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Уважаеми съграждани,
В края на 2021 година драстично бе завишена стойността на 
електрическата енергия. Почти тройно е увеличението за последния 
месец на сметката за ел. енергия, която Община Вълчи дол трябваше да 
заплати. В тази връзка се налага да бъдат предприети мерки за справяне 
с извънредната ситуация.
Временно е въведен режим на уличното осветление, както следва:

•За град Вълчи дол улично осветление има /през стълб/: 
от 17:30 до 00:00 часа  и от 5:30 до 7:00 часа

•За останалите населени места в общината улично осветление има: 
от 17:30 до 21:30 часа и от 5:30 до 7:00 часа.

Общата стойност на платената фактура от Община Вълчи дол за 
разходвана електроенергия през месец ноември 2021 година е 58 384,47 
лева, докато за месец октомври 2021 потреблението на ел. енергия е било 
на стойност 20 951, 47 лева. Разликата между двете фактури е 37 433,00 
лева.  Направената прогнозна сметка за стойността на ел. енергията, 
която Община Вълчи дол ще заплати за 2022 година е в приблизителен 
размер от 700 000 лева. Вече са предприети мерки за намаляване на 
разходите за ел. енергия в общинските обекти, но най-висок разход от 
тях генерира уличното осветление.
То е една от дейностите, чиито разходи се покриват изцяло от местните 
приходи, а приходите в общинския бюджет са минимални. Драстичното 
увеличаване на цената му води и до ограничаване на средствата, 
планирани за други дейности.
Нашата община не разполага с допълнителен финансов ресурс, с който 
да компенсира разходите в цената на уличното осветление. Ето защо се 
наложи да се въведе ограничаване на режима на уличното осветление.
Мярката е временна и ще бъде в сила докато ситуацията с постоянно 
нарастващата цена на ел. енергията се регулира и се намери механизъм 
за компенсиране на общините за увеличените в пъти разходи за 
електричество. Благодарим за проявеното разбиране от Ваша страна!

Общинска администрация – Вълчи дол

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
С подписването на нов 
договор по целева програма 
„Обществени трапезарии“  с 
Фонд „Социална закрила“, 
ръководството на Община 
Вълчи дол осигури финан-
сиране от 04.01.2022 г. до 
31.12.2022 г.  на дейности 
по социалната услуга, която 
включва предоставянето на 
храна за обяд - супа, основно 
ястие, хляб и поне веднъж 
седмично десерт.
От услугата в община Вълчи 
дол ще се възползват общо 150 
потребители, които отговарят 
на условията за целева група по 
проекта: 
Лица и семейства на месечно 
подпомагане по реда и усло-
вията на чл.9 от Правилника 
за прилагане на Закона за со-

ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 2021”
Министерство на труда и социалната политика

Фонд „Социална закрила”

циалното подпомагане; 
Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж 
и възраст; пенсии на инвалидност, наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; 
Скитащи и бездомни деца и лица; 
Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от допълнителните 
разпоредби от Закона за убежището и бежанците; 
Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка  - поставени под 
карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и доход.
Желаещите да ползват социалната услуга могат да заявят това с подаване на заявление, като 
същите ще се приемат през цялата 2022 година. 
Документите са налични и се подават всеки работен ден в сградата на Общинска администрация 
– гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1.
Визията на Общинска администрация - Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана 
на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез 
предоставяне на услуги, които помагат на хората да се справят и преодолеят собствените си 
затруднения, като се подпомагат в борбата със социалното изключване.

Стилияна Иванова, гл. експерт ИПХД

ЛАБОРАТОРИЯ “СТАТУС” 
ВЕЧЕ И В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

Медико-диагностична лаборатория “Статус”
 вече работи и в град Вълчи дол. 

На 24 януари бе подисан договорът за наем с 
Община Вълчи дол за срок от 10 години.

Лабораторията се намира на адрес ул. “Толбухин” 5, 
сграда на Поликлиниката, етаж 1.

Лабораторията е отворена от понеделник до петък, 
с работно време от 8:00 до 16:00 часа.

Кръвните проби се взимат до 12:00 часа. 
Работи с Националната здравноосигурителна каса. 

Извършва тестове за антитела за ковид-19.
 Правят се и антигенни тестове.
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•Тридесет и второ редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 30.11.2021 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 680

На основание чл.21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол 
одобрява разпределението на част от 
допълнителните целеви трансфери 
по параграфи, както следва:

СПРАВКА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛЕВИ 
ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Параграф Сума в лева

10-15 Материали 10 000,00

52-01 Придобиване на 
компютри и хардуер 15 000,00

52-03 Придобиване 
на друго оборудване, 

машини и съоръжения
4 000,00

53-01 Придобиване на 
програмни продукти и 
лицензи за програмни 

продукти

2 000,00

10-98 Други разходи, 
некласифицирани в 
другите параграфи и 

подпараграфи

203 002,00

Обща стойност: 234 002,00
2.Средствата в размер на 41 294,00 
лева се разходват за изпълнение на 
мерки с COVID-19 за субсидиране 
на пътнически превози на между-
селищни автобусни линии.

Р Е Ш Е Н И Е № 681
На основание чл.21, ал.1, т.6 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и 
ал.5 от ЗМСМА и разпоредбите на 
чл.87 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 
година, Общински съвет Вълчи дол 
дава съгласие
1.Инвестиционната програма на 
Община Вълчи дол за 2021 година 
да бъде актуализирана и допълнена, 
както следва:
•Обекти, финансирани от Цен-
тралния бюджет:

№ Обект Било Става

1

Основен 
ремонт на обект 
«Подобряване на 

инфраструктура на 
община Вълчи дол-

основен ремонт 
и реконструкция 

на СУ»Васил 
Левски»-гр.Вълчи 

дол

50 000 -

2

Реконструкция 
на Културен дом- 

гр.Вълчи дол с 
изпълнение на 

мерки за енергийна 
ефективност

26 600 -

3

Закупуване 
на автомобил 
за нуждите на 

дейност «Домашен 
социален 

патронаж» към 
Община Вълчи дол

10 000 9 650

4

Закупуване и 
доставка на 
черпателен 

резервоар за 
питейна вода, за 

нуждите на Хижа 
в местност «Кошу 
Баир», находящ се 
в ПИ 12574.62.8 
в землището на 
гр.Вълчи дол

2 000 -

5

Закриване и 
рекултивация на 
депо за битови 

отпадъци с 
преустановена 

експлоатация, на 
територията на 
Община Вълчи 
дол-Биологична 

рекултивация

48 700 35 000

6

Основен ремонт 
на трасе на ски 

влек: Изграждане 
на въжена линия 
тип «ПСВ- 12», 

Система за 
изкуствено 

заснежаване 
на пистата и 

съоръжения за 
осветяване на 

трасето»

77 324 169 974

ВСИЧКО: 214 624 214 624

Р Е Ш Е Н И Е № 682
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, 
ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и 
ал.5 от ЗМСМА; чл.82, ал.2 и ал.3 
от ЗПФ във връзка с разпоредбите 
на ЗДБРБ за 2021 година и чл.16 
от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет, Общински съвет Вълчи дол 
одобрява промените в тригодишната 
бюджетна прогноза на Община Вълчи 
дол в частта за местните дейности 
за периода 2022-2024 г., съгласно 
Приложение №8.

Р Е Ш Е Н И Е № 683
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 2022 
година.

Р Е Ш Е Н И Е № 684
На основание чл.21, ал.1, т.12 от 
ЗМСМА и чл.67, ал.1 от Наредба 
№1 от 12 януари 2009 г. за усло-
вията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра, 
Общински Съвет Вълчи дол приема 
План за контрол и поддържане на 
площадките за игра на територията 
на община Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е № 685
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 
т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от 
ЗОС, Общински съвет Вълчи дол 
приема изменение на Програмата за 
управление и разпореждане с имоти, 
общинска собственост в община 
Вълчи дол през 2021 г., като в:
В. “Имоти, които Община Вълчи 
дол има намерение да продаде” се 
създава:
Точка 47. Поземлен имот с 
идентификатор 12574.501.1528, 
по КККР на град Вълчи дол, АОС 
№3831/22.10.2021 година, частна 
общинска собственост, представля-
ващ празно дворно място.
Точка 48. Поземлен имот с 
идентификатор 21717.501.341, 
по КККР на с. Добротич, с начин 
на трайно ползване комплекс за 
образование, актуван с акт за частна 
общинска собственост – АОС 
№3772/26.02.2019 година;
Точка 49. Поземлен имот с 
идентификатор 21717.501.342, по 
КККР на с. Добротич, с начин на 
трайно ползване обект за детско 
заведение, актуван с акт за частна 
общинска собственост АОС № 
3771/26.02.2019 година.
Б. “Имоти, върху които Община 
Вълчи дол има намерение да учреди 
ограничени вещни права” се създава:
Точка 1. Учредяване на възмездно 
право на строеж на 100 кв. м. в имот 

с идентификатор 84022.501.756 по 
КККР на с. Щипско на сдружение 
„Ловно рибарско дружество“ град 
Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е № 686
На основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА,чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.48, 
ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет 
Вълчи дол:
1.Дава съгласие за учредяване въз-
мездно право на строеж върху 
100 кв.м. в имот с идентификатор 
84022.501.756 по КККР  на с. Щипско, 
частна общинска собственост, АОС 
№4223/20.10.2021 год. за нуждите 
на “Ловно-рибарско дружество” 
Вълчи дол, след провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване.
2.Одобрява направената от инж. 
Йовка Атанасова пазарна оценка в 
размер на 220,00 лв. (двеста и двадесет 
лева) за учредяване възмездно право 
на строеж върху 100 кв.м., в имот 
с идентификатор 84022.501.756 
по КККР на село Щипско, частна 
общинска собственост, АОС 
№4223/20.10.2021 година.
3.Размер на депозита – 20%.
4.Определя Сийка Христова Ми-
халева - общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията за 
провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната документация. 
6.Възлага на Кмета на Община Вълчи 
дол:
-да организира подготовката и про-
веждането на публичния търг;
-да сключи договор за учредено право 
на строеж с кандидата, спечелил 
публичния търг.

Р Е Ш Е Н И Е № 687
На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА, чл.22, ал.1, т.2 от 
НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи 
дол :
1.Дава съгласие за отдаване под наем 
на помещение, находящо се в имот 
с идентификатор 84022.501.819.1, 
АОС №503/22.04.2001 год. – 
Автоспирка с. Щипско за нуждите 
на “Ловно-рибарско дружество” 
Вълчи дол, за срок от 1 (една) година, 
считано от м. ноември 2021 - м. 
ноември 2022 година.
2.Определя годишна наемна це-
на за имот с идентификатор 
84022.501.819.1, АОС №503/ 
22.04.2001 година – Автоспирка 
село Щипско на “Ловно-рибарско 
дружество” Вълчи дол, в размер на 
100,00 (сто) лева.

Р Е Ш Е Н И Е № 688
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 от НРПУРОИ, 
Общински съвет Вълчи дол:
1.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 12574.501.1528, АОС 
№3831/22.10.2021 год., частна 
общинска собственост, по КККР 
на град Вълчи дол, с площ 678 
кв.м. с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване в урбанизирана 
територия, да бъде продаден чрез 
публичен търг с явно наддаване.
2.Одобрява направената от 
инж. Йовка Атанасова пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
12574.501.1528, АОС №3831/ 
22.10.2021 год., частна общинска 
собственост, по КККР на гр. Вълчи 
дол, с площ 678 кв.м. в размер на 3 
600,00 лв.(три хиляди и шестотин 
лева) без ДДС за първоначална 

продажна цена при провеждането на 
публичния търг
3.Размер на депозита – 20%.
4.Определя Сийка Христова Миха-
лева - общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията за 
провеждане на търга.
5.Одобрява тръжната документация. 
6.Възлага на Кмета на община Вълчи 
дол:
-да организира подготовката и про-
веждането на публичния търг;
-да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спечелил пуб-
личния търг.

Р Е Ш Е Н И Е № 689
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, Общински съвет Вълчи 
дол:
1.Дава съгласие имот с иден-
тификатор 21717.501.341, АОС 
№3772/26.02.2019 година, с 
площ 3857 кв.м., начин на трайно 
ползване комплекс за образование 
в урбанизирана територия, ведно 
с построената в имота сграда с 
идентификатор 21717.501.341.1, със 
застроена площ 224 кв.м. по КККР 
на с. Добротич, да бъде продаден 
чрез публичен търг с явно наддаване.
2.Дава съгласие имот с идентификатор 
21717.501.342, АОС №3771
/26.02.2019 год., с площ 5427 кв. 
м., начин на трайно ползване обект 
за детско заведение в урбанизирана 
територия, ведно с построените 
в имота сгради: 21717.501.342.1, 
със застроена площ 241 кв.м. и 
21717.501.342.2 със застроена 
площ 73 кв.м., частна общинска 
собственост по КККР на с. Добротич, 
да бъде продаден чрез публичен търг 
с явно наддаване.
3.Не одобрява направената от 
инж. Йовка Атанасова пазар-
на оценка за имот с иден-
тификатор 21717.501.341, АОС 
№3772/26.02.2019 година, с 
площ 3857 кв.м., начин на трайно 
ползване комплекс за образование 
в урбанизирана територия, ведно 
с построената в имота сграда с 
идентификатор 21717.501.341.1, 
със застроена площ 224 кв.м. по 
КККР на с. Добротич в размер на 24 
120,00 лв. (двадесет и четири хиляди 
лева сто и двадесет лева) без ДДС 
за първоначна продажна цена при 
провеждането на публичния търг.
-Определя     пазарна     цена     за     имот     
с     идентификатор     21717.501.341,     
АОС №3772/26.02.2019 год., с 
площ 3857 кв. м., начин на трайно 
ползване комплекс за образование 
в урбанизирана територия, ведно 
с построената в имота сграда с 
идентификатор 21717.501.341.1,   
със   застроена   площ   224   кв. 
м.   по   КККР   на   с. Добротич   в   
размер   на 96 425,00 лв. (деветдесет 
и шест хиляди четиристотин двадесет 
и пет лева) без ДДС за първоначна 
продажна цена при провеждането на 
публичния търг.
4.Не одобрява направената от 
инж. Йовка Атанасова пазарна 
оценка за имот с идентификатор 
21717.501.342, АОС №3772/
26.02.2019 г., с площ 5 427 кв.м., 
начин на трайно ползване обект за 
детско заведение в урбанизирана 
територия, ведно с построените 
в имота сгради: 21717.501.342.1, 
със застроена площ 241 кв.м. и 
21717.501.342.2 със застроена 

площ 73   кв. м.,   частна   общинска   
собственост    по    КККР    на    с. 
Добротич    в    размер    на 46 270,00 
лв. (четиридесет и шест хиляди 
двеста и седемдесет лева) без ДДС 
за първоначна продажна цена при 
провеждането на публичния търг.
-Определя     пазарна     цена     за     имот     
с     идентификатор     21717.501.342,     
АОС №3772/26.02.2019 г., с 
площ 5 427 кв.м., начин на трайно 
ползване обект за детско заведение 
в урбанизирана територия, ведно 
с построените в имота сгради: 
21717.501.342.1, със застроена 
площ 241 кв.м. и 21717.501.342.2 
със застроена площ 73 кв. м., частна 
общинска собственост по КККР на с. 
Добротич в размер на 135 675,00 лв. 
(сто тридесет и пет хиляди шестотин 
седемдесет и пет лева) без ДДС 
за първоначна продажна цена при 
провеждането на публичния търг.
5.Размер на депозита – 20% от стой-
ността на имота.
6.Определя стъпка – 10 % от обя-
вената начална тръжна цена.
7.Определя Сийка Христова Миха-
лева - общински съветник, да бъде 
включен в състава на комисията за 
провеждане на търга.
8.Одобрява тръжната документация. 
9.Възлага на Кмета на община Вълчи 
дол:
-да организира подготовката и про-
веждането на публичния търг;
-да сключи договор за покупко-
продажба с кандидата, спечелил пуб-
личния търг.

Р Е Ш Е Н И Е № 690
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 
от ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, 
чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с 
чл.110, ал.1, т.5 от с.з., Общински 
съвет – Вълчи дол одобрява ПУП-ПП 
(парцеларен план), «Тръбопровод с 
помпена станция за напояване на ПИ 
с идентификатор №84022.23.51 по 
КК на с. Щипско», общ. Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е № 691
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 
от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол приема Информация относно 
проекти и програми на Община Вълчи 
дол и тяхното актуално състояние, 
изпълняващи се и предвидени за фи-
нансиране от Европейски фондове 
и други финансиращи организации 
за периода м.декември 2021 г. - м. 
ноември 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 692
На основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.23 от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол дава съгласие до края на 
календарната 2021 година да не се 
отпущат еднократни финансови по-
мощи, поради липса на бюджет.

Р Е Ш Е Н И Е № 693
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 
от ЗМСМА и във връзка с чл.198е, 
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, ОбС 
Вълчи дол:
1.Определя представител на Община 
Вълчи дол в извънредното Общо 
събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана 
от «Водоснабдяване и канализация 
- Варна» ООД, насрочено за 
15.12.2021 год. от 14,00 часа   г-жа 
Пепа Петрова Пенчева - ВрИД кмет 
на община Вълчи дол
2.Дава съгласие г-жа Пенчева - ВрИД 
кмет на община Вълчи дол, като 
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представител на Община Вълчи дол 
на предстоящото извънредно Общо 
събрание на 15.12.2021 година от 
14,00 часа в заседателната зала в 
сградата на Областна администрация 
Варна да гласува „за” приемане 
на предложените по дневния ред 

материали.

Р Е Ш Е Н И Е № 694
На основание чл.21, ал.1, т.11 от 
ЗМСМА, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, 
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 
№06416.77.28 по КК землище село 
Брестак, община Вълчи дол.

2.Одобрява заданието по чл.125(1) 
от ЗУТ за възлагане изработването 
на проект за Подробен устройствен 
план - план за застрояване (ПУП-
ПЗ) за ПИ №06416.77.28 по КК 
землище село Брестак, община Вълчи 
дол.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, 
решенията по т.1 и т.2 не подлежат 
на оспорване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                       /Д. ТОДОРОВ/

•Тридесет и трето редовно заседание на ОбС Вълчи дол, проведено на 21.12.2021 год.
Р Е Ш Е Н И Е № 695

На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 
и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.1, ал.2 от ЗМДТ, чл.79 от АПК, 
Общински съвет Вълчи дол дава 
съгласие за запазване на досегашният 
размер на данък върху недвижимите 
имоти и запазва съдържанието на 
чл.17 от Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на 
територията на oбщина Вълчи дол 
както следва:
-Чл.17.Размерът на данък върху 
недвижимите имоти се определя 
в размер на 3,00 на хиляда върху 
данъчната оценка на недвижимия 
имот“.
-§2 - Наредбата влиза в сила от 
01.01.2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 696
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 2022 година 
на действащите осемнадесет броя 
читалища на територията на община 
Вълчи дол.

Р Е Ш Е Н И Е № 697
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 2022 
година на „Зърнени храни” АД.

Р Е Ш Е Н И Е № 698
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 2022 
година на „Агро 03“ ООД.

Р Е Ш Е Н И Е № 699
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 2022 
година на „Банка ДСК” АД.

Р Е Ш Е Н И Е № 700
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 
2022 година на ЗК „Златен клас” с. 
Михалич.

Р Е Ш Е Н И Е № 701
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 2022 
година на «Бългериън Прайвит 
Екуити Къмпани» ЕООД.

Р Е Ш Е Н И Е № 702
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 
2022 г. в размер на 762 710,38 лева.
ІІ.Общински съвет Вълчи дол опре-
деля такса “Битови отпадъци” за 
2022 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, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 0,50‰ и за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парковете 
и другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
•с. Бояна – 6,00 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в т. 
ч.2,5‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
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 ползане.
•с. Брестак – 6,00 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в т. 
ч. 3,00 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 2,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
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 ползане.
•с. Войводино - 6,00 промила 
върху данъчната оценка на имотите, 
в т.ч. 2,90‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 1,80‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 1,30‰ и за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парковете 
и другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
•с. Генерал Киселово - 6,00 промила 
върху данъчната оценка на имотите, в 

т.ч. 3,00 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 2,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
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 ползане.
•с. Генерал Колево - 6,00 промила 
върху данъчната оценка на имотите, в 
т.ч. 3,00 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 1,50‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
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 ползане.
•с. Добротич - 6,50 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в т.ч. 
3,20 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 1,80‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
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 ползане.
•с. Есеница - 6,50 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в т.ч. 
3,40 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 2,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
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 ползане.
•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 ползане.
•с. Изворник -  6,00 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в т. 
ч. 3,00 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 1,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 2,00‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
•с. Искър - 6,00 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в т. 
ч. 3,50 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 1,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,50‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
•с. Калоян - 6,50 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в т. 
ч. 2,80 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 1,70‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 2,00‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
•с. Караманите - 6,00 промила 
върху данъчната оценка на имотите, в 
т.ч. 3,30 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 1,70‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,00‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 

другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
•с. Кракра - 5,50 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в т. 
ч. 1,70 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 2,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,80‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
•с. Метличина - 6,00 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в т. 
ч. 3,50 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 1,50 ‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,00‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
•с. 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, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,50‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
•с. Оборище - 6,50 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в т. 
ч. 3,00 ‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 2,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,50‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
•с. Радан войвода - 6,00 промила 
върху данъчната оценка на имотите, в 
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В Стария завет първите пет книги, написани от Моисей преди хиляди години, 
са за сътворението на света и първите човеци. Във втората книга „Изход“, в 
двадесета глава, Моисей описва как лично Бог му дава две каменни плочи 
„скрижали“, с десетте заповеди, които хората трябвало да спазват. На първата 
плоча били написани четирите, свързани с отношението на човек към Бога, а 
на втората – шестте заповеди за отношението на човек към човека. В тях се 
съдържали двата вида любов: любов към Бога и любов към ближния.
В Новия завет, в отговор на въпроса: коя заповед е по-голяма от всички в закона, 
Господ Иисус Христос казал: „Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си 
сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма 
заповед; а втора, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си; на тия две 
заповеди се крепи целият закон и пророците.“ (Мат. 22:37-40). Така Христос 
обобщава и утвърждава заповедите на любовта.
Да обичаме Бога сме длъжни преди всичко и повече от всичко, защото Той е наш 
Творец, Промислител и Спасител - „защото ние чрез Него живеем,  и се движим, 
и съществуваме“ (Деян. 17:28).
След това трябва да следва и любовта към ближния, която служи като изява на 
нашата любов към Бога. Който не обича ближния си, той и Бога не обича. Св. 
апостол Йоан Богослов разяснява: „Който каже: „любя Бога“, а мрази брата си, 
лъжец е; защото, който не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, 
Когото не е видял?“. (1Йоан: 4:20). 
Като обичаме Бога и ближните, с това ние разкриваме и истинската любов към 
самите нас, която се състои в изпълнение на нашите задължения спрямо Бога и 
ближните. Тя се изразява в грижата за душите ни, в нашето очистване от греховете, 
в подчинение на тялото на духа, в ограничение на личните потребности. Ние сме 
длъжни да пазим нашето здраве и да се грижим за развитието на собствените ни 
душевни сили и способности, за да проявяваме по-добре своята любов към Бога 
и нашите ближни. 
Всъщност любовта към себе си не трябва да проявяваме в ущърб на любовта към 
ближния. Точно обратното. Ние сме длъжни да жертваме любовта към себе си 
спрямо любовта към ближните. „Никой няма любов по-голяма от тая, да положи 
душата си за своите приятели (за своите ближни)“ (Йоан 15:13). А любовта 
към себе си и любовта към ближните трябва да се принасят в жертва спрямо 
любовта към Бога. Затова Господ Иисус Христос казва така: „Който обича баща 
или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря 
повече от Мене, не е достоен за Мене; и който не взима кръста си (т.е. който 
отхвърля и негодува против всичките тежести, бреме на живота, лишения, 
страдания и изпитания, които Господ е допуснал да се случат, а върви по пътя на 
беззаконието), а следва подире Ми, не е достоен за Мене“ (Мат. 10:37-38). 
Ако човек преди всичко обича Бога, то естествено той не може да не обича и 
баща си, и майка си, и децата си, и всички свои ближни; затова тази любов ще 
бъде осветена от Божествената благодат. Но ако човек обикне някой от тях, без 
да обича Бога, то тази любов може да бъде престъпна. Например, такъв човек 
заради благополучието на свой близък, може да лиши от благополучие другите, 
като бъде към тях несправедлив, жесток и т.н.
И така, макар целият Божий Закон да се състои в двете заповеди на любовта, 
то все пак те са разделени на 10 заповеди, за да разберем по-ясно всички наши 
задължения към Бога и ближния.
Използвани материали: „Закон Божий“, протойерей Серафим Слободской.

“Братя и сестри,  през 2022 година искам да ви запозная 
с Десетте Божии заповеди. Има ги в началото на всяко 

православно църковно календарче.” - отец Станислав Друмев

ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ

ЗАПОВЕДИТЕ НА ЛЮБОВТА

Дата: Ден от 
седмицата: Населено място:

1 вторник Вълчи дол, Войводино

2 сряда Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

3 четвъртък Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

4 петък Вълчи дол, Щипско

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

8 вторник Вълчи дол, Искър

9 сряда Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

10 четвъртък Оборище, Генерал Киселово, “Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

11 петък Вълчи дол

14 понеделник Червенци, Брестак

15 вторник Вълчи дол

16 сряда Стефан Караджа

17 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич

18 петък Вълчи дол, Войводино

21 понеделник Бояна, Оборище, Генерал Киселово, Звънец, Страхил, 
“Булгаргаз”, “Свинекомплекс”

22 вторник Вълчи дол, Щипско

23 сряда Червенци, Караманите, Метличина, Брестак

24 четвъртък Есеница, Калоян, Добротич, Михалич, Кракра

25 петък Вълчи дол, Искър

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

ГРАФИК НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 
Европа инвестира в селските райони

СТАРТИРА ЕЖЕГОДНИЯТ КОНКУРС 
НА ПУДООС 

„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2022“
Преди броени дни стартира ежегодният конкурс в рамките на Националната кампания „Чиста околна 
среда - 2022“, която Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда провеждат повече от 15 години. 
Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна с проекти на стойност 
до 15 000 лв. с вкл. ДДС, както и държавни и общински училища, детски градини и Центрове за 
подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси, с проекти на стойност 7 500 лв. с 
включено ДДС.
Сроковете за входиране на проектните предложения са до 18.02.2022 година за държавни и общински 
училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски 
комплекси и до 04.03.2022 година за общини и кметства.
Община Вълчи дол подготвя проекти за 12 кметства, 2 училища и 4 детски градини.
Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2022 г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, 
свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към 
мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна 
среда – 2022 г.” се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване 
и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на 
детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, 
формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на 
околната среда у гражданите.                                    

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  ПРОДЪЛЖАВА  
ПРЕДОСТАВЯНЕТО 

НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧНА ПОМОЩ“
  ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Личната  помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, 
извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен  или 
социален характер. Към настоящия момент броят на личните асистенти, които са сключили 
трудов договор с Община Вълчи дол по Закона за личната помощ е 73. Броят на обслужваните 
ползватели е 61, от тях 10 деца.
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. В този случай заявителят за ползване на 
лична помощ дава съгласие пълният размер на добавката за чужда помощ по чл.103 от Кодекса за 
социално осигуряване, която получава от НОИ като добавка към личната пенсия, да се  превежда от 
НОИ  на Агенцията за социално подпомагане /АСП/.
2.Дете с 90 и над 90  на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 
работоспособност без определена чужда помощ. В този случай в заявлението за включване в 
механизма за лична помощ се дава съгласие до 380 лв. от получаваната месечна помощ, която се 
отпуска по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда  от АСП на Кмета на Общината като 
доставчик на личната помощ.
Хората с увреждания могат да избират от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществява 
личната помощ. Няма ограничение за асистенти по механизма лична помощ да бъдат назначавани 
лица в пенсионна възраст, лица с увреждания, ученици и др. Изискването е лицето да не е поставено 
под запрещение, да не е осъждано за умишлено престъпление и не са му  налагани мерки за защита 
от домашно насилие на ползвател на лична помощ. С всеки кандидат за асистент се извършва 
събеседване и се вписва в списъка на кандидатите за асистенти на Общината.
В седем дневен срок от постъпване на Заявление-декларацията за включване в механизма лична 
помощ, се изготвя Тристранно споразумение между асистента, ползвателя и доставчика на лична 
помощ. А след седем дневен срок от споразумението се сключва Трудов договор между Кмета на 
Общината  и  асистента. Изпълнението на трудовия договор с асистента започва от първо число 
на месеца, следващ месеца на сключването на договора. Личната помощ се предоставя въз основа 
на изготвена Индивидуална оценка на потребностите и е издадено Направление от Дирекция 
“Социално подпомагане” с определен брой необходими часове за полагане на грижи. Конкретната 
сума за  трудовото възнаграждение на личния асистент се изчислява  като броят на определените 
часове за лична помощ се умножи по часовата ставка  за положения труд. 
Заявление-декларация /по образец / за включване може да се подава всеки работен ден в 
сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1,  Дирекция „Инвестиционна политика 
и хуманитарни дейности” – стая 403 /четвърти етаж/ от 8.00 до 17.00 часа, лично или чрез 
упълномощено от него лице до Кмета на общината по настоящ адрес.

Дирекция ИПХД

  Стилияна Иванова, главен експерт ИПХД
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СОЦИАЛНА УСЛУГА 

„АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА” 
НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

ПО ЗАКОНА ЗА 
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Община Вълчи дол, в качеството си на Доставчик на социалната 
услуга „Асистентска подкрепа”, в изпълнение на Закона за 
социалните услуги, продължава и през 2022 година да приема 
документи от кандидати за потребители. Към настоящия момент 
в общината тази социална услуга  ползват  52  потребители, а 
назначените социални асистенти са 65.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана  държавно делегирана 
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“. 
Целта на услугата е оказване подкрепа на потребителите в справянето 
с ежедневни дейности, съобразени с личните интереси и възможности. 
Услугата подпомага поддържането и развиването на силните страни на 
всеки потребител. Оказваната помощ от социалния асистент се извършва 
съобразно потребностите и предпочитанията на потребителя, които се 
уточняват предварително.
Дейностите, изпълнявани от социалните асистенти, включват 
подкрепа на ползвателите при:
•самообслужване;
•движение и придвижване;
•промяна и поддържане на позицията на тялото;
•изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
•комуникация.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, 
съгласно Закона за социалните услуги, са:
•лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, 
които нямат определена по съответния ред степен на намалена работо-
способност;
•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.
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.
Социален асистент може да бъде всяко физическо 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. Трябва да има минимум основно 
образование и настоящ адрес на територията на община Вълчи дол. С 
одобрените кандидати за социални асистенти се сключва трудов договор 
на пълен/непълен работен ден, съобразно определените на ползвателите 
часове за ползване на услугата.

Документи се подават всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа 
в сградата на Община Вълчи дол, Дирекция „Инвестиционна 
политика и хуманитарни дейности”, стая 403 /последен етаж/.

Дирекция ИПХД

Проект „Патронажна грижа + в община Вълчи дол“
BG05M9OP001-6.002-0193-С01 

финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“

УСПЕШНО СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ 
“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + 
В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”

На територията на община Вълчи дол успешно се изпълнява Проект “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА 
ВЪЛЧИ ДОЛ”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 
По Направление 1 - Патронажна грижа се предоставя на не по-малко от 42 потребители, обслужвани от 7 
домашни помощници, 1 медицинска сестра, 1 психолог и 1 социален работник. Основните отговорности на 
домашните помощници са предоставяне на услуги по домовете за преодоляването на последиците от 
COVID-19, като доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително 
лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата 
операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със 
средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), почистване, 
пране, социални контакти и др. Основните отговорности на медицинската сестра са да събира и предоставя 
здравна информация на потребителите; Предоставя квалифицирани медицински услуги, недублиращи тези 
от НЗОК и съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта; Диагностични изследвания 
на потребителите на социалната услуга, назначени от лекар, които не се финансират от НЗОК; Придружава 
потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни 
институции, имащи отношение към целевата група; Извършва манипулации, лечебни процедури, смяна на 
превръзки, измерване на кръвна захар и кръвно налягане, контрол върху приема на лекарства и др. Основните 
отговорности на психолога са предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране, които ще създадат 
възможност за водене на самостоятелен и независим живот на потребителите, както и подобряване качеството 
на живот на тях и техните семейства; Подкрепа при идентифициране на проблеми при кризисни състояния, 
конфликти, демотивация, загуба и прочие ;Психологическа подкрепа и консултиране във връзка с ограничаване 
разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.
Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни 
хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните 
услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с 
разпространението на COVID-19. Продължава подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от корона вируса.
Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с CO-
VID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка 
в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на 
уязвимите групи.
По Направление 2 - В същото време предприемането на мерки за ограничаване на разпространението на 
инфекцията в процеса на предоставяне на социалните услуги от доставчиците води до възникването на 
допълнителни разходи за тях, които няма възможност да бъдат поети в рамките на стандарта за финансиране 
на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. В тази връзка ще бъдат предоставени допълнителни 
средства за дейности, пряко свързани с опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги 
делегирани от държавата дейности, така и на служителите, които предоставят тези услуги, т.е. на Дом за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Оборище
Началото на изпълнение на дейностите по Направление 1 и Направление 2 е 01.10.2021 година. Срокът за 
изпълнение на дейностите по двете направления е 12 месеца.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 186 237,27 лева (сто осемдесет и шест хиляди 
двеста тридесет и седем лева и 27 ст.), в това число средства от ЕСФ – 186 237,27 лева.

Нина Белева,
ръководител на Проект

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЩИНА ВЪЛЧИ 
ДОЛ ОРГАНИЗИРА 

КОНКУРС ЗА
 НАЙ-ДОБРО 

ДОМАШНО ВИНО.
Желаещите да вземат 

участие в конкурса 
за най-качествено 

розово, червено и бяло 
вино е необходимо да 

предоставят по
 1 бутилка 

вино собствено 
производство /за 

предпочитане е да 
е прозрачна и без 

етикет/ в Общинска 
администрация - Вълчи 

дол, ет.2, стая 204 
до 9.02.2022 година.

Благодарим за уважението на представителките на пенсионерски 
клуб “Прогрес” - град Вълчи дол, които ни изненадоха по случай 

големия народен празник Бабинден! Бъдете здрави!
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

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 ползане.
• с. Стефан Караджа - 6,50 промила 
върху данъчната оценка на имотите, в 
т.ч. 3,00‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 2,00‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
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 ползане.
• с. Страхил - 5,50 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в 
т.ч. 2,70‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 1,40‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,40‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
• с. Червенци - 6,50 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в 
т.ч. 3,30‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 2,20‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,00‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
• с. Щипско - 6,50 промила върху 
данъчната оценка на имотите, в 
т.ч. 3,10‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до 
инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на 
битови отпадъци; 1,50‰, за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,90‰ и за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 

места в общината, предназначени за 
обществено ползане.
-за нежилищни имоти на юри-
дически лица, както следва:
•гр. Вълчи дол – 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т.ч. 6,00‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,00‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 2,00‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
• с. Бояна - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т.ч. 5,00‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 3,00‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 2,00‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
• с. Брестак - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т.ч. 6,00‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, 
както и осигуряване на съдове 
за събиране на битови отпадъци; 
1,30‰ - за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както 
и проучване, проектиране, 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, парковете 
и другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
• с. Генерал Киселово - 10,00 
промила върху данъчна оценка, 
формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната 
оценка по приложение №2 на 
Закона за местните данъци и такси 
на нежилищните имоти, в т.ч. 5,80‰ 
за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за 
третирането им, както и осигуряване 
на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,50 ‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 1,70‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парковете 
и другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
• с. Генерал Колево - 10,00 
промила върху данъчна оценка, 
формирана от по-високата между 
отчетната стойност и данъчната 
оценка по приложение №2 на 
Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 5,10‰ 
за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за 
третирането им, както и осигуряване 
на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 3,50‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,40‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Добротич - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т. ч. 4,50‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 4,00‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,50‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Есеница - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т.ч. 6,40‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,00‰ - за третиране 

(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,60‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Звънец - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т. ч. 4,60‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 4,80‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 0,60‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Изворник - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т. ч. 5,00‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 4,00‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,00‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Искър - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т. ч. 5,20‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 3,80‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,00‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Калоян - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите 

отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,50‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,50‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Караманите - 10,00 промила 
върху данъчна оценка, формирана 
от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка 
по приложение №2 на Закона 
за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 6,00‰ 
за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за 
третирането им, както и осигуряване 
на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,50‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,50‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Кракра - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 3,30‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 0,70‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Метличина - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,70‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,30‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Михалич - 10,00 промила върху 
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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, парковете 
и другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
• с. Оборище - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т.ч. 5,00‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, 
както и осигуряване на съдове 
за събиране на битови отпадъци; 
3,50‰ - за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както 
и проучване, проектиране, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 1,50‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парковете 
и другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Радан войвода - 10,00 промила 
върху данъчна оценка, формирана 
от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка 
по приложение №2 на Закона 
за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т.ч. 6,40‰ 
за събиране на битовите отпадъци и 
транспортирането им до инсталация за 
третирането им, както и осигуряване 
на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,80‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, 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, парковете 
и другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.

• с. Страхил - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т.ч. 6,50‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, 
както и осигуряване на съдове 
за събиране на битови отпадъци; 
2,50‰ - за третиране (обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както 
и проучване, проектиране, изграж-
дане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци; 1,00‰ - за 
поддържане чистотата на уличните 
платна, площадите, алеите, парковете 
и другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
• с. Червенци - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т. ч. 5,00‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 3,50‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 1,50‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.
•с. Щипско - 10,00 промила върху 
данъчна оценка, формирана от по-
високата между отчетната стойност 
и данъчната оценка по приложение 
№2 на Закона за местните данъци 
и такси на нежилищните имоти, в 
т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането 
им до инсталация за третирането 
им, както и осигуряване на 
съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,00‰ - за третиране 
(обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване) на битовите 
отпадъци в инсталация, както и 
проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 
и мониторинг на депата за битови 
отпадъци; 2,00‰ - за поддържане 
чистотата на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и 
другите територии от населените 
места в общината, предназначени за 
обществено ползване.

Р Е Ш Е Н И Е № 703
На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет Вълчи дол приема Културен 
календар /проект/ на Община Вълчи 
дол за 2022 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 704
На основание чл.17, ал.1, т.10 
и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
Общински съвет Вълчи дол приема 
предложения проект за Спортен 
календар на Община Вълчи дол за 
2022 година, съгласно Приложение 
№1 към настоящата докладна за-
писка.

Р Е Ш Е Н И Е № 705
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол дава съгласие със средства от 

Бюджет 2021 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 № 706
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 
и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет 
Вълчи дол :
1.Дава съгласие Общинска админи-
страция Вълчи дол да разработи 
проектно предложение и да канди-
датства за финансиране на проект 
“Ремонт на Обединено училище 
«Васил Левски» - с. Михалич и на 
прилежащото външно пространство 
около него в УПИ І, кв.1 по плана на 
с. Михалич, община Вълчи дол ЕТАП 
ІІ” по мярка М02 «Подобряване на 
социалната инфраструктура» по 
ПРОЕКТ «КРАСИВА БЪЛГАРИЯ» 
2022.
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 130 609,00 лв. (сто 
и тридесет хиляди шестстотин и 
девет лева) за проект «Ремонт на 
Обединено училище «Васил Левски» 
- с. Михалич и на прилежащото 
външно пространство около него в 
УПИ І, кв.1 по плана на с.Михалич, 
Община Вълчи дол - ЕТАП ІІ» 
по мярка М02 «Подобряване на 
социалната инфраструктура» по 
ПРОЕКТ «КРАСИВА БЪЛГАРИЯ» 
2022.

Р Е Ш Е Н И Е № 707
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, Общински съвет Вълчи 
дол приема Отчета за дейността на 
Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните – 
Община Вълчи дол за 2021 година.

Р Е Ш Е Н И Е № 708
На основание чл.21, ал.2, във 
връзка с чл.21, ал.1, т.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, Общински съвет 
Вълчи дол:
I.Отменя съществуващата обща 
численост и структура на Общинска 
администрация – Вълчи дол, считано 
от 01.01.2022 год.
II.Одобрява общата численост и 
структура на Общинска админи-
страция - Вълчи дол, считано от 
01.01.2022 г., както следва:
1.Кмет на община
2.Заместник кмет - 2 щатни бройки
3.Секретар на община
4.Кметове на кметства - 7 щатни 
бройки
5.Кметски наместници - 13,5 щатни 
бройки
6.Служител по сигурността на 
информацията
7.Главен архитект - 0,5
8.Звено „Вътрешен одит“ - 2 щатни 
бройки
Държавна дейност:
1.Обща администрация:
•Дирекция „Административно прав-
но и информационно обслужване”  - 
12 щатни бройки
•Дирекция „Финанси и счетоводни 
дейности” - 8 щатни бройки
2.Специализирана администрация:
•Дирекция „Местни данъци, такси 
и неданъчни приходи” – 7 щатни 
бройки
•Дирекция „Устройство на терито-
рията и общинска собственост” - 9 
щатни бройки
•Дирекция „Инвестиционна по-
литика и хуманитарни дейности” – 7 
щатни бройки
Местна дейност:

1.Дейност ”Битово и комунално 
стопанство” – 28 щатни бройки
2.Дейност „Домашен социален пат-
ронаж”- 13 щатни бройки
3.Дейност „Администрация на кмет-
ства” – 6 щатни бройки
4.Дейност „Чистота” - 14 щатни 
бройки
5.Дейност „Озеленяване“ - 6 щатни 
бройки
6.Дейност „Стопанска и турис-
тическа дейност” - 9 щатни бройки
7.Дейност „Други дейности по 
туризма“ – 2 щатни бройки
8.Дейност „Други дейности по 
спорта и физическата култура“- 4 
щатни бройки
Други дейности:
1.Дейност „Вътрешна сигурност” - 2 
щатни бройки
2.Дейност „Отбрана” – 5 щатни 

бройки
3.Дейност „Здравеопазване” - 5 щат-
ни бройки
4.Дейност „Други дейности по здра-
веопазването“ – 1 щатна бройка
5.Дейност „Други дейности по кул-
турата“ – 1 щатна бройка
6.Дейност „Други дейности по обра-
зованието“ – 9 щатни бройки
Обща численост - 176.
III.Дава съгласие Кметът на община 
Вълчи дол да прави вътрешни про-
мени в утвърдената обща численост 
и структура на Общинска адми-
нистрация Вълчи дол, без да над-
вишава нейната численост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                       /Д. ТОДОРОВ/

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО 
МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- 
НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”

След като на 10.12.2021 год. ръководството на Община Вълчи дол 
подписа анекс към Договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001-0114-C05 по проект „Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол” с управляващия орган на 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, 
с което се удължава срокът за предоставяне на социалната услуга 
до 30.06.2022 г., продължава приемът на заявления за включване в 
социалната услуга.
Проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в 
Община Вълчи дол“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата 
на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата 
чрез механизма REACT-EU е част от целенасочената социална политика, 
която Община Вълчи дол развива в подкрепа на хората, живеещи в 
материално лишение и в риск от социална изолация. Главната цел на 
проекта e подкрепа на уязвими граждани на община Вълчи дол, които 
не са в състояние сами да осигурят прехраната си в условията на 
извънредна епидемична обстановка, предизвикана от заболяването CO-
VID-19. Всеки желаещ трябва да представи попълнени Заявление 
– декларация (Приложение №2) и Декларация за разкриване на 
данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице 
(Приложение №20). Документите са налични и се подават всеки 
работен ден в сградата на Общинска администрация – гр. Вълчи 
дол, пл. „Христо Ботев“ №1.                               Стилияна Иванова

главен експерт ИПХД

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА 
ЗАЯВЛЕНИЯ  ПО ПРОЕКТ 

„ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА 
НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 

В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“
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Община Вълчи дол напомня на 
собствениците на домашни любимци и 
кучета за служебни, ловни и други цели за 
задълженията им, произтичащи от Закона 
за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВД) и Закона за защита на животните 
(ЗЗЖ), а именно: 

І.СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ВЕТЕ-
РИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА 

ДЕЙНОСТ (ЗВД) 
Чл.172. (Изм. - ДВ, бр.84 от 2007 г.) 
Собствениците на домашни любимци са 
длъжни:
1.да вземат мерки животните да не 
замърсяват обществени места, като 
почистват мястото след дефекация;
2.да вземат мерки животните да не 
създават опасност за хора или други 
животни;
3.да вземат мерки за предотвратяване на 
нежелано размножаване на животните;
4. при използването им за размножаване 
да се съобразяват с физиологичните, 
анатомичните и поведенческите им 
характеристики и да не допускат застра-
шаване на тяхното здраве.
Чл.173 Собствениците на кучета са 
длъжни:
1. при извеждането на кучетата да носят 
в себе си ветеринарномедицинския пас-
порт и да го представят за проверка на 
общинските и ветеринарномедицинските 
органи;
2.да представят ветеринарномеди-
цинския паспорт при посещение при вете-
ринарен лекар;
3.ежегодно да представят кучетата за 
ваксинация срещу бяс;
4.когато ги отглеждат в затворени поме-
щения, ежедневно да им осигуряват 
необходимата разходка;
5.когато ги отглеждат вързани на открито, 
да им осигурят подслон и площ за 
свободно движение.
Чл.174. (Изм. - ДВ, бр.13 от 2020 г., в 
сила от 14.02.2020 г.) (1) Собствениците 
на кучета, навършили 6-седмична 
възраст, ги представят на регистриран 
ветеринарен лекар, който упражнява 
ветеринарномедицинска практика във 
ветеринарномедицинско заведение за:
1.официална идентификация чрез поста-
вяне на инжектируем транспондер и 
издаване на идентификационен документ 
(паспорт), отговарящи на изискванията на 
наредбата по чл.51, ал.5;
2.обезпаразитяване и ваксинация срещу 
болести по кучетата, различни от болестта 
бяс.
(2)Собствениците на кучета, навършили 
12-седмична, но не повече от 6-месечна 
възраст, ги представят на ветеринарния 
лекар по ал.1 за първоначално поставяне 
на ваксина срещу болестта бяс. Всяка 
следваща ваксинация срещу болестта бяс 
се извършва 12 месеца след предходната.
(3)След извършване на действията по ал.1 
и 2 ветеринарният лекар въвежда данните 
в Интегрираната информационна система 
по чл.51, ал.3 на БАБХ в срока по чл.39, 
ал.2, т.14.
(4)Ветеринарният лекар по ал.1 изпраща 
ежемесечно по електронен път или на 
хартиен носител в ОДБХ справка за 
всички идентифицирани кучета през 
съответния месец, която съдържа датата 
на раждане на животните, номерата на 
официалните средства за идентификация, 
датите на поставяне на транспондерите 
и на издаване на паспортите, имената, 
адресите и телефоните на собствениците 
на животните.
(5)Собствениците на кучета заплащат на 
ветеринарния лекар по ал.1 стойността 
на извършените действия и манипулации, 
средствата на официална идентификация, 
паспорта и въвеждането на информацията 
в Интегрираната информационна система 
на БАБХ.
(6)Дейностите по ал.1 - 4 за служебни 
кучета в организациите на бюджетна 
издръжка се извършват от ветеринарни 
лекари в съответното ведомствено ветери-
нарномедицинско звено по чл.12.
Чл.175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За 
притежаване на куче ежегодно се заплаща 

такса по Закона за местните данъци и 
такси.
(2)Освобождават се от такса собстве-
ниците на:
1.(изм. - ДВ, бр.17 от 2018 г.) кучета на 
лица с увреждания;
2.служебни кучета в организациите на 
бюджетна издръжка;
3.кучета, използвани за опитни цели;
4.кучета, използвани от Българския чер-
вен кръст;
5.кастрирани кучета;
6.(изм. - ДВ, бр.14 от 2016 г., в сила от 
19.02.2016 г.) кучета, които придружават 
или охраняват селскостопански животни, 
които се отглеждат в регистриран жи-
вотновъден обект;
7.(нова - ДВ, бр.13 от 2020 г., в сила от 
14.02.2020 г.) ловни кучета, собственост 
на лица, придобили право на лов по реда 
на Закона за лова и опазване на дивеча.
(3)Приходите от събраните такси постъп-
ват в общинския бюджет и се използват за 
мероприятия, свързани с намаляване броя 
на безстопанствените кучета.
Чл.176. (1) (Изм. - ДВ, бр.84 от 2007 г.) 
Собствениците на обекти, в които се 
отглеждат, развъждат и/или предлагат 
домашни любимци с цел търговия, на 
пансиони, изолатори и приюти за животни 
ги регистрират по реда на чл. 137, като към 
заявлението прилагат и удостоверение 
за завършен курс по защита и хуманно 
отношение към животните.
(2)(Изм. - ДВ, бр.36 от 2008 г., изм. - ДВ, 
бр.41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 
г., изм. - ДВ, бр.58 от 2017 г., в сила от 
18.07.2017 г.) Изискванията към обектите 
по ал.1 се уреждат с наредба на министъра 
на земеделието, храните и горите.
Чл.177 (1) Забранява се:
1.(изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.)извършването 
на следните хирургически интервенции 
на домашни любимци:
а)рязане на опашка;
б)рязане на уши;
в)изрязване на гласни струни;
г)отстраняване на нокти и зъби;
2.(изм. - ДВ, бр.84 от 2007 г.) отглеж-
дането и развъждането на домашни 
любимци за добив на месо и кожи от тях;
3.извеждането на кучета без повод, а на 
агресивни кучета - и без намордник;
4.разхождането на кучета на детски 
площадки и на места, обозначени от 
общините със забранителни знаци.
(2)Интервенциите по ал.1, т.1 се допус-
кат по изключение по преценка на вете-
ринарен лекар.
Чл.178 Кметовете на общини, райони 
и кметства организират контрола за 
спазване изискванията по чл.172, т.1 и 2, 
чл.173, т. 1 и чл.177, ал.1, т.3 и 4.

ІІ.АДМИНИСТРАТИВНОНАКА-
ЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ЗВД

Чл.426. (Изм. - ДВ, бр.92 от 2011 г.) Който 
не изпълни задължение по чл.172, т.1 или 
2, се наказва с глоба в размер 100 лв.
Чл.426а. (Нов - ДВ, бр.14 от 2016 г., в 
сила от 19.02.2016 г.) Който не изпълни 
задължение по чл.173, се наказва с глоба 
в размер от 50 до 500 лв.
Чл.426б. (Нов - ДВ, бр.14 от 2016 г., в 
сила от 19.02.2016 г.) Който не изпълни 
задължение по чл.174, ал.4, се наказва 
с глоба в размер 200 лв., а при повторно 
нарушение - 500 лв.
Чл.427. (1) Който наруши забрана по 
чл.177, ал.1, т.1, се наказва с глоба от 50 
до 100 лв., а при повторно нарушение - от 
100 до 200 лв.
(2)Когато нарушението по ал.1 е извър-
шено от ветеринарен лекар или техник, 
глобата е от 100 до 200 лв., а при повторно 
нарушение - от 200 до 300 лв.
(3)(Отм. - ДВ, бр.92 от 2011 г.)
Чл.428. (Изм. - ДВ, бр.92 от 2011 г.) Който 
наруши забрана по чл.177, ал.1, т.3 или 4, 
се наказва с глоба в размер 100 лв.
Чл.429. (1) (Изм. - ДВ, бр.92 от 2011 
г.) Собственик на куче, който наруши 
изискване по чл.174, се наказва с глоба в 
размер 200 лв.
(2)(Изм. - ДВ, бр.92 от 2011 г.) Когато 
нарушението е извършено от юридическо 
лице или едноличен търговец, се налага 
имуществена санкция от 200 до 400 лв.

ІІІ.СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИ-
ТА НА ЖИВОТНИТЕ (ЗЗЖ)

Чл.33. Собствениците на животни-
компаньони ги отглеждат при спазване 
изискванията за защита на животните 
по този закон и по Закона за ветери-
нарномедицинската дейност.
Чл.34. (1) Не могат да се отглеждат кучета 
и котки в жилища в сграда - етажна 
собственост, на площ по-малка от:
1.за куче:
а)от малки породи до 10 кг - 6 кв. м;
б)за средни породи до 25 кг - минимум 8 
кв. м;
в)за големи породи над 25 кг - минимум 
10 кв. м;
2.за котка - минимум 6 кв. м.
(2)Площта се изчислява като обща с 
хората, живеещи в жилището.
(3)На кучета, които се отглеждат на 
открито, се осигурява подслон или 
къщичка, които ги защитават от небл-
агоприятни атмосферни условия.
(4)На кучета, които се отглеждат предим-
но вързани, се осигурява 5 метра тел 
(въже) за свободно движение, както и 
ежедневна разходка.
Чл.35.(1)Собственикът на животно-
компаньон взема мерки да не допуска 
животното само да напуска мястото 
на отглеждане, да навлиза в чужда 
собственост или на обществени места.
(2)Собственикът е длъжен да предотврати 
всяка проява на необоснована агресия на 
кучето, проявена на обществени места и 
при ситуации, застрашаващи живота или 
здравето на хора и животни.
(3) Собствениците на кучета са длъжни да 
не нарушават спокойствието и хигиенните 
условия на членовете на етажната 
собственост.
(4) (Изм. - ДВ, бр.8 от 2011 г., в сила от 
25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр.17 от 2018 г.) 
Изключение по ал.1 се допуска за кучета 
- пазачи на стада, ловни, следотърсачи, 
планински спасители и водачи на лица 
с увреждания, по ред, определен от 
Българската агенция по безопасност на 
храните.
(5)Собственикът на куче, който го отглежда 
с цел развъждане, се регистрира по чл.137 
от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност и заплаща в Общината такса.
(6)Таксата по ал.5 не се заплаща от 
развъдчици и членове на киноложки 
клубове, членове на Българската репуб-
ликанска федерация по кинология или 
на други български или международни 
киноложки федерации, които извършват 
развъдна дейност на чистопородни 
кучета.
Чл.36. (1) Собствениците на животни-
компаньони осигуряват стерилизацията 
им, освен ако в случай на възпроизводство 
са в състояние да отглеждат новородените 
животни или да ги предоставят на нови 
собственици.
(2)Собствениците на кастрирани кучета 
не заплащат таксата по чл.35, ал.5 и 
таксата по чл.175, ал.1 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност.
Чл.37. (1) Регистрацията на кучета се 
извършва по реда на чл.174 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност.
(2) В базата данни се въвеждат:
1.име на страната на произход на кучето;
2.име, пол, цвят и порода;
3.дата и място (адрес) на раждане на 
кучето;
4.адрес, име на собственика;
5.данни на ветеринарния лекар, поставил 
чипа;
6.датата на поставяне на чипа или 
татуировката;
7.извършени ветеринарномедицински ма-
нипулации;
8.кастрация на кучето.
(3)Данните по ал.2 се въвеждат от вете-
ринарния лекар, поставил чипа или 
татуировката.
(4) (Изм. - ДВ, бр.8 от 2011 г., в сила 
от 25.01.2011 г.) В 7-дневен срок от 
промяната на адреса, на собствеността 
или при смърт на кучето собственикът 
уведомява съответната областна Дирекция 
по безопасност на храните.
(5) (Изм. - ДВ, бр.8 от 2011 г., в сила 

от 25.01.2011 г.) Когато чипът или 
татуировката е поставен от ветеринарен 
лекар, който няма достъп до базата данни, 
той попълва данните на хартиен носител 
и ги предава в областната Дирекция 
по безопасност на храните, на чиято 
територия практикува.
Чл.38. (Изм. - ДВ, бр.8 от 2011 г., в сила 
от 25.01.2011 г.) Българската агенция 
по безопасност на храните създава и 
поддържа национална електронна база 
данни за регистрираните кучета.
Чл.39. Не се заплаща такса по чл.175, ал.1 
от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност за куче с поставен микрочип за 
първата година от неговото регистриране.

ІV. АДМИНИСТРАТИВНОНАКА-
ЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ЗЗЖ

Чл.62. (Изм. - ДВ, бр.92 от 2011 г.) (1) 
Който прояви жестокост към животно 
по смисъла на чл.7, се наказва с глоба от 
500 до 1000 лв., освен ако деянието не 
съставлява престъпление.
(2)В случаите по чл.7, ал.2, т.2 се прилага 
разпоредбата на чл.422 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, 
а в случаите по чл.7, ал.2, т.19 и 20 - 
разпоредбата на чл.427 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност.
(3)В случаите по ал.1 животното може да 
се отнеме в полза на държавата.
(4)Който стреля по безстопанствени 
животни, опитомени животни или 
животни в плен и диви животни, освен 
в случаите на крайна необходимост или 
в съответствие с разпоредбите на Закона 
за лова и опазване на дивеча или Закона 
за биологичното разнообразие, се наказва 
с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако 
деянието не съставлява престъпление.
(5)Когато нарушението по ал.1 и 4 е 
извършено от ветеринарен лекар или 
ветеринарен техник, от длъжностно лице 
или лице, осъществяващо дейност или 
професия, свързана с отглеждане или 
полагане на грижи за животни, се налага 
глоба в размер от 1000 до 1500 лв., освен 
ако деянието не съставлява престъпление.
(6)Когато нарушението по ал.1 и 4 е 
извършено повторно, глобата е от 1000 до 
2000 лв.
Чл.65.Ветеринарен лекар, който не е 
спазил изискванията по чл.37, ал.3 и 5, 
се наказва с глоба от 20 до 40 лв., а при 
повторно нарушение - с глоба от 40 до 60 
лв.
Чл.66.Който допуска проява на нехуманно 
отношение, жестокост или особена 
жестокост към  животни от лице, което е 
под негов контрол, се наказва с глоба от 50 
до 250 лв., а при повторно нарушение - с 
глоба от 250 до 500 лв.
Чл.67.Собственик на животно, който 
не изпълни разпоредбата на чл.60, ал.2 
(Собствениците на животни са длъжни 
да осигуряват достъп до обектите и за 
оказване на неотложна помощ на животно, 
което е застрашено със смърт или тежко 
увреждане на здравето), се наказва с глоба 
от 500 до 1000 лв.
Чл.68. (1)За нарушения по този закон 
лицата се наказват с глоба от 100 до 250 
лв., а при повторно  нарушение - от 250 до 
500 лв., освен ако деянието не съставлява 
престъпление.
(2)Когато нарушението е извършено 
от ветеринарен лекар или техник, от 
длъжностно лице или лице, осъществя-
ващо дейност или професия, свързана 
с отглеждане или полагане на грижи за 
животни, се налага глоба от 250 до 500 
лв., а на юридическо лице или едноличен 
търговец - имуществена санкция от 500 до 
700 лв., а при повторно нарушение глобата 
е от 500 до 700 лв., а имуществената 
санкция е от 700 до 1000 лв.
Чл.69. (Изм. - ДВ, бр.34 от 2016 г.) 
Кмет на община, който не организира 
изпълнението на програмата и плана по 
чл.40, ал.3, се наказва с глоба в размер 
от 1000 до 2000 лв., а при повторно 
нарушение глобата е в двоен размер.

Диана Петрова
главен експерт УТОС

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ВИ НАПОМНЯ СТАРТИРА 
ДАНЪЧНАТА 

КАМПАНИЯ ЗА 
2022 г. В ОБЩИНА  

ВЪЛЧИ ДОЛ
На 12.01.2022 г. стартира плащането 

на местните данъци и такси в 
община Вълчи дол.

Собствениците на недвижими имоти 
и превозни средства ще получат по 
пощата съобщения за дължимите 
от тях суми за данък недвижимо 
имущество, такса за битови отпадъци 
и данъка за  превозни средства.
Съобщенията с размера на данъка ще 
бъдат изпратени до всяко данъчно 
задължено  лице.
Сроковете за плащане на задълженията 
за 2022 г. съгласно Закона за местни 
данъци и такси са, както следва:

ДАНЪК ВЪРУ НЕДВИЖИМИТЕ 
ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ 
ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА:

Срок на плащане – на две равни 
вноски:
Първа вноска – до 30.06.2021 г.
Втора вноска  - до 01.11.2021 г.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК:
Патентният данък се плаща на четири 
равни вноски:
За първо тримесечие - до 01.02.2021 г.
За второ тримесечие - до 30.04.2021 г.
За трето  тримесечие - до 02.08.2021 г.
За четвърто тримесечие - до 01.11.2021 
г.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК:
Туристическият данък се внася  до 15 
число на месеца, следващ месеца, през 
който са предоставени нощувките.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ 
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Данъкът се внася преди получаване на 
издаденото разрешение по чл.24, ал.1 
от Закона за автомобилните превози.

Проверка на задълженията 
може да се направи на интернет 

страницата на Община Вълчи дол с 
ПИН /персонален идетификационен 

номер/. Услугата за издаване на 
ПИН е безплатна и се издава от 

общинска данъчна служба.

Плащането можете да извършите 
по следния начин:

1.В брой  на каса “Местни данъци и 
такси”   в Общинска администрация, 
гр. Вълчи дол, пл. “Христо Ботев” 
№1 и в кметствата при организирана 
мобилна каса, по график.
2.Чрез касите на Изипей;
3.Чрез касите на Фастпей;
4.Чрез Айкарт  /дигитален портфейл/;
5.Чрез пощенски запис;
6.По банков път в офисите на “Уни-
Кредит Булбанк” или банков превод 
по следната сметка:
УниКредит Булбанк
IBAN:  BG78 UNCR 7000 8423 4787 63
BIC:   UNCRBGSF         

Списък на Кодовете за плащане:
•44 14 00 - Окончателен патентен 

данък;
•44 21 00 - Данък върху недвижимите 

имоти;
•44 23 00 - Данък върху превозните 

средства;
•44 24 00 - Такса за битови отпадъци;
•44 25 00 - Данък при придобиване на 

имущества по дарения и възмезден 
начин;

•44 28 00 - Туристически данък;
•44 34 00 - Други (пътен) данък;

•44 65 00 - Глоби, санкции, неустойки, 
наказателни лихви, обезщетения и 

начети. 
Директор МДТНП

Грозданка Йорданова
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