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НОВОСТИ

На 21-ви  ЯНУАРИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

      По стара българска традиция, сутринта на Бабинден майките с деца до 3-годишна възраст наливат прясна вода от чешмата и пускат в съда здравец или 
стрък босилек. След това със сапун и нова кърпа се отправят към дома на бабата, за да й „полеят“. Всяка жена, полива на бабата да се измие и я дарява с 
кърпа, а тя се бърше в полите им, за да са плодовити и да раждат по-лесно. Този обичай се извършва под плодно дърво или на стълбите, като през това време 
бабата хвърля вода нагоре и подскача три пъти, изричайки думите: Да рипкат децата и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз берекет и здраве. 
Празникът завършва с изкъпване на бабата на реката или чешмата. Обичаят носи името „влечугане“, тъй като навремето мъжете и жените са отвеждали 
бабата-акушерка до реката в плетен кош, който са влачили. След като „изкъпят“ бабата, всички се отправят отново към дома й, изпращайки я с хоро, където 

отново я даряват и й целуват ръка. По този начин са изказвали своята благодарност на жената, която е помагала за раждането на новия живот.

       Ръководството на Общинска администрация- Вълчи дол бяха по традиция бяха „закичени „ за здраве с китка цвете и здравец от представителките на 
пенсионерските клубове в гр. Вълчи дол. В с. Брестак  -Председателя на Общински съвет Вълчи дол- Димитър Тодооров, зам. кмет Пепа Пенчева, зам. кмет 

Живка Иванова и секретаря на Община Вълчи дол - Костадинка Петкова - присъстваха на пресъздаването на обичая Къпане на акушерката“

С много музика и веселие в почти всички села от Община Вълчи дол бе отбелчзан празника Бабинден . Традициите се пазят и се предават през поколенията.
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ДАНЪЦИ

1.Данък върху недвижимите имоти : 

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се оп-
ределя в размер 3,0 на хиляда върху данъчната оценка 
на недвижимия имот.

2.Данък върху наследствата:

-за братя и сестри и техните деца – 0.5 на сто за 
наследствен дял над 250 000 лв.;

- за лица извън посочените в т. 1 - от 3,5  на сто за 
наследствен дял над 250 000 лв.

3. Данък при придобиване на имущества по дарение и по 
възмезден начин:

      - 0.5 на сто - при дарение между братя и сестри и техните 
деца; 

     -  5.5 на сто - при дарение между лица извън посочените в 
горния абзац;

     - при възмездно придобиване на имущество данъкът е в 
размер 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имуще-
ство, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-ви-
сока стойност. 

4. Данък върху  превозните средства 2020г.

От 01.01.2019 г. е въведена  нова концепция за определяне 
на данък  МПС за леки и товарни автомобили с технически 
допустима максимална маса не повече от 3,5 т. Изчисле-
нието на данък МПС  става по  формула, която включва два 
компонента: имуществен и екологичен. Имущественият 
компонент отчита мощността и годината   на производство на 
автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната 
категория на автомобила, респективно замърсяването, което 
причинява съответният автомобил. 

ГДПС = ИмК x ЕК, където:

 ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните 
средства за леки и товарни автомобили с технически 
допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

 ИмК е имуществен компонент, който се определя по 
реда на т. 1; 

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда 
на т. 2

 1. имущественият компонент се определя от стойността 
на данъка в зависимост от мощността на двигателя, кориги-
рана с коефициент в зависимост от годината на производство 
на автомобила.

1.1.Стойността на данъка в зависимост от мощността на 
двигателя : 

 а) до 55 kW включително – 0.70 лв. за 1 kW;

 б) над 55 kW до 74 kW включително – 0.80 лв.. за 1 kW;

 в) над 74 kW до 110 kW включително – 1.50 лв. за 1 kW;

 г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,60 лв. за 1 
kW;

 д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,85 лв. за 1 
kW;

 е) над 245 kW – от 2,35 лв. за 1 kW; 

1.2.Коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните 
размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на 
производство Коефициент

Над 20 години 1,1

Над 15 до 20 години включително 1

Над 10 до 15 години включително 1,3

Над 5 до 10 години включително 1,5

До 5 години включително 2,3

 2. Екологичният компонент се определя в следните размери:

Екологична категория Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,20

„Евро 3“ 1,05

„Евро 4“ 0,85

„Евро 5“ 0,75

„Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,60

Патентен данък, туристически данък и данък върху таксиметров превоз на пътници  остават с 
непроменени данъчни ставки .

I I. ТАКСИ

1.Издаване на удостоверение за данъчна оценка.

 •Всеки собственик на недвижим имот има право да изиска да му бъде издадено удостоверение за 
данъчна оценка при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти. 

•Удостоверението за данъчна оценка се издава в двуседмичен срок от подаване на искане по образец 
от орган по приходите на дирекция „МДТНП”. За издаване на удостоверението се събира такса, опре-
делена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно за -обикновена 
услуга (до 14 дни): 7.00 лева - бърза услуга (до 3 дни): 12.00 лв. - експресна услуга (извършвана в рам-
ките на деня): 20.00 лв. Лицето има право да подаде искане за издаване на удостоверение за данъчна 
оценка, когато:

 •Лицето е собственик – извършва се проверка в информационната система, дали лицето има подаде-
на декларация, в случаите, в които съществува задължение по закон за деклариране; 

•Лицето е упълномощено да представлява собственика; 

•Лицето е определено за приобретател на държавен или общински имот по силата на съответна за-
повед; 

•Лицето е наследник и се легитимира с документ за самоличност и удостоверение за наследници;

 •Лицето е заветник и се легитимира с документ за самоличност, удостоверение, издадено от нотари-
ус, от което е видно, че същото е заветник по смисъла на закона. Удостоверението трябва да съдържа 
данни за завещателя /трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото 
местонахождение/, както и завещаните части на имота. 

•Лицето представя удостоверение от съда за издаване на удостоверение за данъчна оценка. 

2. Издаване на удостоверение за декларирани данни. 

•Удостоверението се издава от Общинската администрация, на територията на която са декларирани 
съответните дан- ни за движими и недвижими имоти.



УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ 
МНЕНИЯ, ВЪПРОСИ, 
ИДЕИ И ПРЕПОРЪКИ 

НА ЕЛЕКТРОННАТА НИ 
ПОЩА:

ekip_2000@abv.bg
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 •Служителят от Общинската администрация е длъжен, по писмено искане от субекта, да предостави информация за всички декларирани от него данни. 

•Удостоверението се издава в седемдневен срок от приемане на искането от орган по приходите на дирекция «МДТНП». За издаване на удостоверението се събира такса, определена с 
„Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно - за страната: 7.00 лева. - за чужбина: 12.00 лева. 

3. Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследствата. 

•В случаите, когато наследник поиска /писмено, с искане за издаване на документи/ да му бъде издадено удостоверение за платен данък върху наследствата, служителят извършва провер-
ка дали е подадена и обработена съответната декларация за наследствата. 

•Когато след тази проверка се установи, че лицето не дължи данък, удостоверението се изготвя, издава се чрез поставяне на изходящ номер и дата от съответния регистър, и същото се 
връчва на лицето. 

•В случаите, когато данъкът не е внесен, същият се вписва в удостоверението като задължение и удостоверението се връчва на лицето.

 •Удостоверението се издава в седемдневен срок от приемане на искането от орган по приходите на Дирекция «МДТНП». За издаване на удостоверението се събира такса, определена с 
„Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно за - обикновена услуга (до 7 дни): 5.00 лева - експресна (извършвана в рамките на деня): 10.00 лева 

4.Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства. 

•Удостоверението се издава след подадено и входирано искане в Дирекция „МДТНП”. Срокът за изготвянето е седемдневен. За издаване на удостоверението се събира такса, определена с 
„Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно за: - обикновена услуга (до 7 дни): 5.00 лева - експресна (извършвана в рамките на деня): 10.00 лв. 

5.Издаване на удостоверение за дължим патентен данък. 

•Удостоверението се издава след подадено и входирано искане в Дирекция „МДТНП”. Срокът за изготвянето е седемдневен. За издаване на удостоверението се събира такса, определена с 
„Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”: - обикновена услуга (до 7 дни): 5.00 лева - експресна (извършвана в рамките на деня): 10.00 лв 

6.Издаване на удостоверение за платен данък върху не- движимите имоти и такса “битови отпадъци”. 

•Удостоверението се издава след подадено и входирано искане в Дирекция „МДТНП”. Срокът за изготвянето е седемдневен. За издаване на удостоверението се събира такса, определена с 
„Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно за: - обикновена услуга (до 7 дни): 5.00 лева - експресна (извършвана в рамките на деня): 10.00 лева 

7.Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения. 

•Удостоверението се издава след подадено и входирано искане в Дирекция „МДТНП”. Срокът за изготвянето е седемдневен. За издаване на удостоверението се събира такса, определена 
с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”. Удостоверението се издава за наличие и липса на задължения към бюджета на Община Вълчи дол: - обикновена услуга 
(до 7 дни): 7.00 лева - експресна (извършвана в рамките на деня): 12.00 лева

 8.Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация. 

•Услугата се извършва след подадено и входирано искане в Дирекция „МДТНП”. Срокът за изготвянето е седемдневен. За издаване на дубликат на данъчна декларация се събира такса, оп-
ределена с „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”, съответно за: - обикновена услуга (до 7 дни): 10.00 лева - експресна (извършвана в рамките на деня): 15.00 лева 

9.Прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми по ЗМДТ. 

•Услугата се извършва от орган по приходите към Дирекция „МДТНП” в гр. Вълчи дол, пл. ”Христо Ботев” №1, след подадено искане за възстановяване на суми, недължимо внесени в бю-
джета на Общината. За целта се извършва проверка и се изготвя „Акт за прихващане или възстановяване”. При наличието на суми за възстановяване, същите се възстановяват по банкова 
сметка, посочена от лицето, подало искането. 10.Предоставяне на информация по чл.431 от ГПК.

 •Информацията се заплаща по цена, определена в „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги” и е в размер на 7.00 лв. Заплащането става на каса в Дирекция „МДТ-
НП” или по банкова сметка в банка  УНИКРЕДИТБУЛБАНК АД, ОФИС ВЪЛЧИ ДОЛ ДИРЕКЦИЯ „МДТНП” ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ IBAN: BG75UNCR70008423478763  BIC : UNCRBGSF КОД НА ВИД 
ПЛАЩАНЕ: 44 80 07 

11. Такса битови отпадъци през 2020 г. е с променени ставки в сравнение с 2019 година, съгласно Решение № 54 от 27.12.2019 година на Общински съвет Вълчи дол.

11.1. За жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на юридически лица, както следва:  

	 гр.Вълчи дол - 6,00‰ 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, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 0,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

	 с.Бояна  - 6,00‰ 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, 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.Брестак - 6,00‰ 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; 1,00‰ – 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‰ 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, 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.Генерал Киселово - 6,00‰ 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; 1,00‰ – 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‰ 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, 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.Добротич - 6,50‰ 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, 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 - 6,50‰ 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; 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; 1,00‰ – за поддържане 
чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.
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На 14.02.2019 - номинацията за “Цар на виното “ 
в с.Брестак община Вълчи дол

                       Проект 
          “  Ремонтни дейности
            на Обединено училище 
“ Васил Левски” - с.Михалич 
и на прилежащото външно                                                                                                                                         
пространство около него “

Проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ 
BG05M9OP001-2.018-0048- С01 по ОПРЧР и 

BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ИЗПЪЛНЯВА ЕДИНСТВЕНИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ

През месец март 2019г. Кмета на Община Вълчи дол г-н Георги Тронков подписа Административен договор в 
максимален размер на стойност 874 712,13 лева, както следва: по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-
2020г., Приоритетна ос 2: „Намаляване и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.018 ”СОЦИ-
АЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ, ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВА-
НИЕ” – КОМПОНЕНТ 1 в размер на 485 019.23 лв. и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, 
Приоритетна ос 3 „Образователна среда да активно социално приобщаване”, процедура BG05M9OP001-2.018 ”СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ, ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” 
– КОМПОНЕНТ 1 в размер на 389 692.90лв.

За изпълнение на Проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 
основни дейности са:

Дейност 1 „Активиране на икономически неактивните и обезкуражени лица метода „от врата на врата” с оглед не само 
регистрацията им в дирекции „Бюро по труда”, но разясняване на дейностите по проекта и тяхното самоопределяне и 
включване”;

Дейност 2 „Създаване на звено – мобилен екип за предоставяне на индивидуални консултации за подобряване на достъпа до 
социални и здравни услуги”;

Дейност 3 „Обучение на служителите от звеното за координация (мобилен екип)”;

Дейност 4 „Осигуряване на мотивационно обучение”;

Дейност 5 „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции”;

Дейност 6 „Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация”;

Дейност 7 „Осигуряване на заетост при работодател на лицата от целевата група”;

Дейност 8 „Повишаване на информираността на обществото с цел преодоляване на негативните стереотипи”;

Дейност 9 „Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на маргинализираните общности, 
местната общност, заинтересованите страни и медиите”;

Дейност 10 „Посредничество за намиране на работа”.

За изпълнение на Проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ и BG05M9OP001-2.018-0048 
2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР основни дейности са:

Дейност 1 „Провеждане на консултации /беседи/ с родители на деца, които не посещават редовно занимания и учебни заня-
тия”

Дейност 2 „Индивидуална и групова работа с деца и ученици за изграждане на отношения на приемане и толерантност в 
рамките на обучителния процес. Организиране на клубове по интереси: Клуб „Художник”; Клуб „Краезнание и родолюбие”; 
Клуб „Бит и фолклор”; Клуб „Млад готвач”; Клуб „Барман/Сервитьор” и Клуб „Фризьор/Гримьор/Козметик”;

Дейност 3 „Създаване на групи за извън класни занимания на изоставащи ученици с риск за отпадане от образователната 
система – БЕЛ и Математика”;

Дейност 4 „Предоставяне на кариерно консултиране на деца и младежи от целевата 

група и техните родители за по-добрата им адаптация към образователната система и изискванията на пазара на труда”;

Дейност 5 „Организиране на зелено училище”

Дейност 6 „Индивидуална и групова работа с деца и ученици за изграждане на отношения на приемане и толерантност в 
рамките на обучителния процес. Организиране на спортни клубове по баскетбол, плуване, водна гимнастика, тенис на маса, 
скаут, стрелба и „Бързи, смели, сръчни”;

Дейност 7 „Индивидуална и групова работа с деца и ученици за изграждане на отношения на приемане и толерантност в 
рамките на обучителния процес. Организиране на ФЕСТИВАЛ „Равен старт на различните”;

Дейност 8 „Създаване на групи за извън класни занимания на изоставащи ученици с риск за отпадане от образователната 
система – БЕЛ и Математика”;

Дейност 9 „Създаване на групи за извън класни занимания на изоставащи ученици с риск за отпадане от образователната 
система – БЕЛ и Математика”;

Дейност 10 Преодоляване на негативни обществени нагласи;

Дейност 11 „Индивидуална и групова работа с деца и ученици за изграждане на отношения на приемане и толерантност 
в рамките на обучителния процес. Организиране на клубове по интереси: Клуб на млад готвач; Клуб на младия Барман/
Сервитьор и Клуб „Бързи, смели, сръчни”;

Дейност 12 „Индивидуална и групова работа с деца и ученици за изграждане на отношения на приемане и толерантност 
в рамките на обучителния процес. Организиране на клубове по интереси: Клуб на млад готвач; Клуб на младия Барман/
Сервитьор и Клуб „Бързи, смели, сръчни”;

Дейност 13 „Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието гимназиалния етап и за 
успешно завършване на средно образование”;

Дейност 14 „Организиране и провеждане на социално-здравни беседи;

Дейност 15 „Индивидуална работа с ученици от 7 до 12 клас и техните родители, във връзка с кариерното им консултиране и 
професионалното им ориентиране, с цел насърчаване участието им в образователния процес”;

Дейност 16 „Индивидуална работа с родители, които възпрепядстват децата си от редовна посещаемост на училище”;

Мобилизирането на ресурс от различни източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент 
за търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на икономически и социални проблеми. С реализирането 
на проекта се предлага задълбочен и последователен подход. С оглед интегрираният характер на дейностите, включени в 
проекта, са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с участието на 
всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво.

Проектът е на стойност 874 712.13 лева от които 485 019.23 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” и 389 692.90 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Срокът/периодът за 
изпълнение на проекта е 19 месеца, считано от датата на сключването на договора за безъвзмездна финансова помощ.

Проектът „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 
се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 и Оперативна 

програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана
от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“                                    
Проект  «Подкрепи ме, за да успея»

BG05M9OP001-2.004-0002
Равен шанс за децата от Община Вълчи дол с 
реализирането на проект „Подкрепи ме, за да 

успея” вече 44 месеца

                 

В община Вълчи дол с пълна сила вече 44 месеца се 
изпълнява Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме 
за да успея” за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на 
конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ран-
но детско развитие.

Основната идея на проекта е да се предостави комплексен 
вид услуги в общността за деца от 0 до 7 г. и е насочен към 
уязвимите групи в община Вълчи дол, чрез мобилна работа на 
мултидисциплинарни екипи и непрекъсната специализирана 
работа и подкрепа на родители. Общностният център 
съчетава услугите - здравни, образователни и социални, за 
подкрепа на децата и техните семейства. С реализацията му 
се дава равен шанс на децата от целевите групи да посрещнат 
предизвикателствата в образователната системата и да бъдат 
активни участници в социалния живот на страната. Дава се 
приоритет на пряката работа с родителите на децата от 
уязвимите групи. Част от функциите на Общностния център 
са свързани с прилагане на нови подходи при съобщаване 
на родителите за увреждане на деца и насърчаване 
отглеждането им в семейна среда.

Дейности по проекта, които се изпълняват към момента са:

•	 За дейността „Ранна интервенция на уврежданията” – 
са обхванати 50 потребители на социалната услуга

•	 За дейността „Семейно консултиране и подкрепа, вкл. 
работа с родителите и децата, дейности за семейно 
планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална 
и групова работа с деца и родители, включително и с 
деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел 
посещаване на детска градина” - са обхванати  238 
потребители на социалната услуга

•	 За дейността „Индивидуална педагогическа подкрепа 
за деца с увреждания” - са обхванати 23 потребители 
на социалната услуга

•	 За дейността „Подобряване достъпа до здравеопазване 
и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване 
на здравна детска консултация и дейности по превенция 
на заболяванията” - са обхванати 274 потребители на 
социалната услуга

През летните месеци – юни, юли, август в Общностен 
център гр. Вълчи дол ще се сформират две групи деца от 
общността за подготовка за първи клас. Това е един много 
добър модел за въвеждане на децата в образователната 
система. 

 Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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Продължение от стр.3
.с.Звънец - 5,50‰ 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, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,80‰ – 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‰ 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‰ – 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‰ 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‰ – 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‰ 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‰ – 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‰ 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‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените 
места в общината, предназначени за обществено ползване.

	 с.Кракра - 5,50‰ 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‰ – 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‰ 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‰ – 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‰ 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‰ – 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‰ 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‰ – 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‰ 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; 1,00‰ – 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‰ 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‰ – 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‰ 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‰ – 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‰ 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‰ – 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‰ 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‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, 
предназначени за обществено ползване.

11.2. За нежилищни имоти на юридически лица, както следва:

	 гр.Вълчи дол –10,00‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,30‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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.Генерал Киселово - 10,00‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,80‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, 
както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,70‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,80‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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.Радан Войвода - 10,00‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,40‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както 
и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,80‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,50‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както 
и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 3,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,50‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и 
осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 
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.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‰ върху данъчната оценка, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, 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.

Събирането на местни данъци и такси става по следните начини: 

А.Касово. •Плащането на местните данъци и такса “битови отпадъци” в Oбщина Вълчи дол става на каса в Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1, Център 
за услуги и информация, в рамките на установеното работно време - от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа. 

•Другите видове такси по Закона за местните данъци и такси и неданъчните приходи на Общината се събират на касата за неданъчни приходи към Дирекция „МДТНП”, намираща се също в Информационния 
център на Община Вълчи дол. 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ДЪЛЖИМИТЕ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЧРЕЗ ИНСТАЛИРАНО ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО, НАХОДЯЩО 
СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ- ВЪЛЧИ ДОЛ, ПАРТЕР (ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР), КАСА „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Б. По банков път. •Задълженията за местни данъци и такси към Община Вълчи дол могат да се платят по банков път при „УНИКРЕДИТБУЛБАНК“ АД, ОФИС ВЪЛЧИ ДОЛ ДИРЕКЦИЯ „МДТНП” ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
IBAN: BG75UNCR70008423478763  BIC : UNCRBGSF 

•При плащане по банков път, с платежното нареждане задължително трябва да се попълни код за вид плащане за конкретния вид данък или такса. Кодовете са: -данък върху недвижимите имоти и лихви върху 
него - 44 21 00; - данък върху наследствата и лихви върху него - 44 22 00; - данък върху превозните средства и лихви върху него - 44 23 00; -такса за битови отпадъци и лихви върху нея - 44 24 00; -данък при 
придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него - 44 25 00; -патентен данък и лихви върху него - 44 14 00; -наказателни постановления - 44 65 00; - такса за притежаване на куче 44 
80 13 

В.Чрез пощенски запис. 

•Плащането на местните данъци и такси може да става и чрез пощенски запис по сметка на Община Вълчи дол, посочена в съобщението, с което данъчнозадълженото лице е известено за дължимите данъци 
и такси.

Г. Чрез офисите на ИЗИПЕЙ по ЕГН

Грозданка Йорданова

Директор на Дирекция “МДТНП” 

РЕШЕНИЯ НА ОбС

ВЗЕТИ НА ПЪРВО УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА 11 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 1
        ПО ПЪРВА ТОЧКА                                                                 ИЗбор на председател на общинския съвет

Общинският съвет взе следното
Р Е Ш Е Н И Е   № 1

         На основание чл.24,ал.1 от ЗМСМА За  председател на Общинският съвет за Мандат 2019-2023 година е избран Димитър Стоянов Тодоров.
               ПО ВТОРА ТОЧКА:
Докладна записка от Димитър Тодоров –председател на ОбС, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС Вълчи дол, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация.
Общински съвет Вълчи дол взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 2
          На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Правилник за организацията и дейността на  Общински съвет Вълчи дол, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация с направените изменения и допълнения.        
ПО ТРЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Димитър Тодоров –председател на ОбС, относно структуриране и състав на постоянни комисии на общински  съвет Вълчи дол за Мандат 
2019-2023 година

 ОбС Вълчи дол взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е № 3

 На основание чл.48,ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:
І. Утвърждава шест постоянни комисии на Общински съвет Вълчи дол, с конкретни функции, както следва:
1. Постоянна комисия „Бюджет, финанси и инвестиционна политика” – разглежда въпроси, свързани с:

	Годишния бюджет на общината, контрола по изпълнението му, размера на местните данъци и такси, средствата и размера на работната заплата на 
общинската администрация; ползването на банкови кредити и емитирането на облигации;

	Изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие;

	създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско имущество и участие и избирането на представители на общината 
в тях;

	Инвестиционните предложения на наши и чуждестранни физически и юридически лица за общината;

	Стопанските инициативи;

	Трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги, транспорт и съобщения.

2. Постоянна комисия „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост”  – разглежда въпроси, свързани с:

	Разработването на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, правно-нормативното 
обслужване дейността на общинския съвет и общинската администрация;

	Съответсвие на наредбите и правилниците на общинския съвет с изискванията на българското и европейско законодателство;

	Контрол върху законосъобразността на решенията на общинския съвет и тяхното изпълнение;
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Продавам УПИ в Община Вълчи 
дол, землището на с.Караманите 
с площ 2520 кв.м.   

За контакти: Калчо Калев    
тел:0879862605

Р Е Ш Е Н И Я  Н А   О б С  В ъ л ч и  д о л 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ        ОБЛАСТ ВАРНА

              ЕКИП  2000
  издание на общинска администрация

п.к.9280 ,гр.Вълчи дол ,пл.”Христо Ботев” 1
тел: 05131 / 23-15

e-mail:   ekip-2000@abv.bg
Предпечатна подготовка:

Маргарита Димитрова

Печат: “Разград полиграф” ООД

ПРОДАВАМ 1.Трактор 
малогабаритен-23к.с. с челен 
товарач, двойно предаване, с 
фреза, косачка, нови граиферни 
гуми, теглич и сеялка-обслужен 
напълно.     2. Хладилна 
витрина -изгодно/хоризонтална 
и вертикална по 1брой/- по 
360лева;     3. Мотопед 50к.с. 
Чинчи Сузуки-регистриран, 
икономичен на 3000км.пробег 
-650лева; 4. Ремарке РСД-4 с 
регистрация и уплътненост 
за зърно-1300лева; 5. Лек 
автомобил Фолксваген Поло 
1.9 - чист дизел, с малък разход, 
обслужен с платени данъци, 
преглед и винетка-3 600лева; 6. 
Царевица на зърно - 26 крини по 
6лева.
тел: 0887 390 950
ПРОДАВАМ къща в гр. Вълчи 
дол,  на два етажа,след основен 
ремонт. , стопанска сграда - 
Ток, вода, канализация, 
тел:0894 77 50 55
ПРОДАВАМ къща в гр. 
Вълчи дол,  , стопанска сгради, 
помещения за отглеждане на 
животни,покрито с мрежа 
място за гледане на птици - Ток, 
вода, канализация, 0889364512

ПРОДАВАМ климатик 
“Осака”.Цена по споразумение.
тел:0896260042

ПРОДАВАМ фризер с три 
чекмеджета
тел:0887166124

СТАИ ЗА ГОСТИ
“ЗЕБРА “
ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ

УЛ.БРИГАДИРСКА 17

НАСТАНЯВАНЕ :
ОТ 14:00 ДО 22:00
 ЦЕНА: 15 ЕВРО

TV , ИНТЕРНЕТ, ПАРКИНГ
тел: 

0888 157363
ПРОДАВАМ 5 декара 
земеделска земя в село Искър. 
Поливна площ. Цена - по 
договаряне. Тел. за връзка: 
0898/56 59 74

новооткрит
магазин

за продажба 
на смески и 

фуражи.
околовръстен път-

до база за изкупуване на 
метали

088 5 95 97 92
Дарителска 

кампания
за

Мердин Ридванов 
Белилов

нужни средства за операция
95700,00лв.

Открита набирателна 
дарителска сметка при

Първа Инвестиционна Банка
IBAN:

BG06 FINV91501317373799
bic:FINVBGSF

тел: 0889789497

Продавам 30 бали 
миналогодишна люцерна в гр. 
Вълчи дол. Цена 4.00 лева за 
баля. Телефон за връзка: 0885-
143-665

Продавам:продавам къща 
гр.Вълчи дол ул.”Димитър 
Благоев “ тел: 0898748946

Продължава от стр.6
	Изготвянето на становища и предложения по регионалната политика и евроинтеграцията, осъществяването на контакти и взаимодействия 

с регионални, национални и международни сдружения и други сродни организации;
	Участие в регионални, национални и международни проекти и програми;
	Провеждането на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от компетентността на ОбС;
	Спазването на законността, опазването на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на общината; изготвянето на 

програми и планове за подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите; участие на общината в сдружения на местни власти 
в страната и чужбина; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от 
опазването на обществения ред и сигурността на гражданите.

	Ефективното управление на общинското имущество, общинския жилищен фонд, дейността на фирмите с общинско участие; придобиването, 
стопанисването и разпореждането с общинско участие; придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско имущество; 
реституцията;

1. Постоянна комисия „ Устройство на територията, екология и земеделие” – разглежда въпроси, свързани с:
	Устройството, развитието, строителството, благоустрояването и комуналните дейности на територията на общината; създаването и одобряването на 

общи и подробни градоустройствени планове; административно-териториалните промени, засягащи територията на общината; изискванията към 
дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от териториално-селищното устройство;

	Благоустрояването и комуналните дейности; предложенията на кметовете на кметствата и гражданите за териториално-селищното устройство, 
строителството, благоустрояването и комуналните дейности;

	Инвестиционните намерения в областта на земеделието, проблеми свързани със състоянието и развитието на земеделието и животновъдството;
	Разглеждане на предложения за обезщетяване на малоимотни и безимотни граждани по реда на ЗСПЗЗ и предложения за придобиване, стопанисване и 

разпореждане със земеделска земя, състоянието и развитието на земеделието и животновъдството;
	Регионалното използване на природните ресурси с общинско значение, изготвянето на прогнози, програми и планове за развитие на общинския поземлен 

фонд и на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини, корекциите на реки, третирането на битовите отпадъци , участието на общината в 
национални и международни инициативи свързани със земеделието, горите, екологията и опазване на околната среда; изискванията за дейността на 
физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на околната среда; горските 
фондове, мелиорациите и водното богатство на общината;

2. Постоянна комисия” Образование, култура, спорт и туризъм ”  – разглежда въпроси, свързани с:
	Състоянието на образованието и учебните заведения в общината; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на образованието; 

поддържането и стопанисването на сградите на учебните и детските заведения; ресурсното обезпечаване; 
	Културните институции, културния живот; традициите, религиозните и гражданските ритуали и обичаи, самодейността;
	Състоянието на културно-историческите обекти, музейни сбирки, връзките на културно-историческите обекти с туризма; изготвянето на програми и 

планове за културно развитие; състоянието на читалищата, библиотеките, оркестрите, самодейните състави;
	Именуването и преименуването на улици, площади и други обекти с общинско значение;
	Обсъжда и предлага решения, свързани със средствата за масова информация.
	Детски и младежки сдружения и организации;
	Развитие на спорта; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на спорта,  и спортно-туристическата база, спортните дружества и 

клубове;
	Участие на общината в спортно-туристически изяви и инициативи;
	Развитие на туризма и отдиха на населението; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на туризма и туристическата база; 
	Трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги, транспорт и съобщения
  5. Постоянна комисия” Здравеопазване и социална политика” – разглежда въпроси, свързани с:                                                                              ПРОДЪЛЖАВА НА СТР. 8
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ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

Р Е Ш Е Н И Я  Н А  О б С   В ъ л ч и  д о л
Продължава от стр.7
	Състоянието и развитието на здравеопазването, санитарно-хигиенните условия, 

аптечното дело и социалните дейности в общината;
	Амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване на населението, здравната 

профилактика и санитарно-хигиенните условия на населението;
	Медико-социалните дейности (социални грижи, помощи ( приети ясни критерии), 

жилищно задоволяване);
	Поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи 

здравеопазването, аптечното дело и социалните дейности;
	Изисквания за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, 

произтичащи от опазване на здравето и социалната сигурност на гражданите
	Трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги, транспорт и съобщения

 6. Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество.”( свиква се на заседание при необходимост)

 ІІ- ОбС  Вълчи дол утвърждава поименен състав на ПК както следва:       
1. ПК” Бюджет, финанси и инвестиционна политика”:
     председател :  Даниела Банкова Маркова
     членове     :     1. Гюлшен Арунова Акифова
                                 2. Йордан Стоянов Марков
                                 3. Преслав Петров Петров
                                 4. Сийка Христова Михалева

2. ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба общинска собственост”:
     председател :  Гюлшен Арунова Акифова
     членове     :   1. Димитричка Недкова Дилова
                               2. Мерткан Аптулов Ибрямов
                               3. Тихомир Жеков Трифонов
                               4. Мелиха Сюлейманова Алиева

3. ПК „Устройство на територията, земеделие и екология”:
     председател :  Преслав Петров Петров
     членове     :   1. Даниела Банкова Маркова
                               2. Сийка Христова Михалева
                               3. Мелиха Сюлейманова Алиева
                               4. Златина Йорданова Тонева

4. ПК” Образование, култура, спорт и туризъм”:
председател :  Златина Йорданова Тонева
     членове     :     1. Гюлшен Арунова Акифова
                                 2.Мехмед Хасанов Хасанов
                                 3. Димитричка Недкова Дилова
                                 4. Деспа Маринова Точева

5. ПК”Здравеопазване и социална политика”:
     председател : Сийка Христова Михалева  
     членове     :     1. Златина Йорданова Тонева
                                 2.Димитричка Недкова Дилова
                                 3. Тихомир Жеков Трифонов
                               4. Даниела Банкова Маркова
 6. ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество
  председател :  Преслав Петров Петров
     членове     : 1. Мелиха Сюлейманова Алиева
                             2.  Йордан Стоянов Марков

 ІІІ- Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата 
на ПК.

ІV- Съставите на ПК се определят чрез консултации, в които участват председателя на ОбС 
и председателите на формираните групи съветници в ОбС. Основни критерии за определяне 
съставите на ПК са професионалната квалификация и подготовка и личното желание на всеки 
общински съветник, съобразени с квотите на ПП от последните местни избори.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:
 Докладна записка от Георги Тронков – кмет на община Вълчи дол, относно определяне 
възнаграждението на председателя на ОбС 

ОбС взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е  № 4
На основание чл.26,ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол определя индивидуално 

основно месечно възнаграждение на Председателя на Общински съвет Вълчи дол Димитър 
Стоянов Тодоров в размер на 90 % от ОМЗ на Кмет на Община Вълчи дол и 1,00/един/ % за 
трудов стаж и професионален опит, с продължителност на работното време- 8/осем/ часа на 
ден, считано от 11.11.2019 година.

На основание чл.33,ал.1,т.4 от ЗМСМА,  не постъпиха питания на общински съветници .
  
 ПРОТОКОЛЧИК:…………………                             ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………………......
                                /Й.Йорданова/                                                                  /Д.Тодоров /

Т А Н Ц О В  К Л У Б
“ Ж А РА В А  “ -  г р . В ъ л ч и  д о л

н а в ъ р ш и  9  г о д и н и  о т 
с ъ з д а в а н е  т о  с и

 На 18.01.2020 година танцов клуб “Жарава”- гр.Вълчи дол 
навърши девет години от създаването си.

Праз годините хореографите на клуба Десислава 
Проданова, Елена Проданова и Огнян Проданов  обучават 
жители на  гр.Вълчи дол от най-различни възрастови 
групи на български народни танци. Целта на танцовия 
клуб е не само да се запазят българските традиции , но и да 
се покаже , че и в малките населени места хората  дейно 
уюастват в самодейни състави и се явават на състезания  
и представяния на различни фестивали както в България , 

така и в Македония, Турция, Полша и Геърция.      

Гости на Рождения ден на танцов клуб “Жарава” бяха Георги 
Тронков -  Кмет на Община Вълчи дол и Димитър Тодоров-

Председател на Общински съвет Вълчи дол.


	1 стр.заглавна
	_GoBack

	2данъци
	3 данък
	_GoBack

	4 стр. petkova
	_GoBack
	_GoBack

	5 стр. ДЕНЪК
	_GoBack

	6 стр. РЕШ
	_GoBack

	7стробяви
	8 стра нова

