първоначална 
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 №4019/22.10.2020 год., 
частна общинска собственост 
в землището на с. Калоян, в 
размер на 1461,00 лв. (хиляда 
четиристотин шестдесет и един 
лева), за първоначална тръжна 
цена при провеждането на търга.
ІІІ.Определя размер на депозита – 
20% от началната тръжна цена на 

имота.
ІV.Определя Преслав Петров-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията за 
провеждане на търга.
V.Одобрява тръжната документа-
ция.
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.

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 иденти-
фикатор: 06416.68.32, с площ 
5239 кв.м., АОС №4013/ 
22.10.2020 год., частна общинска 
собственост в землището на с. 
Брестак, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
І.1.Дава съгласие имот с иденти-
фикатор: 06416.82.27, с площ 
2785 кв.м., АОС №4015/ 
22.10.2020 год., частна общинска 
собственост, в землището на с. 
Брестак, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
І.2.Дава съгласие имот с иденти-
фикатор: 06416.92.19, с площ 
3034 кв.м., АОС №4014/ 
22.10.2020 год., частна общинска 
собственост, в землището на с. 
Брестак, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване
І.3. Дава съгласие имот с иденти-
фикатор: 06416.105.16, с площ 
6881 кв.м., АОС №3753/ 
16.10.2018 год., частна общинска 
собственост, в землището на с. 
Брестак, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
І.4. Дава съгласие имот с иденти-
фикатор: 06416.82.23, с площ 
5390 кв.м., АОС №3535/ 
31.05.2017 год., частна общинска 
собственост, в землището на с. 
Брестак да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
І.5.Дава съгласие имот с иденти-
фикатор: 06416.82.24, с площ 
5354 кв. м., АОС №3536/ 
31.05.2017 год., частна общинска 
собственост, в землището на с. 
Брестак да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
І.6.Дава съгласие имот с иденти-
фикатор: 47874.45.21, с площ 
3403 кв.м., АОС №4016/ 
22.10.2020 год., частна общинска 
собственост, в землището на с. 
Метличина да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
І.7. Дава съгласие имот с иденти-
фикатор: 47874.48.18, с площ 
2244 кв.м., АОС №4018/ 
22.10.2020 год., частна общинска 
собственост, в землището на с. 
Метличина да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
І.8. Дава съгласие имот с иденти-
фикатор: 47874.48.13, с площ 
416 кв.м., АОС №4017/ 
22.10.2020 год., 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/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост 
в землището на с. Брестак, в 
размер на 5611,00 лв.(пет хиляди 
шестотин и единадесет лева), за 
първоначална 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/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост, 
в землището на с. Брестак, в 
размер на 3373,00 лв. (три хиляди 
триста седемдесет и три лева), за 
първоначална 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/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост 
в землището на с. Брестак, в 
размер на 3714,00 лв.(три хиляди 
седемстотин и четиринадесет ле-
ва), за първоначална 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/ 16.10.2018 год., 
частна общинска собственост 
в землището на с. Брестак, в 
размер на 5161,00 лв. (пет хиляди 
сто шестдесет и един лева), за 
първоначална 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/ 31.05.2017 год., 
частна общинска собственост в 
землището на с. Брестак, в размер 
на 4554,00 лв. (четири хиляди 
петстотин петдесет и четири лева), 
за първоначална 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/ 31.05.2017 год., 
частна общинска собственост в 
землището на с. Брестак, в размер 
на 4524,00 лв.(четири хиляди 
петстотин двадесет и четири лева), 
за първоначална 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/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост в 
землището на с. Метличина, в 
размер на 4257,00 лв. (четири 
хиляди двеста петдесет и седем 
лева), за първоначална 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/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост в 
землището на с. Метличина, в 

(прод. на стр.10)
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размер на 1800,00 лв. (хиляда  и 
осемстотин лева), за първоначална 
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/ 22.10.2020 год., 
частна общинска собственост в 
землището на с. Метличина, в раз-
мер на 334,00 лв. (триста тридесет 
и четири лева), за първоначална 
тръжна цена при провеждането на 
търга.
ІІІ.Определя размер на депозита – 
20% от началната тръжна цена на 
имота.
ІV.Определя Преслав Петров-
общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията за 
провеждане на търга.
V.Одобрява тръжната документа-
ция.
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.

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 фондове и други 
финансиращи организации за 
периода м. декември 2019 година 
- м. ноември 2020 година.

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 «ВиК - 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 «ВиК - Варна» 
ООД да подпише допълнително 
споразумение №1 към договор 
за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системи и 
съоръжения с оператора.

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.

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.

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 па-
рична помощ в размер на 100,00 
лева.

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 парич-
на помощ в размер на 100,00 лева.

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 па-
рична помощ.

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 парич-
на помощ.

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 отпус-
ната еднократна парична помощ.

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 град Вълчи дол, ул. 
“Стара планина” №10 да бъде 
отпусната еднократна парична по-
мощ в размер на 100,00 лв.

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

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 па-
рична помощ.

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 село Стефан Караджа да бъде 
отпусната еднократна парична по-
мощ в размер на 100,00 лева.

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   (п)
                    /Д. ТОДОРОВ/
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•Двадесет и второ редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 14.01.2020 год.

Р Е Ш Е Н И Е № 391
На основание чл.21, ал.2 от 
ЗМСМА  чл.23 от Закона за 
пътищата, ОбС - Вълчи дол: 
1.Отменя досега действаща 
Наредба за управление на общин-
ските пътища, приета с Решение 
№293/18.03.2005 година, Про-
токол №21 на ОбС.
2.Приема нова Наредба за управ-
лението на пътища от общинската 
пътна мрежа.

Р Е Ш Е Н И Е № 392
На основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.23 и ал.2  от ЗМСМА, във 
връзка с Решение на ЕК за 
УОИИ/20.12.2011 година, Об-
щински съвет - Вълчи дол:
1.Дава съгласие Общинска ад-
министрация - Вълчи дол да раз-
работи проектно-предложение 
и да кандидатства по процедура 
чрез директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-6.002 
„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ по 
Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-
2020.
2.Възлага на Дирекция „Ин-
вестиционна политика и хума-
нитарни дейности“ към Oбщина 
Вълчи дол изпълнението на 
дейностите по предоставяне на 
услугата Патронажна грижа по 
Направление 1 по процедура 
чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
B G 0 5 M 9 O P 0 0 1 - 6 . 0 0 2 

„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“ по 
Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-
2020.
3.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол изготвянето на 
Заповед или Вътрешни правила 
за реда за предоставяне на 
услугата патронажна грижа по 
Направление 1, като услуга от 
общ икономически интерес, 
съдържащи всички изискуеми 
реквизити, съгласно член 4 от 
Решението на ЕК за УОИИ.
4.Упълномощава Кмета на Община 
Вълчи дол да извърши всички 
последващи правни и фактически 
действия за изпълнение на реше-
нията.

Р Е Ш Е Н И Е № 393
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА, както и чл.100, ал.1, 
ал.2 и ал.3 от ЗПФ, Общински 
съвет - Вълчи дол дава съгласие да 
бъде намалена сумата по параграф 
61-09, представляваща трансфер 
за местни дейности, във функция 
„Образование“, както следва:

Местни Дейности
6109 вътрешни трансфери в 
системата на първостепенния 

разпоредител (+/-)

Община Година

Образо-
вание

2020

Поде-
ление/
Меро-

приятие

Вид 
приход

Характе-
ристика

Сума

СУ “Васил 
Левски“ 

Вълчи дол

Транс-
фери

Местни
дейности

-18 936,00

ОбУ “ Иван 
Рилски“

Червенци

Транс-
фери

Местни
дейности

-6 916,00

ОбУ “Васил 
Левски“ 
Михалич

Транс-
фери

Местни
дейности

-5 085,00

ОУ 
“Климент 
Охридски“ 

Стефан 
Караджа

Транс-
фери

Местни
дейности

-3 133,00

ДГ 
“Здравец“ 
Вълчи дол

Транс-
фери

Местни
дейности

-5 878,00

ДГ 
“Звездица“ 

Стефан 
Караджа

Транс-
фери

Местни
дейности

-3 431,00

ДГ “Слънце 
“Михалич

Транс-
фери

Местни
дейности

-2 690,00

ДГ “Н. 
Крупская“ 

Ген. 
Киселово

Транс-
фери

Местни
дейности

-1 600,00

Всички
приходи

-47 669,00

Р Е Ш Е Н И Е № 394
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
чл.44, ал.5 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Вълчи дол утвърждава 
предоставените временно свобод-
ни средства от общинския 
бюджет към сметки и средства 
от Европейския съюз в размер 
на 149 316,02 лева, за периода 
01.10.2020 година - 31.12.2020 
година.

Р Е Ш Е Н И Е № 395
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, Общински  съвет 

- Вълчи дол:
1.Одобрява предоставянето на 
нов безлихвен заем от общинския 
бюджет към «Общинска аптека-
Здраве» ЕООД, в размер 
на 9 700,00 (девет хиляди и 
седемстотин) лева.
2.Одобрява възстановяването на 
безлихвения заем в размер на 9 
700,00 (девет хиляди и седем-
стотин) лева по бюджетната 
сметка на Oбщина Вълчи дол в 
срок до 31.08.2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 396
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 Цен-
тралния бюджет:
- От Целева субсидия

Наименование на
обекта

Било Става

Основен ремонт и 
преустройство в 

многофункционална, 
обществена зала, 

находяща се в УПИ 
ХХХІ, кв.29 (ПИ 
с идентификатор 

№12574.501.1404) по 
плана на гр. Вълчи 

дол, общ. Вълчи дол

103 584 100 722

Основен ремонт на 
пенсионерски клуб 

с. Брестак
83 601 86 400

ОБЩО: 187 182 187 182

-Обекти, финансирани от соб-
ствени средства

Наименование на
обекта

Било Става

Основен ремонт 
на ски влек, на 

местност «Кушу 
Баир» - Община 

Вълчи дол - първи 
етап

9 332 -

Изграждане на 
БКТП за захранване 

на хижа и ски 
влек, находящи се 
в местност «Кушу 
Баир» - Община 

Вълчи дол

63 370 63 102

Основен ремонт на 
пенсионерски клуб 

с. Брестак

- 9 600

ОБЩО: 72 702 72 702

Р Е Ш Е Н И Е № 397
На основание чл.21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА, чл.8, ал.4 от Наредбата 
за командировките в страната, 
Общински съвет - Вълчи дол 
одобрява извършените разходи за 
командировки на Георги Минчев 
Тронков - Кмет на община Вълчи 
дол, за периода 01.10.2020 год.- 
31.12.2020 година в размер на 
170,00 лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 398
На основание чл.21, ал.1, т.10 
и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА и ДБФП № BG-
05FMOP001-5.001-0114-C01 
„Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19 в 
Община Вълчи дол” по процедура 
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за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
„3.1-Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19“ по 
Оперативна програма за храни 
и/или основно материално 
подпомагане 2014-2020 г., Опе-
рация BG05FMOP001-5.001, 
сключен между Община Вълчи 
дол и МТСП, чрез Агенция за 
социално подпомагане, с адрес: 
1051 София, ул.“Триадица“ №2, 
ЕИК 121015056, представлявано 
от Ръководителя на УО на 
ОП ХОМП Милена Енчева, 
Общински съвет - Вълчи дол:
1.Упълномощава Кмета на Община 
Вълчи дол - Георги Минчев Трон-
ков да подпише Запис на заповед 
без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на 
Агенция за социално подпомагане 
към Министерство на труда и 
социалната политика с адрес: 1051 
София,  ул. “Триадица“ №2, 
ЕИК 121015056, представлявано 
от Ръководителя на УО на ОП 
ХОМП Милена Енчева на ОП 
ХОМП 2014-2020 г. в размер на 
9 622,80 (девет хиляди шестотин 
двадесет и два лева и осемдесет 
стотинки) за обезпечаване на 
100% от заявения размер на аван-
сово плащане по Договор № 
BG05FMOP001-5.001-0114-C01 
на Оперативна програма за 
храни и/или основно материално 
подпомагане 2014-2020 г., Опе-
рация BG05FMOP001-5.001 
за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ по изпълнение 
на проект „Топъл обяд в условията 
на пандемията от COVID-19 в 
Община Вълчи дол“, сключен 
между Община Вълчи дол и АСП 
към МТСП.
2. Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол да подготви необ-
ходимите документи за полу-
чаване на авансовото плащане 
по Договор № BG05F-
M O P 0 0 1 - 5 . 0 0 1 - 0 1 1 4 - C 0 1 
за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ по процедура 
на директно предоставяне на 
безвъзмездна помощ 3.1-Топъл 
обяд в условията на пандемията 
от COVID-19“ по Оперативна 
програма за храни и/или основно 
материално подпомагане 2014-
2020 год., Операция BG05F-
MOP001-5.001 и да ги представи 
пред Агенция за социално 
подпомагане към Министерство 
на труда и социалната политика-
София.
3.Дава съгласие за ползване на 
временен безлихвен заем със 
средства от бюджета на Община 
Вълчи дол. Средствата да бъдат 
прехвърлени от бюджетната 
към извънбюджетната сметка 
– получени средства от НФ 
и ЕФ на Община Вълчи дол, 
чрез която да се извършат 
плащанията по проект „Топъл 
обяд в условията на пандемията 
от COVID-19 в Община Вълчи 
дол“, финансиран с Договор за 
безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001-0114-C01 
за отпускане на безвъзмездна 
финансова помощ по процедура 

на директно предоставяне на 
безвъзмездна помощ 3.1-Топъл 
обяд в условията на пандемията 
от COVID-19“ по Оперативна 
програма за храни и/или основно 
материално подпомагане 2014-
2020г., Операция BG05F-
MOP001-5.001. 

Р Е Ш Е Н И Е № 399
На основание чл.21, ал.1, т.10 
и т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 
ЗМСМА и ДБФП № BG-
05M9OP001-2.018-0048-C04 по 
ОПРЧР и BG05M9OЗ001-2.18-
0048-2014BG05M20P001-C01 
по ОП НОИР за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ 
по № BG05M9OP001-2.018-
0048-C04 по Оперативна прог-
рама „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г., сключен 
между Община Вълчи дол и 
МТСП, чрез Главна дирекция 
„Европейски фондове, между-
народни програми и про-
екти“,, с адрес: 1051 София, 
ул. “Триадица“ №2, ЕИК 
000695395, представлявано от 
Цветан Спасов - заместник гла-
вен директор  и Ръководител на 
УО на ОП РЧР 2014-2020 г., 
Общински съвет - Вълчи дол:
1.Упълномощава Кмета на Об-
щина Вълчи дол - Георги Мин-
чев Тронков да подпише Запис 
на заповед без протест и без 
разноски, платима на предявяване 
в полза на  Министерство на труда 
и социалната политика с адрес: 
1051 София,  ул. “Триадица“ 
№2, ЕИК 000695395, Цветан 
Спасов - заместник главен дирек-
тор  и Ръководител на УО на 
ОП РЧР 2014-2020г в размер 
на 30 000,00 (тридесет хиляди 
лева) за обезпечаване на 100% 
от заявения размер на авансово 
плащане по Договор № BG-
05M9OP001-2.018-0048-C04  на 
ОПРЧР 2014-2020г.  за отпускане 
на безвъзмездна финансова по-
мощ по изпълнение на проект 
„Реализация чрез интеграция в 
Община Вълчи дол“, сключен 
между Община Вълчи дол и 
МТСП.
2. Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол да подготви необхо-
димите документи за получаване 
на авансовото плащане по Договор 
№ BG05M9OP001-2.018-
0048-C04  за отпускане на без-
възмездна финансова помощ 
по процедура на директно 
предоставяне с интегрирано 
проектно предложение BG-
05M9OP001-2.018 „Социално-
икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани 
мерки за подобряване достъпа до 
образование“ - Компонент 1 и да 
ги представи пред  Министерство 
на труда и социалната политика-
София.
3.Дава съгласие за ползване на 
временен безлихвен заем със 
средства от бюджета на Община 
Вълчи дол. Средствата да бъдат 
прехвърлени от бюджетната 
към извънбюджетната сметка 
– получени средства от НФ и 
ЕФ на Община Вълчи дол, чрез 

която да се извършат плащанията 
по проект „Реализация чрез 
интеграция в Община Вълчи 
дол“, финансиран с Договор 
за безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.018-
0048-C04  за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ 
по процедура чрез директно 
предоставяне с интегрирано 
проектно предложение  BG-
05M9OP001-2.018 „Социално-
икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани 
мерки за подобряване достъпа 
до образование“ - Компонент 
1 на Министерство на труда 
и социалната политика по 
Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020 
година.

Р Е Ш Е Н И Е № 400
На основание чл.8, ал.9 от ЗОС и 
чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Вълчи дол 
приема Програма за управление и 
разпореждане с имоти, общинска 
собственост в община Вълчи дол 
през 2021 год., съгласно напра-
веното предложение и изменения.

Р Е Ш Е Н И Е № 401
На основание чл.21, ал.1, т.2, 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.15, 
т.1 и т.10, чл.25, ал.1 и чл.93 от 
Закона за социалните услуги и 
чл.18 от Закона за личната помощ, 
Общински съвет - Вълчи дол:
І.Дава съгласие да се разкрие 
нова дейност с наименование 
„Комплекс за асистентски услуги 
и информационен център за 
информиране и консултиране 
на лица в риск за реализиране 
на социални права“, с три 
поддейности , както следва:
1.„Асистентска подкрепа“, дър-
жавно делегирана дейност;
2.“Лична помощ“, админи-
стрирана от Община Вълчи дол 
по Механизма за лична помощ, 
съгласно Закона за личната помощ;
3.Информационен център, адми-
нистриран от Община Вълчи дол 
за информиране и консултиране 
на лица от община Вълчи дол, 
които са в риск, за реализиране на 
социалните им права.
ІІ.Дава съгласие разкритата нова 
дейност с наименование „Ком-
плекс за асистентски услуги 
и информационен център за 
информиране и консултиране 
на лица в риск за реализиране 
на социални права“, с три 
поддейности, да е с щат от 14 
(четиринадесет) щатни бройки, 
в т.ч. за поддейностите, както 
следва:
1.„Асистентска подкрепа“, дър-
жавно делегирана дейност с щат 
от 14 (четиринадесет) щатни 
бройки;
2.“Лична помощ“, админи-
стрирана от Община Вълчи дол 
по Механизма за лична помощ 
съгласно Закона за личната помощ 
с щат от 0 (нула) щатни бройки;
3.Информационен център, 
администриран от Община 
Вълчи дол за информиране и 
консултиране на лица от община 

Вълчи дол, които са в риск, за 
реализиране на социалните им 
права, с щат от 0 (нула) щатни 
бройки.
ІІІ.Дейността по раздел І да се 
изпълнява в Културен дом на гр. 
Вълчи дол с адрес: гр. Вълчи дол, 
пл. “Христо Ботев“ №1.
ІV.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол да извърши последващи 
действия по изпълнение на Реш-
енията, както и разпоредбите на 
действащото законодателство, 
свързано с взетите решения.

Р Е Ш Е Н И Е № 402
На основание чл.21, ал.1,т.23 от 
ЗМСМА,  чл.15, т.10, чл.25, ал.1 
и ал.2, т.1 и т.4 и чл.93 от Закона 
за социалните услуги и чл.83, ал.1 
и чл.84, ал.1, т.4 от Правилника за 
прилагане на Закона за социалните 
услуги, Общински съвет - Вълчи 
дол:
1.Дава съгласие да бъде създадена 
нова специализирана социална 
услуга «Асистентска подкрепа», 
като държавно-делегирана дей-
ност, считано от 01.01.2021 год.
2.Натуралният показател се 
определя съгласно Решение 
№790 от 30.10.2020 год. на 
Министерски съвет за приемане 
на Стандарти за делегираните от 
държавата дейности за натурални 
и стойностни показатели - 40 
потребители на община Вълчи дол 
за 2021 година.
3.Комплексно предоставяне на 
различните видове социални 
услуги в т.ч. и в домашна среда, 
както следва: «Асистентска 
подкрепа»; «Администриране 
на механизма за лична помощ 
по Закона за личната помощ и 
информиране и консултиране на 
деца и лица в риск за реализиране 
на социални права в ДЕЙНОСТ 
«Комплекс от асистентски услуги 
и информационен център за 
информиране и консултиране на 
деца и лица в риск за реализиране 
на социални права».
4.Място за предоставяне на 
социалните услуги - гр. Вълчи дол, 
пл. “Христо Ботев” №1, Културен 
дом – Акт за частна общинска 
собственост №1448/12.02.2013 
година.
5.Брой асистенти – 13.
6.Възлага на Кмета на Община 
Вълчи дол да извърши последващи 
действия по изпълнение на 
Решението.

Р Е Ш Е Н И Е № 403

На основание чл.21, ал.1, 
т.23 от ЗМСМА, във връзка 
с чл.23 и чл.24 от Закона за 
регионалното развитие и §1,т.21 
от Допълнителните разпоредби 
на Закона за опазване на околната 
среда, Общински съвет  Вълчи дол:
1.Упълномощава Кмета на Об-
щина Вълчи дол да възложи 
изработването на план за интег-
рирано развитие на общината 
2021-2027 година.
2.Задължава Кмета на Община 
Вълчи дол да внесе за обсъждане 
и приемане от Общински съвет-  
Вълчи дол плана за интегрирано 
развитие на общината 2021-2027 
година.

Р Е Ш Е Н И Е № 404
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА и чл.25, ал.5 от Закон 
за собствеността и ползването на 
земеделските земи, Общински 
съвет - Вълчи дол дава съгласие за 
промяна на предназначението от 
земеделска в горска територия по 
реда на чл.81 от Закона за горите 
на следните имоти, общинска 
собственост:
с.Брестак

№ ПИ с 
иденти-
фикатор

Площ
/дка/

АОС
№

1 06416.113.12 45.963 2948/10.02.2016г.

2 06416.121.8 38.595 2944/10.02.2016г.

3 06416.86.503 29.739 2945/10.02.2016г.

4 06416.77.26 29.788 2946/10.02.2016г.

5 06416.34.29 30.861 2943/10.02.2016г.

6 06416.36.46 9.338 2947/10.02.2016г.

7 06416.106.10 50.431 1044/17.08.2009г.

с. Генерал Колево
№ ПИ с 

иденти-
фикатор

Площ
/дка/

АОС
№

1 14670.27.101 9.799 1257/06.02.2012г.

с. Кракра
№ ПИ с 

иденти-
фикатор

Площ
/дка/

АОС
№

1 39373.18.53 7.629 2826/15.01.2016г.

2 39373.47.37 2.806 2868/21.01.2016г.

3 39373.47.36 4.668 2867/21.01.2016г.

с. Страхил
№ ПИ с 

иденти-
фикатор

Площ
/дка/

АОС
№

1 69701.13.196 117.202 3562/01.06.2017г.

2 69701.13.199 7.418 1511/20.08.2013г.

3 69701.16.95 11.593 3567/01.06.2017г.

4 69701.11.105 35.781 3564/01.06.2017г.

5 69701.10.105 88.447 3565/01.06.2017г.

6 69701.13.193 48.611 3561/01.06.2017г.

7 69701.13.197 15.808 3563/01.06.2017г.

8 69701.13.198 14.513 3566/01.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   (п)
                    /Д. ТОДОРОВ/
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/ВРЪЗКА С РЕДАКЦИЯТА НА 
ВЕСТНИКА/

148 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ:

"А ТОЙ ПЕЕ И ВСЕ Е ВЕСЕЛ..."
Всяка епоха ражда своите водачи. 
На България бе нужна свобода и тя 
роди Левски, заедно с длъжността на 
Апостол. От тази длъжност се изисква 
освен революционна мисия, да се 
знаят и много други чисто практически 
знания. Та нали той е бил непрекъснато 
сред народа. От него са очаквали да 
знае и може всичко.
Нека за миг да поспрем пред Левски 

човека, певеца, таланта…
Останал отрано сирак, Васил Иванов 
Кунчев завършва килийно училище 
в Карлово. Семейни затруднения 
не попречват на майка му Гина да 
се погрижи за образованието му. 
Сключва семейна сделка с брат си – 
хаджи Василий – той да се заеме с 
образованието на малкия Васил – в 
замяна на което Васил ще му бъде 
помощник в събирането на помощи за 
манастира.
Едва 15 годишен, Васил тръгва по 
просия с вуйчо си. Унизителното 
положение, в което е поставен, той 
изтърпява с мисълта, че трябва по този 
начин да заплати за стремежа си към 
знание. Хубавият му глас и певческите 
данни карат вуйчо му да го праща на 
уроци по църковно пеене при прочутия 
педагог Райно Попович. И тук той 
се отличава като стеснителен, но 
прилежен ученик. 
В 1855 година, заедно с вуйчо си, 
той вече е в Стара Загора и е записан 
в местното трикласно училище. 
Едновременно с това, той пее и в 
черковния хор. „Свенлив като мома”, 
когато запявал Васил се преобразявал 
коренно – пеел непринудено и с 
чувство. Завършил само два класа, той, 
под натиска на вуйчо си, бил преместен 
в едногодишния курс за свещеници. И 
там бил между първите, заради което 
хаджи Василий на всеослушание 
заявявал, че ще прати племенника си да 
учи в Русия.
От малък Васил Левски обичал 
да рисува и искал да постъпи в 
художествено училище в Русия. 
Познавайки таланта и трудолюбието 
му, майка му го виждала като бъдещ 
зограф.
Годините отминавали, а хаджията не 
бързал да изпълни обещанието си, 
заради което Гина се скарала с брат си. 
Спорът между тях двамата трябвало да 
реши самият Васил. Стремежът му към 
знания надделял и той приел условието 
на вуйчо си – да стане дякон, при 
положение, че още същата година ще 
замине на учение в Русия. Много скоро 
измамата, с която бил закалугерен 
блеснала в очите на дякона, когато 
хаджи Василий му заявил: „Извади от 
главата си мисълта за учение в Русия. 
Уйка ти  нема пари да храни лудите 
синове на Гина. Иди по дяволите! Жени 
се, попи се, каквото искаш – това 
прави!”.
След продължителна душевна борба, 
дякон Игнатий най-после решава да 
хвърли монашеското расо. През нощта 
на 3 март 1862 година, той покрива 
черковния двор до портите със слама, 
обвива копитата на коня с парцали и 
тихо и незабелязано напуска черквата 
„Св. Богородица”.
Дяконът се прощава с най-близките 
си в къщата на сестра си Яна, целува 
ръка на майка си, взима си сбогом с 
тях и отива в Пловдив. Снабдява се с 
паспорт и през София и Ниш отива 
в Белград, а там Г. С. Раковски вече е 

сформирал Първата българска легия. 
В Легията Васил Иванов Кунчев 
се запознава със старите хайдушки 
войводи – дядо Ильо, дядо Цеко, със 
Стефан Караджа и Васил Друмев, 
с Иван Хр. Кършовски и Христо 
Иванов – Големия, с отец Матей 
Преображенски – Миткалото и 
много българи, отдадени на идеята за 
свобода.
Така започнало прераждането на 
Левски. В душевната борба с вуйчо 
си, той за пръв път усетил онова все 
още непознато чувство на призвание, 
да бъде народен водач за национално 
освобождение, да служи на великата 
цел – свободата!
В Легията Левски овладява револю-
ционното изкуство и оценява ролята 
на организацията и дисциплината. 
В лицето на Раковски той вижда 
идеалния образец за народен деец, 
готов да се жертва за свободата и 
щастието на народа си.
Борбата за свобода става негова 
висша цел, смисъл и съдържание на 
живота му.
Конфликтът между Сърбия и Турция 
бил изгладен без война и Сръбското 
правителство разтурва Легията. 
Левски се завръща в Карлово и про-
дължава да служи в черквата като 
дякон Игнатий.
На Великден 1864 година той решава 
завинаги да скъса с църквата. На 
тържествената литургия той пял 
тъй хубаво „Христос воскресе из 
мертвих”, а истинска благодат залива-
ла богомолците в храма, но те не 
знаели, че той пее за последен път 
там.
Ангелският му глас летят към 
небесата и никой от присъстващите 
не знаел какво става в този момент в 
душата му.
След службата, дякон Игнатий, 
заедно с двама приятели – Христо 
Пулев и Георги поп Христов отиват в 
местността „Алтънчеир” над Карлово, 
където той сваля  калимявката и 
помолил приятелите си да му отрежат 
косата. Развълнувани, смутени, те 
и двамата отказали да сторят това. 
Тогава Дякона грабнал ножицата и 
отрязал златната си коса. След това 
грижливо я събрал в кърпа, сложил я 
в пазвата си и я отнесъл при майка си 
с думите: „Мамо, мене ме призовава 
народния глас да се притека на 
помощ на поробеното си отечество. 
Затова аз не мога да изпълнявам 
духовната си длъжност и сега се 
отказвам от нея. Вземи косата ми, 
скрий я в сандъка си, защото аз вече 
се отделям от тебе. Когато чуеш, 
че съм загинал, да я извадиш, да се 
опее и погребе вместо мене, защото 
може би аз ще остана неопят и 
непогребан.”.
На Гергьовден 1864 година започва 
неговото учителствуване в село Во-
йнягово. Тук той учел 17 момичета и 
момчета. Обичал децата и на свой ред 
и те му отговаряли с обич и доверие. 
Войняговци разказват, че техния 
учител Васил Иванов Кунчев много 
бил харесван от момите, които пеели 
за него песен:
„Викнала Донка и песен запяла слад-
кодумний даскал Карлово ни прати.
Васил го викат – кат славей пей…”

Хората коментирали певеца така: „Тя 
си харесала Васил и все за него пее. А 
и ние до днешни дни за него пеем.”.

Принуден да напусне Войнягово, Васил 
Левски заминава за Добруджа. В село 
Еникьой, Тулчанско и в село Конгас той 
отново е учител. Организираните от него 
”гимнастически дружества” подготвят 
младежите за борба с поробителя. Стоян 
Заимов пише за него, че „той на децата 
азбукито откривал, а на възрастните 
бунтовни песни пеел и за българските 
царе им разказвал”. Обаятелните му 
слова карали хората да го слушат със 
зяпнали уста. Скоро Левски заминава за 
Румъния, а там вече бил Раковски, който 
го препоръчал на войводата Панайот 
Хитов да го вземе за байрактар на четата. 
„Той беше неустрашим… Едничкото 
нещо, към което имаше страст бяха 
свободата на отечеството и старите 
народни песни…”
Способността на Левски към света на 
изкуството се проявява в дарбата му 
да пее. „С добър другар и в зло време е 
весело” Иван Арабаджиев свидетелства 
за него, че когато пътували заедно, 
Левски съчинявал песни. В личните 
му тефтери има нахвърлени строфи за 
бъдещи песни. В своя труд от 1928 година 
композиторът Добри Христов посочва, 
че Левски е автор на няколко песни и 
мелодията на Ботевото стихотворение „Я 
надуй, дядо, кавала”, „От кога си, момне 
ле, калугерица” и др.
Медният си, ангелски глас, Левски 
наследил от майка си. Наред с невероятно 
трудната си и мъдра дейност, той никога 
не се разделял с песните.
Редица факти показват, че през целия си 
живот, той носел в душата си любовта 
към изобразителното изкуство, но 
обстоятелствата позволили само няколко 
изяви – да изрисува и да извезе със сърма 
лъвчето по елека си, с който е облечен по 
време на сражението с турците в Белград 
и да нарисува лъва върху ушитото под 
негово ръководство в дома на  Ганьо 
Маджареца в Карлово революционно 
знаме, което било развято за пръв път на 
20 април 1876 година в Панагюрище.
Пак от това време (след 1867 година) е 
и стихотворната му автобиография за 
хайдутството му в Стара планина.
„…В Сърбия ходих и по Влашко скитах

от нийде помощ за наша свобода.
Станах и отидох в Стара планина

с вярна дружина и с Панайот войвода,
юнаци народни – техен аз байрактар…”
За нас този опит на пръв поглед за 
поезия от Левски е малко случаен. Ние 
сме свикнали да го виждаме и чувстваме 
в себе си като приказен герой, като 
недостижим революционер и тактик. 
У всеки от нас е втъкана неговата 
абсолютна преданост към Свобода и 

Република, към Равенство и Братство.
Ако не беше запазено тефтерчето му 
със стихотворната автобиография, 
едва ли бихме повярвали в този му 
поетичен опит. Световната история 
е пълна с примери, показващи, че 
духът на големите никога не е звучал 
едностранчиво.
Въпросът за това що за човек е 
всъщност Васил Левски си е задавал и 
Христо Ботев в онази скована от студ 
мелница във Влашко:
„…Приятелят ми, Левски, с когото 
живеем е нечут характер. Когато 
ние се намираме в най-критическо 
положение, то той и тогава си е такъв 
весел, както и когато се намираме в 
най-добро положение. Студ, дърво и 
камък се пука, а той пее и все е весел. 
Вечер, дордето ще легнем – той пее, 
сутрин, щом отвори очи – пак пее. 
Колкото и да се намираш в отчаяние, 
той ще те развесели и ще те накара да 
забравиш всичките тъги и страдания. 
Приятно е човек да живее с подобни 
личности!!!”
Левски е изпитвал дълбока любов 
към песента. Освен горепосоченото 
свидетелство на Христо Ботев, 
съществуват и други спомени на 
негови съвременници за певческите 
му способности. Известно е, че е 
притежавал красив глас, който е 
впечатлявал с чистотата на тембъра 
си и с неговата топлина. Той пеел 
много чисто, красиво и изпълнявал 
великолепно различните богослужебни 
песнопения. Ликът му се променял, 
засиявал докато пее, а присъстващите 
се дивели на дълбоката духовна сила, 
която излъчвало пеенето му.
До нас е достигнало сведение, че Левски 
е изпитвал особено силна трепет при 
изпълнението на Богородичния химн 
„Достойно ест”. Това била неговата 
любима песен. Вълнението му ставало 
видимо, когато трябвало да се отправи 
към Божията майка тази възхвала:

„Достойно ест, наистина, да Те 
облажаваме Богородице, винаги 

блажена и непорочна Майка на нашия 
Бог. По-чтима от херувимите и 

несравнено по-славна от серафимите, 
нетленно родила Бог Слово, същинска 

Богородице, те величаем…”
Този химн „Достойно ест” Левски е 
пеел с огромна плам не само в храма, 
но и другаде. Сутринта, преди да бъде 
обесен, той пак е пеел „Достойно ест”.
Има устни сведения, че Левски обичал 
да пее и „Отдавна ли си, момне ле, 
калугерица”. Съдържанието на тази 
песен е разговор между мъж и млада 
„калугерица”, като мъжът я пита за 
кого пази своята красота, своето бело 
лицe, тънката си снага, черните си 
очи… отговорът е кратък и спокоен, но 
вледеняващ – „За черната земя, байно 
льо”. С тази песен Левски е мислел 
върху трагизма и на своя избор, и на 
своята отдаденост.
Нам е всеизвестно, че Левски е пеел 
по църкви и манастири, пред ученици, 
пеел по седенки и тайни събрания и 
така, чрез слово и песен приобщавал 
хората към великото дело. Силната 
му връзка с песента и с духовната 
вселена на църковното песнопение ни 
разкрива важни моменти от личността 
на Апостола. Те ни казват нещо 
извънредно важно и то е, че Левски си е 
останал монах до последния си дъх - да 
служи на ползу роду.
Отговорно е, деликатно е да се 

докосваме до неизмеримия образ на 
Апостола. За него е казано много и още 
много ще вълнува сърцата ни. Образът 
му е увековечен в картини и скулптури, 
в паметници, разкази и стихове.
Отношението му към изобразителното 
изкуство, към народното песенно 
творчество, към театралното изкуство, 
умението му да се преоблича и превъ-
плъщава в други лица издава неговата 
артистична натура, където той е 
едновременно и сценарист, и режисьор 
и актьор в тези постановки.
Но и народът даде изключително висока 
оценка на неговата революционна 
идеология – свобода чрез революция, 
на неговата честност, всеотдайност на 
народното дело за свобода, но и го възпя. 
Известни са 40 песни, пети от Левски 
и за Левски, за неговата комитетска 
дейност, за комитетските му другари, за 
неговата слава и безсмъртие. 40 песни, 
равни на 40 легенди, на 40 истини.
И до днес незабравимо остава Ботевото 
стихотворение, изпято в песен-плач  
„Обесването на Васил Левски”.
Вълнуваща е и песента:

„-Кажи ми горо, кажи на мене:
Защо Балкана сърдито стене?
-Юначе младо, какво да кажа,

та мойта болка да си разкажа.
Аскер ми страшен тук снощи мина

юнак в окови напред вървеше.
И мойте буки като погледна, на мене 

тихо, тихо прошепна:
„Прощавай, горо, недей ти плака

бесило черно мен утре чака.
Кажи на всички, че аз тук минах

за родни братя и род загинах”
В окови тежки напред той тръгна

и нивга Левски не се завърна…”
И ако нищо друго не остане – остават 
песните от Левски и за Левски.
„Всичко, каквото съм сторил – сторих 
го отечеството си. Споменавай ме 
поне в молитвите си като йеродякон 
Игнатий” – това са последните думи 
на Апостола преди да приеме своето 
причастие от свещеника поп Тодор 
Митов до бесилото, преди да тръгне 
Левски към безсмъртието…
Много пъти съм се връщала назад 
във времето и там, прекрасен и чист, 
обграден с венец от песни и обич, 
образът на Левски тръгва към бъдещето 
на България!

хаджи Йорданка Колимечкова,
историк и краевед
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