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РЕШЕНИЯ	НА	ОбС		
взети	на	33‐то	редовно	заседание	на	21	декември	2021	година	

П		Р		О		Т		О		К		О		Л			№	33                                     
	
ПЪРВА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение 
№573/16.06.2021г., относно	приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Вълчи дол. 
 
ОбС взе следното 

	
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 Община Вълчи дол както следва: 

-Чл.17.Размерът та даък 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. 
 

ПО	ВТОРА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение 
№573/16.06.2021г., относно	 освобождаване от такса битови отпадъци за 2022 година на 
действащите на територията на Община Вълчи дол осемнадесет броя читалища 
 
ОбС взе следното 

	
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. 
 
ПО	ТРЕТА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение 
№573/16.06.2021г., относно	 Определяне размера на дължимата за 2022 г. такса битови 
отпадъци на дружества по подадени от тях заявления.      
      
3.1.	«Зърнени	храни	България»	АД	
ОбС взе следното 

	
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. 
 
3.2.	«Агро	03»	ООД	
ОбС взе следното 

	
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. 
 
3.3.	«Банка	ДСК»	АД	
ОбС взе следното 



 2

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. 
    
3.4.	ЗК	«Златен	клас»	с.Михалич	
ОбС взе следното 

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. 
 
3.5.		«Бългериън	Прайвит	Екуити	Къмпани»	ЕООД	
ОбС взе следното 

	
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. 
 
ПО	ЧЕТВЪРТА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение 
№573/16.06.2021г., относно	 определяне размера на такса битови отпадъци за населените 
места на територията на Община Вълчи дол и приемане на план-сметка за дейност „Чистота“ 
за 2022 година 
 
ОбС взе следното 

	
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 определя 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 оползонворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и пручване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци; 0,50‰ и за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за 
обществено ползане. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
‐		за	нежилищни	имоти	на	юридически	лица,	както	следва:	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 8

експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  1,50‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 	с.Щипско‐	10,00 промила върху данъчна оценка формирана от по-високата между отчетната 
стойност и данъчната оценка по приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси на 
нежилищните имоти, в т. ч. 6,00‰ за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им 
до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови 
отпадъци; 2,00‰ - за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на 
битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експроатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;  2,00‰- за 
поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване. 
 
ПО	ПЕТА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение 
№573/16.06.2021г., относно	приемане на културен календар на Община Вълчи дол за 2022 
година 
 
ОбС взе следното 

	
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.  
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ПО	ШЕСТА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение 
№573/16.06.2021г., относно приемане на спортен календар на Община Вълчи дол за 2022 
година 
	
ОбС взе следното 

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 записка.  
	
ПО	СЕДМА	ТОЧКА:	
Предложение от Димитър Тодоров-председател на ОбС, относно	утвърждаване на средства за 
закупуване на коледни пакети	
 
ОбС взе следното 

	
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 000лв. 
	
	
	ПО	ОСМА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение 
№573/16.06.2021г., относно	 кандидатстване 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 ПРОЕКТ «КРАСИВА БЪЛГАРИЯ» 2022. 
 
ОбС взе следното 

	
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 администрация вълчи дол да разработи проектно 
предложение и да кандидатства 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 
шестотин 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. 
	
ПО	ДЕВЕТА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение 
№573/16.06.2021г., относно	Приемане на Отчет за дейността на местната комисия за борба 
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Община Вълчи дол 
за 2021 година 
 
ОбС взе следното 
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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. 
 
 
 ПО	ДЕСЕТА	ТОЧКА:	
Докладна записка от Пепа Пенчева- ВрИД Кмет на община Вълчи дол, съгл.Решение 
№573/16.06.2021г., относно	 одобряване на общата численост и структура на общинска 
администрация Вълчи дол 
 
ОбС взе следното 

	
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 г. 
				II. Одобрява общата численост и структура на Общинска администрация - 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:	

1.1.Дирекция „Административно правно и информационно обслужвване”-  12 
щатни бройки 
1.2. Дирекция „Финанси и счетоводни дейности”- 8 щатни бройки 
 

2. Специализирана	администрация:	
 2.1. Дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” – 7 щатни бройки 
 2.2. Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” -9 щатни 
бройки 
 2.3. Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности” – 7 щатни 
бройки 

Местна	дейност: 
1. Дейност”Битово и комунално стопанство” – 28 щатни бройки 
2. Дейност „Домашен социален патронаж”- 13 щатни бройки 
3. Дейност „Администрация на кметства” – 6 щатни бройки 
4. Дейност „Чистота”- 14 щатни бройки 
5. Дейност „Озеленяване“- 6 щатни бройки 
5. Дейност „Стопанска и туристическа дейност”- 9 щатни бройки 
6. Дейност „Други дейности по туризма“ – 2 щатни бройки 
7. 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 щатни бройки 
 4. Дейност „Други дейности по здравеопазването“ – 1 щатна бройка 
 5. Дейност „Други дейности по културата“ – 1 щатна бройка 
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 6. Дейност „Други дейности по образованието“ – 9 щатни бройки  
 
Обща	численост‐176	
III.	 Дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да прави вътрешни промени в 
утвърдената обща численост и структура на Общинска администрация Вълчи дол, 
без да надвишава нейната численост.		

	
																	С		това	дневния	ред	на	ТРИДЕСЕТ	И	ТРЕТОТО		редовно	заседание	бе	изчерпан.	
 

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

            


