ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№1
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 07.11.2011 г.
РЕШЕНИЕ №1
На основание чл.21, ал.1, т.23 във вр.с т.3 и чл.24, ал.1, изречение първо от ЗМСМА,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема процедурни правила за избор на председател на Общинския съвет с тайно
гласуване, както следва:
1. Избор на комисия за провеждане на тайното гласуване:
- предложения за броя на членовете на комисията – гласуване на предложенията;
- предложения за поименен състав и председател на комисията – гласуване на
предложенията /в случай, че член на комисията бъде предложен за председател на
ОбС, на негово място се избира друг общински съветник/.
2. Предложения от общинските съветници за председател на Общинския съвет:
- записване на предложенията от член на комисията по реда на подаването на
флипчарта;
- гласуване на листата с предложенията.
3. Разясняване от председателя на комисията по избора на процедурните правила за
избор на председател на общинския съвет:
- образец на бюлетината – на бюлетината са изписани по азбучен ред трите имена на
предложените кандидатури разделени с плътна черта една от друга, като пред всяко
предложение има квадратче за отразяване на вота;
- списък на общинските съветници – в този списък общинските съветници полагат
подпис при получаване на изборните материали (бюлетина и плик) и след гласуването;
- действителни и недействителни бюлетини:
а) действителни са бюлетините, когато:
 бюлетината е по установения образец;
 знакът за отразяване на вота е поставен в квадратчето, като може да
излиза от него, но да не засяга квадратчето на друг кандидат;
б) недействителни са бюлетините, когато:
 са намерени в урната без плик;
 знакът за отразяване на вота засяга квадратчето на друг кандидат;
 знакът за отразяване на вота е поставен извън квадратчето;
 има знак за отразяване на вота в повече от едно квадратче;
 има изписани думи, знаци и други символи;
 в плика има поставени и други предмети.
-

вотът е „за” - когато само срещу един кандидат има поставена отметка и се
счита „против” за останалите кандидати;

-

вотът е „въздържал се” – когато срещу нито един кандидат няма отметка;

-

процедура за гласуване – всеки общински съветник получава 1 бр.бюлетина и 1
бр.плик от комисията, подписва се в списъка, влиза в кабинета на Общинския
съвет, който е съседна стая на заседателната зала, прави отметка в бюлетината,
поставя я в плика, връща се в залата, пуска плика в урната и поставя втори подпис
за гласувал в списъка;

-

преброяване на гласовете от комисията по избора;

-

изготвяне на протокол от комисията по избора;

-

обявяване на резултатите от гласуването – съгласно чл.24, изречение трето от
Закона за местното самоуправление и местната администрация за избран се смята
кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на
съветниците.

РЕШЕНИЕ №2
На основание чл.21, ал.1, т.1 във вр. с т.3 и във вр. с чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет
Сливо поле реши:
1.Определя 3-членен състав на комисията по провеждане на тайното гласуване за
избор на председател на Общинския съвет.
2.Избира поименен състав на комисията по т.1, както следва:
Надежда Панайотова – председател
Бехайдин Исуф – член
Красимир Симеонов – член.

РЕШЕНИЕ № 3
На основание чл.21, ал.1, т.3, предложение първо във вр. с чл.24, ал.1 от ЗМСМА, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за председател на Общински съвет Сливо поле Сали Шукриев Салиев.
РЕШЕНИЕ № 4
На основание чл.21, ал.1, т.1 във вр. с чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле
реши:
Избира временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация в състав от 3-ма общински съветници, както следва:
Йордан Тодоров – председател
Синан Вейсал – член
Велизар Ясенов – член.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№2
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 18.11.2011г.
РЕШЕНИЕ № 5
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с ПМС № 180/30.06.2011 за определяне
нов размер на минималната работна заплата за страната и чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от Наредба
10/2004 г. за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински
съвет Сливо поле реши:
І.Увеличава плана на :
Прихода - с 184200 лв. в т.ч.
§ 13/04 „Данък придобиване на имущество” с 143170 лв.
§ 40/40 „ Постъпления от продажба на земя с 41030 лв.
Разхода : с 43030 лв. в т.ч.
1. Функция „Социално осигуряване и грижи ” – 6130 лв.
1. Дейност „Домашен социален патронаж ”
§01/01 02/05 05/51 05/60 10/16 10/20 всичко
- Сливо поле 1580
360
155
70
2165
- Бабово
550
220
100
40
200
1110
- Бръшлен
480
150
70
25
200
925
580
160
80
35
855
- Борисово
- Ряхово
770
160
105
40
1075
Общо
3960
1050
510
210
200
200
6130
2. Функция „ Почивно дело култура и религиозни дейности ” – 4035 лв.
1. Дейност „ Спортна база”
§01/01 02/05 05/51 05/60 10/15 43/01 всичко
- Сливо поле 220
30
30
15 1500 2000
3795
- Г.Враново
155
45
30
10
240
Общо 375
75
60
25 1500 2000
4035
3.Функция „ Общи държавни служби” – местна дейност - 15250 лв.
1. Дейност „ Общинска администрация ”
§ 10/15 § 10/16 § 10/20 § 10/98
всичко
- Сливо поле
5000
6000
2000
13000
- Бръшлен
300
800
1100
- Г.Враново
500
500
- М.Враново
300
350
650
Общо
300
5800
7150
2000
15250
4. Функция „ БКС „ - 2515лв.
1. Дейност „ Озеленяване”- 1405 лв.

§01/01 02/05 05/51 05/60 05/80
- Сливо поле
155
75
25
15
- Бабово
80
35
10
5
- Бръшлен
70
35
10
5
5
- Кошарна
70
35
10
5
15
- Юделник
75
35
20
50
10
- Стамболово
75
35
10
5
10
- М.Враново
135
80
20
10
- Ряхово
115
35
15
10
Общо 775 365
120
105
40

всичко
270
130
125
135
190
135
245
175
1405

2. Дейност „ Осветление на улици и площади” – 1110 лв
§ 10/16
Всичко
- Бръшлен
600
600
- Стамболово
300
300
- М.Враново
210
210
Общо
1110
1110
5. Функция „ Образование”-местна дейност – 500 лв.
1.Дейност ЦДГ – 500 лв
§ 10/15
- Стамболово
500
Общо
500

Всичко
500
500

6. Функция „ Социално осигуряване и грижи” – 400 лв
1. Дейност „ Програми временна заетост” – 400 лв.
§ 10/ 15
10/20
Всичко
- М.Враново
300
100
400
7. Променя плана за капиталови разходи с 14200 лв, финансирани със собствени средства,
както следва:
1. Функция „ Общи държавни служби” – местна дейност с 12000 лв.
Дейност „Общинска администрация”
§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер
„Закупуване на 8 бр. Компютри “
2. Функция „ Образование”- местна дейност с 2200 лв.
Дейност „ЦДГ”
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
„Закупуване на водогреен котел за ЦДГ с. Кошарна”
ІІ. Намалява плана на прихода:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от Наредба 10/2004 г. за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, във връзка с преизпълнение
на собствените приходи и наличие на финансова възможност за предсрочно погасяване на
дългосрочен заем за оборотни средства към Юробанк И Еф Джи България АД, Общински
съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие за предсрочно погасяване на дългосрочен заем за оборотни средства
към Юробанк И Еф Джи България АД с остатък по главницата към 01.12.2011 г – 141170 лв.
§ 83-22 (-) Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-141170) лв.
РЕШЕНИЕ № 6

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на
НСОРБ, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България представителя на Общинския съвет Сали Шукриев Салиев –
председател на Общински съвет- Сливо поле.
2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото
събрание, той ще бъде заместван от Синан Садула Вейсал – общински съветник.
РЕШЕНИЕ № 7
На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сливо поле,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 8
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема постоянните комисии към Общински съвет- Сливо поле да се състоят от по 7
общински съветници.
РЕШЕНИЕ № 9
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира поименния състав на Постоянната комисия по икономика, финанси и
инвестиции, евроинтеграция и проекти, както следва:
1.Йордан Тодоров – председател
2.Емил Добрев
3.Синан Вейсал
4.Севгин Мехмедов
5.Ибрям Юсменов
6.Валентин Атанасов
7.Велизар Ясенов
РЕШЕНИЕ № 10
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира поименния състав на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост,
комунална дейност, законност и обществен ред, както следва:
1.Синан Вейсал – председател
2.Ибрям Юсменов
3.Емил Добрев
4.Йордан Тодоров
5.Красимир Симеонов
6.Велизар Ясенов
7.Валентин Василев
РЕШЕНИЕ № 11
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира поименния състав на Постоянната комисия по социални дейности,
образование, култура, вероизповедание, децата, младежта и спорта, както следва:
1.Турал Агуш – председател
2.Антоанета Петкова
3.Надежда Панайотова

4.Пепа Стоянова
5.Емел Мехмед
6.Севгин Мехмедов
7.Бехайдин Исуф

РЕШЕНИЕ № 12
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.48, ал.1 от ЗМСМА, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира поименния състав на Постоянната комисия по предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, както следва:
1.Надежда Панайотова – председател
2.Пепа Стоянова
3.Емел Мехмед
4.Бехайдин Исуф
5.Валентин Атанасов
6.Ангелина Друмева
7.Красимир Симеонов
РЕШЕНИЕ № 13
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионално
развитие и писмо №3700-01/10 от 15.11.2011г. на Областния управител на област Русе,
Общински съвет Сливо поле реши:
Избира за представител на Общински съвет Сливо поле в състава на Областния съвет
за развитие на област Русе Сали Шукриев Салиев – председател на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№3
от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 16.12.2011г.

РЕШЕНИЕ № 14
На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Определя за заместник- председатели на Общински съвет Сливо поле по реда на
чл.16, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация да бъдат трима общински съветници.
РЕШЕНИЕ № 15
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17 от Правилника за организация и дейността
на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Определя 3-членен състав на комисията по провеждане на тайното гласуване за избор
на зам.председатели на Общинския съвет, както следва:
Надежда Панайотова – председател
Бехайдин Исуф – член
Красимир Симеонов – член.

РЕШЕНИЕ № 16
На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Избира за заместник-председатели на Общински съвет Сливо поле, както следва:
Синан Садула Вейсал
Йордан Димитров Тодоров
Валентин Христов Атанасов

РЕШЕНИЕ № 17
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.71, ал.2 от Наредба №10/2004г. за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет и във връзка с чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, Общински съвет – Сливо поле реши:

1.Одобрява закупуването на лиценз за антивирусен софтуер Trend Micro с
продължителност три години и за 55 работни места.
2.Във връзка с т.1 на настоящото решение увеличава плана за капиталови разходи –
местни дейности, финансирани със собствени извънбюджетни средства от Специален фонд
за инвестиции и дълготрайни активи с 4200 лв, както следва:
Функция „Общи държавни служби”
Дейност „Общинска администрация”
§ 53-01 Придобиване на програмни продукти:
- закупуване на антивирусен софтуер Trend Micro – 4200лв.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 18
І.На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле
реши:
Приема следните нормативи за разработване на бюджета на общината за 2012г.:
1. Утвърждава численост на персонала, както следва:
69 бр.
1.1. Общинска администрация
в т.ч. държавни дейности
44 бр.
общински дейности
25 бр.
1.2. Образование – местна дейност
7 бр.
1.3. Столове – общинска дейност
10 бр.
23 бр.
1.4. ДСП – общинска дейност
1.5. БКС – общинска дейност
25,5 бр.
в т.ч. озеленяване
6,5 бр.
чистота
19 бр.
1.6. Спортна база – общинска дейност
2 бр.
1 бр.
1.7. Радиотранслационни възли
1.8. Улично осветление
1 бр.
1.9. Общински пазари – общинска дейност
4 бр.
1.10. Несписъчен състав:
4 бр.
- огняри – Сл. поле 1, Ряхово 1
2 бр.
2 бр.
- чистачка
1.11. Дежурни по Общ. съвет по сигурността
5 бр.
1.12. Обществен възпитател
3 бр.
1.13. Клубове на пенсионера
19 бр./6 мес.
1 бр.
1.14. Председател Общ. съвет
2. Приема следните лимити за разходи:
2.1.Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала се определя в
размер на 3% от плановите средства за РЗ на лицата, назначени по трудови правоотношения.
2.2. Определя разходи за представителни цели - 15000.00 лв.
в т.ч. за общината 10000.00 лв.
за кметствата 5000.00 лв.
2.3. Определя разходи за членски внос в НПО – 10000.00 лв.
2.4. Разходи за погребения на самотни без близки и роднини, бездомни, безпризорни и
настанени в заведения за социални услуги лица – 1650.00 лв. общ. размер, в т.ч. за ковчег –
50.00 лв., за изкопаване на гроб – 50.00 лв., транспорт – 50.00 лв
2.5. Разходи за клубове на пенсионера – 7980.00 лв., за възнаграждения на
отговорниците на клубовете по 70.00 лв. на месец за 6 месеца.
2.6. Определя транспортните разходи:

- на работници и служители за пътуване от местоживеенето до местоработата и
обратно в рамките на общината в размер на 100%, а за всички останали - 80% от
действителните разходи;
- за учителите от общообразователните училища в размер на 85% от
действителните разходи, но не повече от предоставените от МФ средства.
2.7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи
/Приложение 1/
2.8. Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименен списък на лицата по
т.2.7.
2.9. Определя средства за работно облекло на общинските служители, както следва:
- за кмет на община, председател на Общинския съвет,
зам.- кмет на община
- 400.00 лв
- за кмет на кметство
- 360.00 лв
- за ръководни длъжности по трудово правоотношение - 260.00 лв
- за длъжности по трудово правоотношение
- 240.00 лв
РЕШЕНИЕ № 19
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Да се организира среща с екипа на управление на МИРГ – Главиница- ТутраканСливо поле, който да разясни възможностите за кандидатстване по мерките по ОП
„Рибарство”. На срещата да бъдат поканени общинските съветници, кметовете на кметства,
директорите на училища, представители на читалищата и др.заинтересувани лица от Община
Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 20
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.71, ал.2 от Наредба 10/2004 г. за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет и във връзка с чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Одобрява закупуването на електропровод от отводнителна станция 2а до дигата, с
дължина 4,5 км, на стойност 4000 лв.
2.Увеличава плана за капиталови разходи за 2011 г. - местни дейности, финансирани
със собствени извънбюджетни средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни
активи с 4000 лв., както следва:
Функция „Икономически дейности и услуги”
Дейност „Други дейности по икономиката”
§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти:
- закупуване на електропровод – 4000лв.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №21
На основание чл.27, ал.1, т.4 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Не приема предложението на общинския съветник Валентин Атанасов сумата от 117
252лв да бъде прехвърлена като преходен остатък за 2012г.
РЕШЕНИЕ № 22
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.18, ал.1, във връзка с чл.11, ал.9 от Закона за общинските бюджети и чл.

49, ал.2 от Наредба 10 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,
Общински съвет – Сливо поле реши:
І. ИЗМЕНЯ БЮДЖЕТ 2011 г., като:
Увеличава плана на :
ПРИХОДА - със 117252 лв. в т.ч.
§ 13/04 „Данък при придобиване на имущество при дарение и възмезден начин” с
12000 лв
§ 24/06 „Приходи от наеми на земя” с 53000 лв
§ 24/07 „Приходи от Дивиденти” – 20000 лв.
§ 27/11 „Общински такси за административни услуги” с 9000 лв
§ 13/01 „Данък върху недвижими имоти” с 5000 лв
§ 40/40 „Постъпления от продажби на земя” с 18252 лв.
РАЗХОДА : със 117252 лв. в т.ч.
• Функция „Социално осигуряване и грижи” – 9475 лв.
1. Дейност „Домашен социален патронаж” – 9475 лв.
§01/09
05/51 05/60 05/80 всичко
- Сливо поле
2115
245
102
38
2500
- Бабово
2110
255
100
25
2490
- Бръшлен
1135
150
55
5
1345
- Борисово
1517
203
75
1795
1140
133
55
17
1345
- Ряхово
Общо
8017
986
387
85
9475
•

Функция „Почивно дело култура и религиозни дейности” –
1. Дейност „Спортна база”
§01/09 05/51 05/60 05/80
всичко
453
73
26
552
- Сливо поле
- Г.Враново
360
48
17
425
Общо
813
121
43
977

977 лв.

• Функция „Общи държавни служби” – 51335 лв.
1. Дейност „Общинска администрация ” – държавна дейност – 45050 лв
§ 01/09 § 05/51 § 05/60 08/80
общо
- Сливо поле
27552
3814
1501
393
33260
- Бабово
1274
134
61
36
1505
- Бръшлен
847
89
40
24
1000
- Борисово
1100
147
53
1300
- Кошарна
995
104
48
28
1175
- Юделник
1068
142
50
1260
- Стамболово
985
104
48
28
1165
1085
144
51
1280
- Г.Враново
- М.Враново
1160
154
56
1370
- Ряхово
1469
181
71
14
1735
Общо
37535
2313
1979
523
45050
2. Дейност „Общинска администрация ” – местна дейност – 6285 лв.
§ 01/09 § 05/51 § 05/60 08/80
общо
- Сливо поле
380
51
19
450
- Бръшлен
385
40
18
11
455
- Борисово
559
58
27
16
660

- Кошарна
- Юделник
- Стамболово
- Г.Враново
- М.Враново
- Ряхово

445
658
483
745
777
884

59
83
50
90
94
118

• Функция „ БКС„ - 11415 лв
1. Дейност „Чистота”- 8405 лв.
§01/09
05/51
- Сливо поле
3478
450
- Бабово
399
53
- Бръшлен
341
43
- Борисово
308
33
- Кошарна
330
35
- Юделник
202
28
- Стамболово
472
65
- Г.Враново
358
50
- М.Враново
462
61
- Ряхово
751
91

21
32
23
35
37
43

525
780
570
880
920
1045

7
14
10
12

05/60 05/80
170 145
20
16
5
15
9
16
9
10
23
17
22
37
11

всичко
4110
475
405
365
390
240
560
425
545
890

2. Дейност „Озеленяване”- 2530 лв.
§01/09
05/51 05/60 05/80
- Сливо поле
755
100
35
- Бабово
175
24
11
- Бръшлен
147
16
7
5
- Кошарна
165
17
8
5
175
20
10
5
- Юделник
- Стамболово
165
17
8
5
- М.Враново
372
50
18
- Ряхово
181
25
9

всичко
890
210
175
195
210
195
440
215

3. Дейност „ Осветление на улици и площади” – 480 лв
§01/09
05/51 05/60 05/80
всичко
- Сливо поле
405
43
20
12
480
•

Функция „ Образование” – 34480 лв.
1.Дейност ЦДГ държавна дейност – 25780 лв
§01/09 05/51 05/52 05/60 05/80 всичко
- Сливо поле
11452
1387 195 550
136 13720
- Малко Враново 10065
1182 173 483
157 12060
2. Дейност „ Столове” – 4975 лв
§01/09
05/51
1750
180
- Сливо поле
- Г.Враново
1540
190
- Ряхово
927
123

05/60 05/80
85
50
74
11
45

всичко
2065
1815
1095

3. Дейност Други дейности по образованието” държавна дейност – 3725 лв
§01/09
05/51 05/60 05/80
всичко
- Сливо поле 1800
240
85
2125
- Г.Враново
900
120
45
1065

- Ряхово
•

450

60

25

535

Функция „ Здравеопазване” - 7120 лв
1. Дейност „ Здравни кабинети в ЦДГ и Училища” – 2690 лв
§01/09
05/51 05/60 05/80
всичко
- Сливо поле
2278
268
110
34
2690
2. Дейност „ Детски ясли” - 4430 лв.
§01/09
05/51 05/60 05/80
- Сливо поле
2146
242
103
44
- Г.Враново
1169
155
56
- Ряхово
434
46
21
14

•

всичко
2535
1380
515

Функция „ Отбрана и сигурност” – 2450 лв
1. Дейност „ Други дейности по вътрешната сигурност” – 2450 лв.
§01/09
05/51 05/60 05/80 всичко
- Сливо поле
2075 258
100
17
2450

ІІ. Оправомощава първостепенния/ второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити – работодатели, да определят индивидуалните размери на паричното стимулиране в
съответствие с приложимите действащи нормативни актове и вътрешни правила.
РЕШЕНИЕ № 23
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Изпраща до НАП- Централно управление окомплектована преписката относно
искането на Методи Русинов Илиев, ЕГН 3805205369 от село Черешово, община Сливо поле
с мотивирано мнение, че в следствие на събраните писмени доказателства, няма основание
да бъде опростено дължимото държавно вземане.
РЕШЕНИЕ №24
На основание чл. 21, чл.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Кметовете на населените места да извършат проучване за броя на осигурените и
неосигурените жители.
2.При срещите с РЗИ, БЛС и РЗОК да се изиска да бъдат насочени допълнително
специалисти за годишните профилактични прегледи с цел обхващане на всички жители.
3.От РЗОК да се изиска списък на осигурените лица с цел локализиране и уточняване
на неосигурените лица по населени места.
4.Предлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия по
организиране на горните инициативи в срок до м.февруари 2012г.
РЕШЕНИЕ № 25
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.12, ал.2, т.14 от Правилника за организацията
и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Определя за представители на Община Сливо поле в Общото събрание на
Асоциацията на Дунавските общини “Дунав”, както следва:
За делегат – Георги Стефанов Големански – кмет на общината
За зам.делегат – Сали Шукриев Салиев – председател на Общински съвет Сливо
поле.
РЕШЕНИЕ № 26

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.7, ал.1, чл.8, ал.1 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Сливо
поле реши:
Изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Сливо поле, както следва:
Глава ІІ Раздел І
Чл.18Б, ал.2
„Декларациите по ал.1, предложение трето, се подават по образец, утвърден със
заповед на кмета на общината, приемат се и се завеждат в Данъчната служба на общината,
като проверка на обстоятелствата, посочени в нея, се извършва от определено/ определени от
кмета на общината длъжностно лице /лица, което/ които при необходимост изисква/ изискват
и допълнителни документи, и /или извършва насрещни проверки в съответната данъчна
служба. Декларацията се приема, но поражда последици, само когато всички съсобственици
или ползватели на имота са я подписали.”
Чл.18Б, ал.3
„В течение на годината, за обстоятелствата, декларирани по ал.1, предложение трето,
се извършват проверки, които могат да се базират и на информация за ползвани през
текущата година услуги на Водоснабдителни и електроразпределителни дружества и др.
При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в годишен размер,
определена върху данъчната оценка на имота.”
Глава ІІ Раздел ІII
Чл. 28. ал.1. „За ползване на детски ясли и целодневни детски градини, родителите или
настойниците дължат месечни такси, както следва:
- такса за ползване на детски ясли30,00 лв.
- такса за ползване на детски градини30,00 лв.
ал.2. т.1. Размерът на таксата за деца сираци с един родител- 50 % от основния
размер.
т.2. При три деца, посещаващи детска градина, за второто се заплаща 50%.”
Чл. 29. ал.1. „Не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини:
1. От децата, чиито родители са I или II група инвалиди, сираци, децата на загинали
при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение
на служебен дълг.
2. От децата, чиито родители са безработни или социално слаби.
3. За три и повече деца, посещаващи детска градина, за третото – не се заплаща.
ал.3. за ползване на намаленията по чл.28, ал.2, 3, и 4 и освобождаване по чл.29,
родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена
с документи, доказващи преференцията и декларация за обстоятелствата по чл. 29, ал.1,
т.2.”
Глава ІІ Раздел ІV
Чл. 36.
Т.1. За издаване на скици за недвижим имот:
- за 1 имот
10,00 лв.
- за 2 съседни имота
15,00 лв.
- за квартал
50,00 лв.
Т.2 За издаване на скици за недвижим имот с указани начин на застрояване:
- за 1 имот
15,00 лв.
- за 2 съседни имота
24,00 лв.
- за квартал
60,00 лв.

Т.3 за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца- 5,00 лв.
Т.4 отм. с реш. № ……./ …..2011 г.
Т.5 за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ:
- за физически лица20,00 лв.
- за юридически лица50,00 лв.
Т.13а за издаване на удостоверение относно общинския произход на недвижими
имоти- 4,00 лв. на имот
Т.14 отм. с реш. № ……./ …..2011 г.
т. 20 за одобряване и съгласуване на проекти от главен архитект
т.23 за разрешение за прокопаване и преминаване:
А) На зелени площи и др. терени без настилки:
- за кабели- за един линеен метър
1,20 лв.
- за водопровод и канализация- за един линеен метър
1,20 лв.
Б) На тротоарни настилки:
- за кабели- за един линеен метър
1,80 лв.
- за водопровод и канализация- за един линеен метър
1,80 лв.
В) На улични настилки:
- за кабели- за един линеен метър
2,40 лв.
- за водопровод и канализация- за един линеен метър
3,00 лв.
Глава ІІ Раздел V
Чл.38. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
Т.1 За издаване на удостоверение за наследници3,00 лв.
Т.3 За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт3,00 лв.
Т.4 За издаване на дубликат на удостоверение за раждане или за граждански брак,
както и за повторно издаване на препис- извлечение от акт за смърт- 3,00 лв.
Т. 5 За издаване на удостоверение за семейно положение3,00 лв.
Т.6. За издаване на удостоверение за родствени връзки
3,00 лв.
Т.7 За адресна регистрация3,00 лв.
Т.8 За издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес- 3,00 лв.
Т.12.За всички други видове удостоверения по искане на граждани- 3,00 лв.
Т.13 За преписи от документи
3,00 лв.
Т.15 За издаване на удостоверение по ЗМДТ4,80 лв.
Глава ІIІ
Чл.45, ал.2. Сроковете за извършване на услуги са:
т.1 обикновена- в рамките на 3 работни дни, а за издаване на удостоверения за
данъчна оценка- в рамките на 14 работни дни
Чл.49. услуга № по ред 17- заверка на ксерокопия на документи
(разходите по ксерокопиране на документи във формат по- голям от А4 се заплащат
допълнително)
Цени, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и
водни обекти- общинска собственост
IV. Паша в ливадите и пасищата за 1 година и добив на сено
Т.4. Настаняване на пчелни кошери3,00 лв./ бр.
РЕШЕНИЕ № 27
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.5 от Наредба №2 за базисните
/начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно

предназначение - общинска собственост и чл.6 т.1 от Договорите, Общински съвет Сливо
поле реши:
1.Да се анексират за стопанската 2011/2012г. Договор с №2942/11.09.2003 год. за част
от имот №000324 с площ от 400 кв.м. в землището на гр. Сливо поле и Договор
№2943/11.09.2003 год. за част от имот №000061 с площ от 400 кв.м. в землището на с.Бабово
с “Космо България Мобайл” ЕАД гр.София с инфлационния индекс в размер на 104,1 %.
2.Възлага на кмeта на Общината да предприеме необходимите мерки по изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 28
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с постъпило
искане с вх.№ СП-4698/21.09.2011г. от „Свинекомплекс-Голямо Враново- Инвест” АД,
Общински съвет Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП-ИПР за обект: „ПУП-изменение на план за регулация на УПИ № І626, УПИ № ІІ-626 от кв.1 и УПИ № І-627, УПИ № ІІ-627, УПИ № ІІІ-627 от кв.3А по
регулационния план на с.Голямо Враново, община Сливо поле”.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 29
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1, чл.192, ал.5 и чл.193, ал.6 от Закон за устройство на
територията, във връзка с постъпило искане с вх.№ СП-5060/11.10.2010г. от „Е.ОН
БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” – АД, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП- парцеларен план за обект: „ПУП-парцеларен план на техническата
инфраструктура – ел.кабел от стълб № 188 на електропровод „Сливица” в ПИ 348 до ПИ
093002 по КВС на гр.Сливо поле, община Сливо поле”. Решението да се изпрати в 7-дневен
срок за обнародване в „Държавен вестник”.
2.Дава съгласие за преминаване и прокарване на ел. кабел през имоти – общинска
собственост, съгласно трасето на одобрения по т.1 ПУП-парцеларен план, както следва:
- ПИ № 000348 – водни площи;
- ПИ № 000343 – полски път;
- ПИ № 000185 – полски път;
- ПИ № 000190 – полски път;
- ПИ № 000242 – полски път.
За останалите имоти да се потърси съгласието на собствениците им.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 30
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с постъпило
искане с вх.№ СП-4688/20.09.2011г. от г-н Богомил Борисов Георгиев, Общински съвет
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП-ПЗ за обект: „ПУП-план за застрояване на ПИ № 000192, землище
на с.Кошарна, община Сливо поле”.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 31

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 1200 (хиляда и двеста)
квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ХVІ-33 (шестнадесет римско тире
тридесет и три арабско), квартал 35 (тридесет и пети) по действащия регулационен план на
село Стамболово, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 3600,00 (три
хиляди и шестстотин) лева /без ДДС/, депозит за участие – 500,00 (петстотин) лева и стъпка
на наддаване – 350,00 (триста и петдесет) лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 32
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 1200 (хиляда и двеста)
квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот І-33 (едно римско тире тридесет и
три арабско), квартал 35 (тридесет и пети) по действащия регулационен план на село
Стамболово, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 3600,00 (три
хиляди и шестстотин) лева /без ДДС/, депозит за участие – 500,00 (петстотин) лева и стъпка
на наддаване – 350,00 (триста и петдесет) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 33
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 1036 (хиляда тридесет и
шест) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ІІ (две римско), квартал 128
(сто двадесет и осми) по действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо
поле, област Русе, при начална тръжна цена – 5180,00 (пет хиляди сто и осемдесет) лева /без
ДДС/, депозит за участие – 700,00 (седемстотин) лева и стъпка на наддаване – 500,00
(петстотин) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 34
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 907,50 (деветстотин и
седем цяло и петдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот І (едно
римско), квартал 128 (сто двадесет и осми) по действащия регулационен план на град Сливо
поле, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 4538,00 (четири хиляди
петстотин тридесет и осем) лева /без ДДС/, депозит за участие – 600,00 (шестстотин) лева и
стъпка на наддаване – 500,00 (петстотин) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 35
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1.Отменя Решение № 217 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет – Сливо
поле, проведено на 31.03.2009 година.
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 731 (седемстотин тридесет
и един) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ХІІ-1553 (дванадесет
римско тире хиляда петстотин петдесет и три арабско), квартал 126 (сто двадесет и шести) по
действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при
начална тръжна цена – 4020,00 (четири хиляди и двадесет) лева /без ДДС/, депозит за
участие – 500,00 (петстотин) лева и стъпка на наддаване – 400,00 (четиристотин) лева.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 36
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: дворно място с площ от 1485 (хиляда четиристотин осемдесет и
пет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ІІІ-588 (три римско тире
петстотин осемдесет и осем), квартал 21 (двадесет и първи) по действащия регулационен
план на село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе, заедно с построената в него масивна
едноетажна сграда със застроена площ от 210,03 квадратни метра. Начална тръжна цена за
имота – 13 926,00 лева (без включен ДДС), депозит за участие – 2000,00 лева и стъпка на
наддаване – 1500,00 лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 37
На основание чл.21, ал.1, т.17 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.32, ал.1, т.1
от Закона за кадастъра и имотния регистър, Общински съвет Сливо поле реши:

1.Дава съгласие за промяна на границата на:
1.1. Поземлени имоти с №№ 421, 422, 304, 301, 306, 314, 316, 324, 330, 337 и 339 с
начин на трайно ползване - пасище, мера по КВС на гр.Сливо поле;
1.2. Поземлени имоти с №№ 298, 303, 416, 315, 340 и 345 с начин на трайно
ползване - полски път по КВС на гр.Сливо поле;
1.3. Поземлени имоти с №№ 326, 327 и 328 с начин на трайно ползване – жилищни
територии по КВС на гр.Сливо поле.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 38
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.17, ал.5 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси, Общински съвет Сливо поле реши:
Допълва Решение № 571 по Протокол № 55/ 21.09.2011 г. на Общински съвет Сливо
поле в т.11.2, както следва:
Определя за членове на конкурсната комисия следните общински съветници:
1.Велизар Маринов Ясенов
2.Сали Шукриев Салиев.
РЕШЕНИЕ № 39
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Приема Годишен план за паша 2012 година (Приложение № 1), който е
неразделна част от това решение.
2. Дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за общо ползване от
земеделски стопани – животновъди и/или на техни сдружения, регистрирани като
юридически лица, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Сливо поле.
3. Одобрява местоположението и площта на имотите по начин на трайно ползване
пасища, мери, за 2012 година общо в размер на 7 900,582 дка, за общо и индивидуално
ползване на територията на цялата община по Приложение № 2 – Списък на имотите
съгласно картата за въстановена собственост по населени места, изготвен и предложен от
общинска служба „Земеделие” град Сливо поле, подлежащи на предоставяне
на
земеделските стопани - животновъди за последващо кандидатстване в Разплащателна
агенция за получаване на директни плащания по схемата за единно плащане на площ.
4. Одобрява местоположението и площта на имотите по начин на трайно ползване –
пасища, мери, които ще се отдават за общо ползване през 2012 година в размер на 7 160,374
дка, съгласно Приложение № 3 – Списък на имотите за общо ползване.
5. Площите се предоставят за отглеждане на пасищни животни, съгласно
изискванията на Заповед № РД-09-990/23.12.2009 г. на Министъра на земеделието и храните,
в сила от 01.01.2010 г., с която се определят Национални стандарти, свързани с условията за
поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.
6. Приема следните правила за ползване на общинските мери и пасища:
6.1. Задължения на общината:
6.1.1. Да изготви списъци по населени места на земеделските стопани, които
отглеждат животни, желаещи да ползват общински мери и пасища;
6.1.2. Да изготви сравнителни таблици за животновъдите от населеното място с
общ брой животни по вид, възраст и необходимата им минимална площ, както и общата
минимално необходима площ за животните на отделния животновъд и за всички
животновъди;

6.1.3. Да представи на земеделските стопани - животновъди – физически лица
или техни сдружения, необходимата документация за наличните имоти;
6.2. Задължения на ползвателите на общински мери и пасища:
6.2.1. Да заплати/ят за ползването на общинските мери и пасища при сключване
на договорите наемната цена определена в чл.3, ал.1 от Наредба №2- за базисните (начални)
цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение –
общинска собственост на Общински съвет град Сливо поле, съгласно категорията на
отдаваният имот, съобразно ползващите от тях площи, посочени в изготвените сравнителни
таблици по т.6.1.2.
6.2.2. Да поддържа/т мерите и пасищата в добро екологично и земеделско
състояние, в съответствие с националните стандарти, определени със Заповед № РД-09990/23.12.2009 г. на Министъра на земеделието и храните, в сила от 01.01.2010 г;
6.2.3. Да не използва/т мерите и пасищата за неземеделски нужди;
6.2.4. Да не ги разорава/т;
6.2.5. Да не допуска/т замърсяване на мерите и пасищата с камъни и храсти;
6.2.6. Да не допуска/т замърсяването им с битови, производствени и други
отпадъци;
6.2.7. Да спазват противопожарните правила;
6.2.8. Да не изгражда/т заграждения и временни постройки.
7. След задоволяване на нуждите на животновъдите желаещи общо ползване на
общинските мери и пасища и при наличие на свободни поземлени имоти, същите да се
разпределят на животновъдите желаещи индивидуално ползване, ако няма такиваоставащите имоти да се разпределят пропорционално на броя на животните.
8. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на
настоящото решение и да сключи договори за ползване на общинските пасища и мери с
ползвателите, определени в сравнителните таблици по т.6.1.2., при спазване на изискванията
по предходните точки.
РЕШЕНИЕ № 40
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.4, изр.първо, чл.37о, ал.1, т.2 и чл.37к от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Дава съгласие за предоставяне на следните общински мери и пасища в землището на
село Юделник, община Сливо поле за индивидуално ползване за срок от 1/една/ година на
Мурат Осман Пъдик, с адрес: село Юделник, община Сливо поле, ул.”Хан Кубрат”№9, с
обща площ в размер на 203,899 дка, разпределена както следва:
- имот №000064 с площ от 35,886 дка;
- имот №000125 с площ от 82,027 дка;
- имот №000127 с площ от 63,462 дка
- имот №000128 с площ от 22,524 дка
2.Задължава лицето да заплати по 6,00лв/дка такса за ползване на общински пасища и
мери, преди сключване на договора.
3.Задължава Мурат Осман Пъдик да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1 на
настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.
4.Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на
настоящото решение и да сключи договор за ползване на общинските пасища и мери с
ползвателя, определен в т.1, при спазване на изискванията на Закона.
РЕШЕНИЕ № 41
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.4, изр.първо, чл.37о, ал.1, т.2 и чл.37к от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Сливо поле реши:

1.Дава съгласие за предоставяне на следните общински мери и пасища в землището на
село Юделник, община Сливо поле за индивидуално ползване за срок от 1/една/ година на
Валентин Великов Маринов, с адрес: село Юделник, община
Сливо поле,
ул.”Възраждане”№25, с обща площ в размер на 153,280 дка, разпределена както следва:
- имот №000109 с площ от 105,693 дка;
- имот №071002 с площ от 47,587 дка;
2.Задължава лицето да заплати по 6,00лв/дка такса за ползване на общински пасища и
мери, преди сключване на договора.
3.Задължава Валентин Великов Маринов да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1
на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.
4.Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на настоящото
решение и да сключи договор за ползване на общинските пасища и мери с ползвателя,
определен в т.1, при спазване на изискванията на Закона.

РЕШЕНИЕ № 42
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.4, изр.първо, чл.37о, ал.1, т.2 и чл.37к от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Дава съгласие за предоставяне на следните общински мери и пасища в землището на
град Сливо поле, община Сливо поле за индивидуално ползване за срок от 1/една/ година на
Мустафа Расимов Билялов, с адрес: град Сливо поле, община Сливо поле, ул.”Стоян
Пенчев” № 30, както следва:
- имот № 000304 с площ от 77,946 дка;
- имот №000306 с площ от 217,838 дка;
2.Задължава лицето да заплати по 6,00лв/дка такса за ползване на общински пасища и
мери, преди сключване на договора.
3.Задължава Мустафа Расимов Билялов да поддържа пасищата и мерите, описани в т.1
на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.
4.Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на настоящото
решение и да сключи договор за ползване на общинските пасища и мери с ползвателя,
определен в т.1, при спазване на изискванията на Закона.
РЕШЕНИЕ № 43
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.4, изр.първо, чл.37о, ал.1, т.2 и чл.37к от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Дава съгласие за предоставяне на следните общински мери и пасища в землището на
град Сливо поле, община Сливо поле за индивидуално ползване за срок от 1/една/ година на
„АМУЛ” ООД, с адрес: град Русе, ул.”Д-р Петър Берон” №1, както следва:
- имот с идентификатор 63668.42.56 с площ от 41,985 дка;
- имот с идентификатор 63668.139.86 с площ от 45,259 дка;
2.Задължава управителя да заплати по 6,00лв/дка такса за ползване на общински
пасища и мери, преди сключване на договора.
3.Задължава управителя на „АМУЛ”ООД да поддържа пасищата и мерите, описани в
т.1 на настоящото решение в добро земеделско и екологично състояние.
4.Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на настоящото
решение и да сключи договор за ползване на общинските пасища и мери с ползвателя,
определен в т.1, при спазване на изискванията на Закона.

РЕШЕНИЕ № 44
На основание чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Отменя чл.41, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет
Сливо поле.
2.Чл.43, ал.9 приема следната редакция: „Събраните доказателства се изпращат до
специализираната Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ С.Салиев /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№4
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 20.01.2012г.
РЕШЕНИЕ № 45
На основание чл.56, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле
реши:
Приема Програма за работата на Общински съвет Сливо поле за І-вото шестмесечие
на 2012г., както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВО ПОЛЕ
20.01.2012 г.
Проект за дневен ред:
1. Приемане на Програма за работата на Общински съвет Сливо поле за І-вото
шестмесечие на 2012г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет Сливо поле и за изпълнение на взетите
решения за периода 01.07.-31.12.2011г.
3. Приемане на Одитен доклад №0200003611 за извършен одит за съответствие при
финансовото управление на Община Сливо поле от 01.01.2010г. до 31.12.2010г.
4.Други.
20.02.2012 г.
Проект за дневен ред:
1.Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи общинската
администрация за 2011г.
2.Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сливо поле за
2011г.
3.Приемане бюджета на Община Сливо поле за 2012г.
4.Други.

23.03.2012 г.
Проект за дневен ред:
1.Информация от началника на РУ на МВР- Сливо поле, относно обстановката на
територията обслужвана от РУ на МВР- Сливо поле по противодействие на престъпността
през 2011г.
2.Информация и отчет от общинската администрация за реализирани и предстоящи
проекти.
3.Други.

20.04.2012 г.
Проект за дневен ред:
1.Приемане на годишния счетоводен отчет на общинска фирма „Благоустройцвет”
ЕООД гр.Сливо поле за 2011г.
2.Други.
23.05.2012 г.
Проект за дневен ред:
1.Информации от РУ на МВР- Сливо поле и РСПБЗН- Сливо поле, относно
готовността за предотвратяване на кражбите и пожарите през летния сезон.
2.Други.

22.06.2012 г.
Проект за дневен ред:
1.Информация и отчет от общинската администрация за реализирани и предстоящи
проекти.
2.Други.
РЕШЕНИЕ № 46
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.20, т.17 и т.18 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за дейността на съвета и на неговите комисии, и за изпълнението на
взетите решения за периода 01.07.-31.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 47
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема за сведение Одитен доклад №0200003611 за извършен одит за съответствие
при финансовото управление на Община Сливо поле за периода от 01.01.2010г. до
31.12.2010г.
2.Възлага на кмета на общината след изтичане на 3-месечния срок да информира
Общинския съвет за предприетите мерки за изпълнение на препоръките по доклада на
Сметната палата.
РЕШЕНИЕ № 48
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Определя за свои представители в Управителния съвет и Общото събрание на
Местната инициативна група:
1. инж.Георги Стефанов Големански – кмет на Община Сливо поле
2. инж.Сали Шукриев Салиев – председател на ОбС – Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 49
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Определя за представител в Местната инициативна рибарска група ГлавиницаТутракан-Сливо поле:
1.инж.Левент Исмаилов – зам.кмет на Община Сливо поле.

РЕШЕНИЕ № 50
На основание чл.20, т.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за разходваните средства, разчетени по бюджета на общината за
издръжка на Общински съвет Сливо поле към 31.12.2011г.
РЕШЕНИЕ № 51
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.8 от Закон за общинската собственост, Общински съвет Сливо поле
реши:
1. Приема „Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2011 –
2015г.”, която определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската
дейност на общината.
2. В изпълнение на стратегията, Кметът на Общината да предложи за приемане
годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 52
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет
Сливо поле реши:
1. Дава съгласие Община Сливо поле да кандидатства за участие по Проект „Красива
България” с проектни предложения по:
• Мярка 01 „Подобряване на градската среда” за изпълнение на СМР/СРР на обект
за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата;
• Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” за изпълнение на
СМР/СРР в обект на лечебно заведение за извънболнична помощ;
2. Дава съгласие съфинансиращата вноска от Община Сливо поле да е в размер между
50% -51% от стойността на одобрените проекти.
РЕШЕНИЕ № 53
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.15 от Устава на Асоциация на общинските гори, Общински съвет Сливо
поле реши:
1. Определя за свой представител в Общите събрания на Асоциация на общинските
гори инж. Георги Стефанов Големански – Кмет на Община Сливо поле.
2. За заместник представител- Северина Димитрова Крумова – главен специалист
„Общинска собственост”.
3. Възлага на определените представители да представляват Община Сливо поле в
работата на Общото събрание.
РЕШЕНИЕ № 54
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.112, ал.1, т.1 от Закона за
горите, чл.5, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина, и
недървесни горски продукти, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Да се проведе гола сеч в имот №060025 с обща площ от 111,722 дка представляващ
гора в земеделска земя, подотдел 234/а, тополови насаждения, находящ се в землището на
село Бръшлен, собственост на Община Сливо поле АОС №1913/02.05.2006 год. чрез
публичен търг.

ІІ. Определя начални тръжни цени за стояща на корен дървесина съгласно Тарифа за
таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите,
раздел ІІ – Такси на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината,
добити от държавния горски фонд /Обн.ДВ. бр.73/19.08.2008 год., изм.ДВ.бр.48/26.06.2009
год./ за плътен кубичен метър, както следва:
- Едра строителна дървесина
- 42,00 лева
- Средна строителна дървесина
- 22,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 12,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м3 - 8,00 лева
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да създаде необходимата
организация за снабдяването с необходимите документи по провеждането на сечта и
провеждането на търга съгласно чл.50, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина, и недървесни горски продукти.

РЕШЕНИЕ № 55
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет Сливо поле реши:
3. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 933 (деветстотин тридесет
и три) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот VІІ-1376 (седем римско тире
хиляда триста седемдесет и шест арабско), квартал 134 (сто тридесет и четвърти) по
действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при
начална тръжна цена – 4665,00 (четири хиляди шестстотин шестдесет и пет) лева /без ДДС/,
депозит за участие – 500,00 (петстотин) лева и стъпка на наддаване – 400,00 (четиристотин)
лева.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 56
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет Сливо поле реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 855 (осемстотин петдесет
и пет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот І -1474 (едно римско тире
хиляда четиристотин седемдесет и четири арабско), квартал 126 (сто двадесет и шести) по
действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при
начална тръжна цена – 4275,00 (четири хиляди двеста седемдесет и пет) лева /без ДДС/,
депозит за участие – 500,00 (петстотин) лева и стъпка на наддаване – 400,00 (четиристотин)
лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 57

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.1 и чл.4 от Закона за
арендата в земеделието, чл.29 и чл.83, ал.1 от Наредба № 1/2008 г. за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет Сливо
поле реши:
Да се проведе публичен търг за отдаване под аренда за срок от 30 (тридесет) години на
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 015012
(нула петнадесет нула дванадесет), с площ от 98,479 дка (деветдесет и осем декара
четиристотин седемдесет и девет квадратни метра), ІІІ /трета/ категория, находящ се в
землището на село Стамболово, ЕКАТТЕ 68713 (шестдесет и осем хиляди седемстотин и
тринадесет), местността „Банкалък”, начин на трайно ползване: полска култура, с цел
създаване на трайни насаждения – овощни градини, при начална тръжна цена /начален
размер на минималната годишна арендна вноска/ - 3447,00 (три хиляди четиристотин
четиридесет и седем) лева, съгласно определената от независим лицензиран оценител
справедлива годишна арендна вноска за отдаване под аренда на имота.
ІІ. На основание чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи дава съгласие Кмета на Община Сливо поле да подаде заявление до
общинската служба по земеделие за промяна начина на трайно ползване на имота за „трайни
насаждения” след създаване на съответните трайни насаждения /овощна градина/ от
арендатора.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и условия към
управлението и ползването на имота – предмет на търга и да извърши всички фактически и
правни действия по провеждане на търга и сключване на договор за аренда.
РЕШЕНИЕ № 58
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.66 от
Наредба № 1/2008г. на Общински съвет Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие за удължаване срока, предвиден по пункт 8.2 от Договор № Д354/29.12.2010 година за учредяване право на пристрояване върху недвижим имот, с 6 (шест)
месеца.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№5
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 20.02.2012г.
РЕШЕНИЕ № 59
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие Община Сливо поле да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ от Европейския фонд за рибарство, чрез кандидатстване с проектно
предложение по мярка 2.1. „Повишаване на конкурентноспособността на рибарската област
чрез публични инвестиции за подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 1,
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG2.1.-01-01/2011 „Публични
инвестиции за подобряване средата на живот в рибарската област” от Местна стратегия за
развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан –Сливо поле”.
РЕШЕНИЕ № 60
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, и чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация , Общински съвет Сливо поле реши:
1. ОДОБРЯВА, подписаното Споразумение за общинско сътрудничество съгласно
чл. 59 и сл. от ЗМСМА между Община Тутракан, Община Главиница и Община Сливо поле
при подготовката и изпълнението на проектно предложение по Оперативна програма
“Регионално развитие 2007-2013г.”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”,
операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.202/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите”.
2.Дава съгласие Община Сливо поле да кандидатства като партньор на Община
Тутракан с проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие 20072013г.”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
3.Дава съгласие Община Сливо поле да продължи изпълнението на задължителните
дейности, а именно рекламни дейности, участия в туристически борси, изложения и панаири,
както и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламните дейности в период до
1 година след приключване на проекта.
4.Дава съгласие Община Сливо поле да оказва необходимата подкрепа и съдействие
на Община Тутракан, и да участва в изпълнение на дейностите по проекта.
РЕШЕНИЕ № 61
На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 123, ал.1, т.7 от Кодекса на труда , Общински съвет – Сливо
поле реши:
Запазва трудовите правоотношения на работниците от "Център за социална
рехабилитация и интеграция"- село Ряхово след промяна на работодателя, в следствие
прехвърляне на бюджета за социалната услуга от кметство Ряхово в Община Сливо поле.

РЕШЕНИЕ № 62
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от Закона за общинските бюджети, чл.69
от Наредба №10 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и във
връзка с чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
І. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета по пълна бюджетна
класификация на Община Сливо поле за 2011г., както следва:
1.Утвърждава окончателния годишен план на бюджета на Община Сливо поле по
функции и дейности за 2011 година, както следва:
1.1.ПО ПРИХОДА - 5943904 лв.
/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/
в т.ч.:
1.1.1.Приходи с държавен характер – 3408414 лв.
1.1.2.Приходи с общински характер –2535490 лв.
1.2.ПО РАЗХОДА - 5943904 лв.
/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/
в т.ч.:
1.2.1.Държавни дейности – 3057146 лв.
1.2.2.Местни дейности – 2535490 лв.
351268 лв.
1.2.3.Дофинансиране 2.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сливо поле за 2011
година, както следва:
2.1.ПО ПРИХОДА - 5254714 лв.
/разпределени по параграфи съгласно Приложение№ 1/
в т.ч.:
2.1.1.Приходи с държавен характер – 2938395 лв.
2.1.2.Приходи с общински характер –2316319 лв.
2.2.ПО РАЗХОДА – 5254714 лв.
/разпределени по параграфи съгласно Приложение№ 1/
в т.ч.:
2.2.1.Държавни дейности – 2938395 лв., в т.ч. средства за строителство, основен
ремонт и придобиване на ДМА – 68344 лв.
2.2.2.Местни дейности –
2024852 лв., в т.ч. средства за строителство, основен
ремонт и придобиване на ДМА–394924 лв.
2.2.3.Дофинансиране – 291467 лв.
ІІ. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към
31.12.2011 г., съгласно Приложение № 2.
ІІІ. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011 г., съгласно Приложение
№ 3.
ІV. Приема отчета на поименен списък на капиталови разходи за 2011 г. по обекти и
източници на финансиране, съгласно Приложение № 4.
РЕШЕНИЕ № 63

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.3, ал.3 от Наредба
№1/2008г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост на Общински съвет- Сливо поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост на Община Сливо поле за 2012година.
РЕШЕНИЕ № 64
На основание чл.21, ал.1, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Сливо
поле реши:
Изменя и допълва Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на
обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост, както
следва:
§ 1. В член 1, т.3 отпада израза „на безимотни и малоимотни граждани”.
§ 2. В член 2, ал.1 се изменя така: Цените са за период от един месец на един
квадратен метър площ, съобразно предназначението на обекта и съответните му прилежащи
площи, както следва:
МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА ЗА 1 М2 ПЛОЩ
ФУНКЦИОНАЛЕН ТИП НА
НАСЕЛЕНО МЯСТО
ВИД НА ОБЕКТА
ІV -V
VІ - VІІ
1. Магазини.
2.00
1.70
2. Аптеки.
2.00
1.70
3. Заведения за обществено хранене и сладкарници без алкохол.
2.00
1.70
4. Заведения за обществено хранене и сладкарници с алкохол.
2.40
2.00
5. Нощни, полунощни заведения и сладкарници на две смени.
3.00
2.50
6. Помещения за хазартни игри.
4.00
3.00
7. Ателиета за услуги:
- фризьорски, козметични;
1.20
1.00
- бръснарски;
1.00
0.80
- шивашки, обущарски;
1.00
0.80
- ремонт на битова техника, електронна и часовници;
1.00
0.80
- автосервиз и автотенекеджийство;
1.50
1.20
- бижутерски;
1.50
1.20
- културни дейности;
1.00
1.00
.............................................................................................................
.........
..........
15. Самостоятелни складове:
- покрити;
0.50
0.40
- открити.
0.30
0.20
16. Офиси, административни помещения.
1.50
1.20
.............................................................................................................
.........
.........
18. Клубове на партии, общ. организации, движения и сдружения с идеална
0.50
0.50
цел, включително с административно предназначение.
.............................................................................................................
20. Гаражи и гаражни клетки.
.........
.........
.............................................................................................................24.
1.00
1,00
Урегулирани поземлени имоти за земеделски нужди.
........
.........
25лв за дка/г.
20лв за дка/г.
.............................................................................................................
........
.........

§ 3. В член 2, ал.3 се изменя така: ” За обекти, поставени върху общинска земя по реда
на чл.56 от ЗУТ, се заплаща 80% от посочените в чл.2, ал.1 наемни цени”.
§ 4. В член 3, ал.1 се изменя така: „Цените са за период от една година за един декар,
съобразно предназначението на земята, както следва:”

КУЛТУРЕН ВИД
Ниви
......................

ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА ЗА 1 ДКА
КАТЕГОРИЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII
35.00 30.00 25.00 22.00 20.00 18.00 16.00
........
........
........
........
........
.......
........

VIII
12.00
......

IX
9.00
.......

X
7.00
.......

§ 5. В член 3, ал. 4 думата „една” се заменя с „две”.
§ 6. В член 3, ал.5 думата „една” се заменя с „две”.
§ 7. В параграф 5 от Преходните разпоредби в края се добавя ”изменена и допълнена
с решение № ......... по протокол № .......от .........02.2012 год.”
РЕШЕНИЕ № 65
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински
съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за изпълнение на взетите решения от Общинския съвет за 2011г.,
касаещи общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 66
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.181, ал.1, т.2 и чл.181, ал.2 от Закона за горите /обн.ДВ бр.19 от
08.03.2011г./ влязъл в сила от 09.04.2011 година, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за допълване на Решение №572 по Протокол №55 от 21.09.2011 год.,
като горските територии в землищата на селата Кошарна, Стамболово, Юделник, Малко
Враново, Борисово и град Ветово, описани както следва:
имот №000028 с площ от 4,512 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1178/18.12.2001 год., землище Кошарна;
имот №000061 с площ от 8,502 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1179/18.12.2001 год., землище Кошарна;
имот №000063 с площ от 639,774 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1889/20.12.2005 год., землище Кошарна;
имот №000089 с площ от 24,530 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №2323/14.05.2010 год., землище Кошарна;
имот №000108 с площ от 115,353 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1180/18.12.2001 год., землище Кошарна;
имот №000114 с площ от 35,770 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1181/18.12.2001 год., землище Кошарна;
имот №000117 с площ от 63,523 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1182/18.12.2001 год., землище Кошарна;
имот №000196 с площ от 30,000 дка, по начин на трайно ползване залесена
горска територия с АОС №1897/08.02.2006 год., землище Кошарна;
имот №000197 с площ от 359,538 дка, по начин на трайно ползване залесена
горска територия с АОС №1896/08.02.2006 год., землище Кошарна;
имот №000198 с площ от 1203,570 дка, по начин на трайно ползване залесена
горска територия с АОС №1894/08.02.2006 год., землище Кошарна;
имот №000204 с площ от 836,950 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №2335/27.12.2010 год., землище Кошарна;
имот №043015 с площ от 8,507 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1489/16.05.2003 год., землище Кошарна;
имот №043095 с площ от 113,524 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1905/08.02.2006 год., землище Кошарна;
имот №000040 с площ от 20,255 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №692/21.02.2001 год., землище Стамболово;

-

-

имот №000042 с площ от 32,853 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №693/21.02.2001 год., землище Стамболово;
имот №000146 с площ от 50,656 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №694/21.02.2001 год., землище Стамболово;
имот №037001 с площ от 817,999 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия
с
АОС
№642/05.01.2001
год.и
Акт
за
поправка
№2366/09.05.2011год., землище Стамболово;
имот №037002 с площ от 21,731 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1893/08.02.2006 год., землище Стамболово;
имот №000012 с площ от 43,839 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1183/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000035 с площ от 2,517 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1184/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000057 с площ от 467,720 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1186/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000061 с площ от 14,159 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1187/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000068 с площ от 25,860 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1188/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000089 с площ от 6,554 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1189/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000092 с площ от 48,920 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1190/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000095 с площ от 41,715 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1191/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000099 с площ от 22,287 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1192/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000141 с площ от 310,408 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1899/08.02.2006 год., землище Юделник;
имот №000134 с площ от 20,795 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1193/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000142 с площ от 45,223 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1194/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000144 с площ от 25,158 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1195/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000153 с площ от 10,586 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1196/18.12.2001 год., землище Юделник;
имот №000214 с площ от 33,625 дка, по начин на трайно ползване залесена
горска територия с АОС №1901/08.02.2006 год., землище Юделник;
имот №000018 с площ от 33,304 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1171/10.12.2001 год., землище Малко Враново;
имот №000058 с площ от 5,340 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1172/10.12.2001 год., землище Малко Враново;
имот №000060 с площ от 5,123 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1173/10.12.2001 год., землище Малко Враново;
имот №000065 с площ от 143,717 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1820/28.05.2005 год., землище Малко Враново;
имот №000068 с площ от 7,388 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1174/10.12.2001 год., землище Малко Враново;
имот №000072 с площ от 361,440 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1175/10.12.2001 год., землище Малко Враново;

имот №000075 с площ от 466,900 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1821/28.05.2005 год., землище Малко Враново;
имот №056002 с площ от 273,219 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1822/28.05.2005 год., землище Малко Враново;
имот №000048 с площ от 206,630 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с АОС №1912/07.04.2006 год., землище Борисово;
имот №000005 с площ от 250,887 дка, по начин на трайно ползване залесена
територия с Р №567/03.09.2010 год., землище Ветово
с обща площ в размер на 7260,861 дка /седем хиляди двеста и шестдесет декара осемстотин
шестдесет и един квадратни метра/ също да се предоставят за управление, стопанисване,
ползване и охрана на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП ТП „Държавно горско
стопанство Сеслав” град Кубрат.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
-

РЕШЕНИЕ № 67
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008
година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Гюлназ
Юмерова Салиева регистрирана като пчелар в Регионална ветеринарно медицинска служба
– Русе с Удостоверение №180344/15.10.2008 год., живуща в село Стамболово, община
Сливо поле, област Русе, улица „Вихрен” №5, върху част от имот – частна общинска
собственост в размер на 3,000 дка, а именно част от поземлен имот №000042, по картата за
възстановена собственост на село Стамболово, находящ се в местността „Аша кору”,
представляващ залесена територия с обща площ на имота 32,853 дка, ІV категория, по АОС
693/21.02.2001 г., за срок от 5 /пет/ години, за устройване на постоянен пчелин с над 10
пчелни семейства, като данъчната оценка на правото на ползване е в размер на 189,50 лв (сто
осемдесет и девет лева и петдесет стотинки).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 68
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството, и чл.72, ал.2 и чл.73, ал.3 от Наредба №1/2008 година на ОбС Сливо
поле, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на публично
оповестен търг или конкурс върху имот №000276 с площ от 2,547 дка, по начин на трайно
ползване – наводнена нива, находящ се в землището на село Борисово, частна общинска
собственост по АОС №1034 от 15.08.2001 год., за срок от 5 години при цена за правото на
ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител „ГЕОИД 010” ООД – Русе пазарна
оценка, в размер на 46,00 лева годишно /четиридесет и шест лева/.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 69
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.11,
ал.9, чл.12, и чл.30, ал.1 от ЗОБ; чл.19, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2012г.; ПМС №367/29.12.2011г. и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ,
чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле
реши:
1. Приема бюджета на Община Сливо поле за 2012 г., както следва:
1.1.
По прихода в размер на 5634249 лв / съгласно Приложение 1 /
1.1.1. Приходи за държавна дейност в размер на 2687550 лв
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2568800 лв;
1.1.1.2.Преходен остатък от 2011 г. в размер на 121930 лв;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2946699 лв
1.1.2.1.
Данъчни приходи в размер на 241400/съгласно Приложение 1 /
Неданъчни приходи в размер на 995870 лв / съгл. Приложение 1 /
1.1.2.2.
Обща изравнителна субсидия в размер на 681100лв;
1.1.2.3.
Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
199600лв, в т.ч.:
- за строителство и основен ремонт и придобиване на ДМА –56100лв
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 143500 лв
1.1.2.4.
За зимно поддържане на пътищата - 36700 лв
1.1.2.5.
Преходен остатък от 2011 г. в размер на 873796лв
1.1.2.6.
Друго финансиране в размер на - 45067 лв., в т.ч. чужди средства и
отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците
в размер на 5634249 лв, разпределени по функции, групи,
1.2. По разходите
дейности и параграфи, съгласно Приложение 1,
в т.ч. : Резерв - 80927 лв
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2687550 лв
в т.ч. резерв -80927 лв
1.2.1.1. От държавни трансфери 2568800 лв
1.2.1.2. От преходен остатък 121930 лв
1.2.2. За местни дейности в размер на 2946699 лв
1.2.2.1. За делегирани държавни дейности 223381 лв /дофинансиране /
1.2.2.2. За местни дейности 2723318 лв
1.3. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложение № 3
1.4. Инвестиционна програма в размер на 432150лв, съгласно приложен поименен
списък /Приложение 2/
1.4.1. Капиталови разходи за местни дейности – 420150 лв
1.4.2. Капиталови разходи за държавни дейности - 12000 лв
1.5. Разшифровка на капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40
Постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгл.чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за
2012 г. / Приложение 10 /
2. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по
образование, които имат право на заплащане на част от транспортни разходи, съгласно
Приложение №5.
3. Утвърждава поименен списък на лицата, които имат право на заплащане на част от
транспортните разходи, съгласно Приложение № 4.
4. Определя 69 бр. численост на персонала в общинска администрация в т. ч. :
- 44 бр. със средства за заплати в размер на 547069 лв. За сметка на трансфера по
единния разходен стандарт.
- 25 бр. Дофинансирани бройки със средства за заплати в размер на 208330 лв за
сметка на общински приходи.
5. Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати
по т.4 съответно за делегираната и дофинансираната дейност и съобразно приетата
структура на общинската администрация.
6. Приема числеността и средните брутни работни заплати на персонала в местни дейности,
съгласно Приложение №6.

7. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение
№7.
8. Определя / съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД / годишния
размер на плащанията по общинския дълг и намеренията за поемане на дълг през
бюджетната 2012 г., съгласно Приложение №8.
- максимален размер на новия общински дълг – 1000000 лв.
- общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 0 лв.
- максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
бюджетната година – 0 лв.
9. Размер на просрочените задължения от минали години - няма и размера на просрочените
вземания които ще бъдат събрани през бюджетната година в размер на 11203 лв.
10. Разпределение на преходния остатък от 2011г. по съответните дейности по бюджета,
съгласно Приложение № 9.
11. Субсидии за организации с нестопанска цел:
- Спортен клуб по борба, джудо и самбо „Дунав” Сл.поле – 2000 лв. – за командировки
при състезания, екипи и горива
- Сдружение „Футболен клуб Дунав – 2009” – Сливо поле – 3000лв. – за съдийски
разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки
- Сдружение „Футболен клуб Ботев – 2009” – Голямо Враново – 3000лв. – за съдийски
разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки
- Сдружение " Футболен клуб Динамо - 2011" - Стамболово - 3000 лв. за съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки
- За участие в квалификации на футболните отбори от общината за класиране до
четвърто място - 2000 лв.
12. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по
тримесечия и по месеци.
13. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни”
дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и
фондове на общината.
14. Дава съгласие времененният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за
финансиране на проекти по оперативните програми да се покриват от временни безлихвени
заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от
Управляващия орган.
15. Възлага на кмета на общината:
15.1. Да въведе ограничителни мерки за поемане и извършване на разходи на ниво
община и на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити до размера на утвърдените
им бюджетни кредити;
15.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол;
15.3.
При възникване на временен
недостиг на средства за финансиране на
“държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до Общинския съвет за вземане на
решение и до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;
15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на
дарителя, донора;
15.5. Да предлага на Общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от
един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност с изключение на
разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.6. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
15.7. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за съфинансиране на
общински програми и проекти.
15.8. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определите годишни
цели на общината.
16. План-сметка на разходите за поддържане на чистотата в община Сливо поле за 2012 г.,
съгласно Приложение №11.
17. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно Приложение
№12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ С.Салиев /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№6
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 26.03.2012г.
РЕШЕНИЕ № 70
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема за сведение информацията от г-н Валери Иванов- началник на РУ „Полиция”Сливо поле, относно оперативната обстановка на територията обслужвана от РУ „Полиция”Сливо поле по противодействие на престъпността през 2011г.
РЕШЕНИЕ № 71
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.91, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,
Общински съвет Сливо поле реши:
Одобрява годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Сливо поле за 2011 г.
РЕШЕНИЕ № 72
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема за сведение информацията и отчета за реализирани и предстоящи проекти в
Община Сливо поле през първото тримесечие на 2012г.
РЕШЕНИЕ № 73
На основание чл.17, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.18, ал.1 от Закона за общинските бюджети, чл.49, ал.2 от Наредба №10 за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.12, ал.2, т.5 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Разчетените средства от бюджета за 2012 година на кметство Ряхово и кметство
Голямо Враново за трудови възнаграждения на медицински персонал към яслените групи
във филиал "Синчец"- село Ряхово и филиал "Първи юни"- Голямо Враново да бъдат
прехвърлени, съответно към бюджета на община Сливо поле и кметство Малко Враново след
приспадане на изплатените от началото на годината до настоящия момент плащания.
РЕШЕНИЕ № 74
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
5. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: територия на водостопански, хидромелиоративни съоръжения,
с площ от 7,385 дка (седем декара триста осемдесет и пет квадратни метра), обособена в
поземлен имот № 000264 (двеста шестдесет и четири), местност „******”, по картата на

възстановената собственост на село Борисово, ЕКАТТЕ 05517, заедно с построените в имота:
масивна едноетажна сграда (бивша помпена станция) със застроена площ от 50 (петдесет)
квадратни метра, пристройка (трафопост) със застроена площ от 9 (девет) квадратни метра,
тоалетна със застроена площ 3 (три) квадратни метра и открит водоем с площ от 1 932,84
(хиляда деветстотин тридесет и две цяло и осемдесет и четири) квадратни метра. Начална
тръжна цена за имота – 49 529,00 (четиридесет и девет хиляди петстотин двадесет и девет)
лева /без ДДС/, депозит за участие – 5 000,00 (пет хиляди) лева и стъпка на наддаване –
5500,00 (пет хиляди и петстотин) лева.
6. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 75
На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1. ОДОБРЯВА подписаното Споразумение за общинско сътрудничество съгласно
чл.59 и сл. от ЗМСМА между Сдружение „Образователна палитра” Русе и Община Сливо
поле – чрез ОДЗ „Мечо Пух” гр.Сливо поле при изпълнение на проект с работно заглавие:
„Иновационен модел за адаптация към възпитателно-образователния процес на деца от
различни етноси чрез съвместна познавателна дейност” по Приоритетна ос 4 „Подобряване
на достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 4.1. „Достъп до образование
и обучение на групи в неравностойно положение” на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”.
2. Дава съгласието си Община Сливо поле – чрез ОДЗ „Мечо Пух” гр. Сливо поле да
участва като партньор на Сдружение „Образователна палитра” Русе при кандидатстване по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.” с проектно
предложение „Иновационен модел за адаптация към възпитателно-образователния процес на
деца от различни етноси чрез съвместна познавателна дейност”.
3. Разрешава заемообразното използване на финансови средства от бюджета на
Община Сливо поле за изпълнение на предвидените дейности до тяхното възстановяване от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
РЕШЕНИЕ № 76
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008
година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фарин
Ервахидинов Халилов, регистриран като пчелар в Регионална ветеринарно медицинска
служба – Русе с Удостоверение №180786/09.03.2012 год., живущ в град Сливо поле, община
Сливо поле, област Русе, улица „Ангел Кънчев” №5, върху част от имот – частна общинска
собственост в размер на 3,000 дка, а именно част от поземлен имот №000346, по картата за
възстановена собственост на град Сливо поле, представляващ залесена територия с обща
площ на имота 550,590 дка, ІІІ категория, по АОС 1904/08.02.2006 г., за срок от 5 /пет/
години, за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, като данъчната
оценка на правото на ползване е в размер на 201,20 лв (двеста и един лев и двадесет
стотинки)
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ С.Салиев /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№7
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 20.04.2012г.
РЕШЕНИЕ № 77
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет
Сливо поле реши:
Приема отчетните доклади за дейността през 2011 година на читалищата на
територията на Община Сливо поле, както следва:
• НЧ „Христо Ботев” гр.Сливо поле;
• НЧ „Познай себе си” с.Ряхово;
• НЧ „Христо Ботев” с.Борисово;
• НЧ „Никола Й.Вапцаров” с.Бабово;
• НЧ „Светлина” с.Голямо Враново;
• НЧ „Отец Паисий” с.Стамболово;
• НЧ „Васил Левски” с.Кошарна;
• НЧ „Владимир Маяковски” с.Юделник;
• НЧ „Братство” с.Бръшлен;
• НЧ „Христо Ботев” с.Черешово.
РЕШЕНИЕ № 78
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.2, т.11 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.36б, ал.1 и ал.4
във връзка с чл.36а, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема План за развитието на социалните услуги на Община Сливо поле за 2012-2013
година.
РЕШЕНИЕ № 79
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1, т.3 от
Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 от Наредба №6/2000г. на ОбС- за реда за упражняване
правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните търговски дружества с
общинско имущество /ЕООД, ЕАД/, както и върху частта от капитала на търговските
дружества, в които има дялове или акции, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема годишния счетоводен отчет и баланс на общинска фирма „Благоустройцвет”
ЕООД гр.Сливо поле за 2011г.
2.Печалбата за 2011г. да се отнесе в резервния капитал на дружеството.
РЕШЕНИЕ № 80
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.47, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:

Създава подкомисия към Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост,
комунална дейност, законност и обществен ред със следното наименование „Подкомисия по
безопасност на движението” в състав от 7 члена, както следва:
1.инж.Николай Стефанов- директор на Дирекция ”ОСУТАО” при Община Сливо поле
2.инсп.Динко Николов Димов – РУ „Полиция” - Сливо поле
3.Валери Иванов- началник на РУ „Полиция” - Сливо поле
4.гл.инсп.инж.Красимир Цветанов - началник на РСПБЗН – Сливо поле
5.инж.Пламен Георгиев – секретар на Община Сливо поле
6.Ангелина Николова Друмева – общински съветник
7.Емел Изет Мехмед – общински съветник.
РЕШЕНИЕ № 81
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008
година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Турхан Ремзиев
Ибрямов, регистриран като пчелар в Областна дирекция по безопасност на храните – Русе с
Удостоверение №180482/01.04.2011 год., живущ в град Сливо поле, община Сливо поле,
област Русе, улица „Преслав” №3, върху част от имот – частна общинска собственост в
размер на 3,000 дка, а именно част от поземлен имот №000057, по картата за възстановена
собственост на село Юделник, находящ се в местността „Юнук Орман”, представляващ
гора в земеделска земя с обща площ на имота 467,716 дка, V категория, по АОС
1186/18.12.2001 г., за срок от 5 /пет/ години, като данъчната оценка на правото на ползване
е в размер на 122,47 лв (сто двадесет и два лева и четиридесет и седем стотинки).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 82
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008
година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Ася
Александрова Михайлова, регистрирана като пчелар в Областна дирекция по безопасност на
храните – Русе с Удостоверение №180693/28.03.2011 год., живуща в град Сливо поле,
община Сливо поле, област Русе, улица „Илия Кълчишков” №17, върху част от имот –
частна общинска собственост в размер на 3,000 дка, а именно част от поземлен имот
№000142, по картата за възстановена собственост на село Юделник, находящ се в
местността „Орта Бурун”, представляващ гора в земеделска земя с обща площ на имота
45,223 дка, V категория, по АОС 1194/18.12.2001 г., за срок от 5 /пет/ години, като
данъчната оценка на правото на ползване е в размер на 122,47 лв (сто двадесет и два лева и
четиридесет и седем стотинки).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 83
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008
година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:

І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Исмет Ахмед
Караахмед регистриран като пчелар в Регионална ветеринарно медицинска служба – Русе с
Удостоверение №180372/15.10.2008 год., живущ в град Сливо поле, община Сливо поле,
област Русе, улица „Трапезица” №3, върху част от имот – частна общинска собственост в
размер на 2,000 дка, а именно част от поземлен имот №000114, по картата за възстановена
собственост на село Кошарна, находящ се в местността „Фонда”, представляващ гора в
земеделска земя с обща площ на имота 35,770 дка, VІ категория, по АОС 1181/18.12.2001 г.,
за срок от 5 /пет/ години, като данъчната оценка на правото на ползване е в размер на 66,68
лв (шестдесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 84
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1, и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 760 (седемстотин и
шестдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот І (едно римско), квартал
38 (тридесет и осми) по действащия регулационен план на село Малко Враново, община
Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 2280,00 (две хиляди двеста и осемдесет)
лева /без ДДС/, депозит за участие – 400,00 (четиристотин) лева и стъпка на наддаване –
220,00 (двеста и двадесет) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 85
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1, и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 760 (седемстотин и
шестдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ІІ (две римско), квартал
38 (тридесет и осми) по действащия регулационен план на село Малко Враново, община
Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 2280,00 (две хиляди двеста и осемдесет)
лева /без ДДС/, депозит за участие – 400,00 (четиристотин) лева и стъпка на наддаване –
220,00 (двеста и двадесет) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 86
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1, и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 760 (седемстотин и

шестдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ІІІ (три римско),
квартал 38 (тридесет и осми) по действащия регулационен план на село Малко Враново,
община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 2280,00 (две хиляди двеста и
осемдесет) лева /без ДДС/, депозит за участие – 400,00 (четиристотин) лева и стъпка на
наддаване – 220,00 (двеста и двадесет) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 87
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1, и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 760 (седемстотин и
шестдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот VІІ (седем римско),
квартал 38 (тридесет и осми) по действащия регулационен план на село Малко Враново,
община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 2280,00 (две хиляди двеста и
осемдесет) лева /без ДДС/, депозит за участие – 400,00 (четиристотин) лева и стъпка на
наддаване – 220,00 (двеста и двадесет) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ С. Салиев /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№8
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 23.05.2012г.
РЕШЕНИЕ № 88
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема информацията от г-н Валери Иванов- началник на РУ ”Полиция” - Сливо
поле, относно готовността на личния състав за предотвратяване на кражби и посегателства
към земеделската продукция през летния сезон на 2012г.
РЕШЕНИЕ № 89
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема информацията от гл.инспектор инж. Красимир Цветанов- началник на
РСПБЗН- Сливо поле за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община
Сливо поле по време на летния пожароопасен сезон и жътвена кампания през 2012г.
2.Предлага кметовете на населени места, кметският наместник на с.Черешово,
председателите на земеделските кооперации и арендаторите да създадат организация за
стриктно спазване на нормите за пожарната безопасност на територията на общината, която
да гарантира прибирането на реколтата през 2012г. без пожари и запалвания.
РЕШЕНИЕ № 90
На основание чл.17, т.7 и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1 и ал.2, т.3 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и т.3.1. Дейности по
приоритетно направление 1, Мярка 1.1. от Стратегията за развитие на социалните услуги в
Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Приема мотивите на кмета на общината, изложени в Приложение №1.
2. Дава съгласие кмета на общината да внесе проектно предложение за финансиране
на предоставянето на социална услуга „Домашен помощник” в Община Сливо поле в АСП
по ОП „РЧР”, Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната
икономика”, Област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”, Схема за
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, чрез създаване на
звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж за предоставяне на
социална услуга „Домашен помощник” във всяко населено място в общината, където е
установена нужда от социалната услуга.
3. Приема тарифа за таксите, които ще заплащат потребителите на социалната услуга
„Домашен помощник” /Приложение № 2/.
РЕШЕНИЕ № 91
На основание параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
както следва:

§ 1. В чл.24, ал.2 се правят следните изменения:
1.Точка 1 се отменя.
РЕШЕНИЕ № 92
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.29 от ПМС №367/29.12.2011г.,
Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие да се направят промени в списъка на пътуващите учители/възпитатели
от СОУ „Св.Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле за 2012 година, като към същия бъде
добавена Антоанета Петрова Маринова – възпитател прогимназиален етап, пътуващ от
с.Ряхово.
РЕШЕНИЕ № 93
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: дворно място с площ от 810 (осемстотин и десет) квадратни
метра, обособено в урегулиран поземлен имот ІІІ (три римско), квартал 126 (сто двадесет и
шести) по действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област
Русе, при начална тръжна цена – 3 240,00 (три хиляди двеста и четиридесет) лева /без ДДС/,
депозит за участие – 350,00 (триста и петдесет) лева и стъпка на наддаване – 300,00 (триста)
лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 94
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.66 от
Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Да се учреди право на надстрояване без публичен търг или публично оповестен
конкурс на Сейфим Лютфиев Еюбов, с постоянен адрес: град Сливо поле, улица „Ропотамо”
№ 36 (тридесет и шест), върху имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ1120 (две римско тире хиляда сто и двадесет арабско), кв.59 (петдесет и девети) по
действащия регулационен план на град Сливо поле за реализирането на надстройка върху
съществуваща сграда за офиси със застроена площ от 56,00 (петдесет и шест) кв.м. и
пристройка към нея 65,00 (шестдесет и пет) кв.м, собственост на лицето, със застроена площ
на надстройката до 149,50 (сто четиридесет и девет цяло и петдесет) кв.м. и обща височина
на сградата не повече от 10 (десет) метра.
2.Приема като цена на правото на надстрояване сумата от 7 475,00 лв., която
представлява справедливата пазарна стойност на учреденото право на надстрояване,
определена от независим лицензиран оценител.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 95
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и
чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: дворно място с площ от 700 (седемстотин) квадратни метра,
обособено в урегулиран поземлен имот ІХ-392 (девет римско тире триста деветдесет и две
арабско), квартал 33 (тридесет и трети) по действащия регулационен план на село Голямо
Враново, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 3 500,00 (три хиляди и
петстотин) лева /без ДДС/, депозит за участие – 400,00 (четиристотин) лева и стъпка на
наддаване – 300,00 (триста) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 96
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Потвърждава, че:
1.Дейностите по проект: „Текущ ремонт и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Читалище „Христо Ботев 1928г.” с.Малко Враново отговарят на
приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Сливо поле.
2.Дейностите, свързани с инвестиции за подобряване енергийната ефективност на
сградата на Читалище „Христо Ботев 1928г.” с.Малко Враново отговарят на Общинската
програма за енергийна ефективност на Община Сливо поле 2007-2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№9
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 13.06.2012г.
РЕШЕНИЕ № 97
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17 във връзка с чл.6 от Наредба №6 за
упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните търговски
дружества с еднолично имущество, както и върху частта от капитала на търговските
дружества, в които има дялове или акции, Общински съвет- Сливо поле взема решение да
предостави правомощия на Петко Маринов Петков – зам.кмет на Община Сливо поле да
представлява Община Сливо поле на редовно годишно общо събрание на акционерите на
„МБАЛ- РУСЕ“ АД, което ще се проведе на 15.06.2012 г. от 13.00 ч. в гр. Русе, ул.
„Независимост“ № 2, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през
2011г.
2. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., заверен от
дипломиран експерт- счетоводител.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2011г.
4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2011г., заверен от
дипломиран експерт- счетоводител.
5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2011г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2011г.
7. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишен финансов
отчет и консолидирания финансов отчет за 2012г.
8. Промяна в състава на съвета на директорите.
9.Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението на дружеството.
10.Увеличаване капитала на дружеството.
11.Изменение и допълнение на Устава на дружеството,
като гласува по точките от дневния ред, както следва: по т. 1 - „ЗА“, по т. 2 - „ЗА“, по т.3 –
„ЗА”, по т. 4 - „ЗА“, по т. 5 - „ЗА“, по т.6 – „ЗА”, по т. 7 - „ЗА“, по т. 8 - „ЗА“, по т.9 – „ЗА”,
по т.10 – „ЗА”, по т.11 – „ЗА”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ С.Салиев /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№10
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 22.06.2012г.
РЕШЕНИЕ № 98
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема за сведение информацията за изпълнението и подготовката на проекти, по
които общинска администрация работи през второто тримесечие на 2012 г.
РЕШЕНИЕ № 99
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 38, ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие 2007 –
2013 г. на Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 100
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.10 и чл.83, ал.1, т.1 и
ал.3 от Наредба № 1/2008 год. на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо
поле реши:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг за срок от 5
години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ четири броя
помещения с обща площ от 24,76 кв.м. от І-ви етаж на административна сграда № 1 на
Община Сливо поле, находяща се в кв.58 по регулационния план на град Сливо поле,
актувана с АОС № 1502/19.06.2003 год. Помещенията да се използват за банка, при начална
тръжна цена в размер на 60,14 лева/месечно, съгласно чл.2, ал.1, т.10 и т.22 по Наредба № 2
на ОбС – гр. Сливо поле за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със
стопанско и административно предназначение – общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
действия по организирането и провеждането на публичния търг и подписването на договора
за наем, както и всички други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 101
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008
година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Емел Исмаилова
Ниязиева, регистрирана като пчелар в Областна дирекция по безопасност на храните – град

Русе с Удостоверение №180344/08.05.2012 год., живуща в град Русе, община Русе, област
Русе, улица „Ганчо Карамаждраков” №6, върху част от имот – частна общинска собственост
в размер на 3,000 дка, а именно част от поземлен имот №000146, по картата за възстановена
собственост на село Стамболово, находящ се в местността „Яз тепе”, представляващ гора в
земеделска земя с обща площ на имота 50,656 дка, ІІІ категория, по АОС 694/21.02.2001 г.,
за срок от 5 /пет/ години, за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства,
като данъчната оценка на правото на ползване е в размер на 183,72 лв (сто осемдесет и три
лева и седемдесет и две стотинки)
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 102
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.192, ал.5 и чл.193, ал.6 от Закон за устройство на територията, във връзка
с постъпило искане с вх.№ СП-2269/08.05.2012г. от г-н Левент Себайдинов Абилов,
Общински съвет - Сливо поле реши:
1.Дава съгласие за преминаване и прокарване на водопроводно отклонение през
имоти- публична общинска собственост, съгласно трасето на приложената схема, както
следва:
- ПИ № 000017 – мера, от съществуваща водомерна шахта до ул.”Стопанска”(покрай
регулационната граница на населеното място);
- ул.”Стопанска” – от ОК243 до ОК244 и от ОК244 до УПИ ІV, кв.76 по регулационен
план на с.Голямо Враново.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 103
На основание чл.56, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле
реши:
Приема Програма за работата на Общински съвет Сливо поле за ІІ-рото шестмесечие
на 2012г., както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВО ПОЛЕ
23.07.2012 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии, и за изпълнение на
взетите решения от ОбС, касаещи съвета за І-вото шестмесечие на 2012г.
2. Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи общинската
администрация за І-вото шестмесечие на 2012г.
3. Отчет за разходваните средства разчетени по бюджета на Общината за издръжка на
Общински съвет Сливо поле за І-вото шестмесечие на 2012г.
4. Информация от кмета на общината за текущото изпълнение на бюджета за І-вото
шестмесечие на 2012г.
5. Информация за работата на средищните училища на територията на Община Сливо
поле.
6. Други.
16.08.2012 г.
Тържествена сесия на Общинския съвет

по случай Празника на общината
24.09.2012г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2012/2013 година.
2. Приемане на изменения и допълнения в Наредба за символиката на Община Сливо
поле.
3. Други.
26.10.2012 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Информация от кмета на общината за подготовката на общината и кметствата за
работа при зимни условия и набелязване на мерки за нормалното функциониране през
зимния период 2012/2013г.
2. Други.
23.11.2012 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Текущи докладни записки.
2. Други.
20.12.2012г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Информация за изпълнението и подготовката на проектни предложения.
2. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ С.Салиев /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№11
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 23.07.2012г.
РЕШЕНИЕ № 104
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема информациите за дейността на средищните училища на територията на
Община Сливо поле през учебната 2011/2012г., както следва:
• СОУ „Св.Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле;
• ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Ряхово;
• ОУ „Иван Вазов” с.Голямо Враново.
РЕШЕНИЕ № 105
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема за сведение Доклад №ДИЗРС-0002/01.02.2012г. за извършена финансова
инспекция на Община Сливо поле, относно проверка за законосъобразност на извършеното
през 2010г. възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържанеснегопочистване/опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на Община Сливо
поле за сезон 2010/2011г., вкл. възстановителните работи при аварийни ситуации”.
2.Възлага на кмета на общината след изтичане на 3-месечния срок да информира
Общинския съвет за предприетите мерки за изпълнение препоръките по доклада на Агенция
за държавна финансова инспекция.
РЕШЕНИЕ № 106
На основание чл.20, т.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за разходваните средства, разчетени по бюджета на общината за
издръжка на Общински съвет Сливо поле към 30.06.2012г.
РЕШЕНИЕ № 107
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от Закона за общинските бюджети, чл.69
от Наредба №10 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и във
връзка с чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за касово изпълнението на бюджета към 30.06.2012г. на Община Сливо
поле по пълна бюджетна класификация.
РЕШЕНИЕ № 108
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
ОДОБРЯВА предложението на Кмета на Община Сливо поле за изменение на
структурата на общинска администрация при обща численост – 69 служители, както следва:
1. Кмет
1 бр.

2. Заместник- кмет
3. Кметове на кметства
4. Кметски наместник
5. Секретар на Община
6. Финансов контрольор
7. Обща администрация
7.1. Дирекция „Финанси, бюджет
и административно обслужване”
- държавна дейност
- местна дейност
7.2. Обща администрация в кметствата
- местна дейност
8. Специализирана администрация
8.1. Дирекция „Общинска собственост
и устройство на територията”
- държавна дейност
- местна дейност
8.2. Дирекция „Устойчиво развитие,
програми и проекти”
- държавна дейност
- местна дейност
8.3. Специализирана администрация в кметствата

2 бр.
9 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
24 бр., в т.ч.:
15 бр., в т.ч.:
13 бр.
2 бр.
9 бр., в т.ч.
9 бр.
30 бр., в т.ч.:
15 бр., в т.ч.:
11 бр.
4 бр.
11 бр., в т.ч.:
5 бр.
6 бр.
4 бр.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ:
1. Държавна дейност
1.1. Изборни
1.2. Кметски наместник
1.3. Заместник- кмет
1.4. Секретар
1.5. Финансов контрольор
1.6. Обща администрация
1.7. Специализирана администрация
2. Местна дейност
2.1.Обща администрация в общинския център
2.2.Обща администрация в кметствата
2.3.Специализирана администрация в общинския център
2.4.Специализирана администрация в кметствата

44 бр.
10 бр.
1 бр.
2 бр.
1 бр.
1 бр.
13 бр.
16 бр.
25 бр.
2 бр.
9 бр.
10 бр.
4 бр.

ВСИЧКО:

69 бр.

РЕШЕНИЕ № 109
На основание чл.34, ал.2 от ЗМСМА (изм.-ДВ, бр.38 от 2012г., в сила от 01.07.2012г.),
параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
както следва:
§1. В чл.27, ал.3 числото 60 се заменя с 30, при което текста на алинеята се променя
така:

„ (3) Възнаграждението на общински съветник за един месец се определя на 30 на
сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния
месец от предходното тримесечие.”

РЕШЕНИЕ № 110
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.20, т.17 и т.18 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за дейността на съвета и на неговите комисии, както и отчета за
изпълнението на взетите решения за периода 01.01.-30.06.2012г.
РЕШЕНИЕ № 111
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински
съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за изпълнение на взетите решения от Общинския съвет за първото
полугодие на 2012г., касаещи общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 112
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.1, ал.2, т.1 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдни обекти, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за устройство на
територията на Община Сливо поле, както следва:
§ 1. В чл.5 се правят следните изменения и допълнения:
1. към ал.1 се добавя следния текст: “като в постройките за животни физически лица
могат да отглеждат за лични нужди до: три едри преживни животни и приплодите
им до едногодишна възраст; десет овце майки или кози майки с приплодите до 6месечна възраст; пет прасета за угояване; три броя еднокопитни и приплодите им
до едногодишна възраст; десет зайкини с приплодите; сто възрастни птици; сто и
петдесет бройлера.”
2. в ал.2 текста “ като в постройки за животни могат да се отглеждат до: двадесет
птици, една крава, две прасета, четири овце, две кози” се заменя с “ като в
постройките за животни физически лица могат да отглеждат за лични нужди до:
едно едро преживно животно и приплодите му до едногодишна възраст; десет овце
майки или кози майки с приплодите до 6-месечна възраст; пет прасета за угояване;
един брой еднокопитно и приплодите му до едногодишна възраст; десет зайкини с
приплодите; петдесет възрастни птици; петдесет бройлера.”
§ 2. Към глава седма Административнонаказателна отговорност се добавя нов чл.36:
„Наказва се с глоба от 50 (петдесет) лева до 500 (петстотин) лева, ако по друг законов или
нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание, физическо лице, което не спазва
разпоредбите на чл.5, ал.1 и 2.”
РЕШЕНИЕ № 113
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.66 от
Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:

1.Да се учреди право на пристрояване без търг или конкурс върху урегулиран
поземлен имот ХІ-113 (единадесет римско тире сто и тринадесет арабско), квартал 29
(двадесет и девети) по действащия регулационен план на село Стамболово, община Сливо
поле, област Русе, в полза на Динчер Яшаров Мохаремов - собственик на построената в
имота масивна жилищна сграда, за реализирането на едноетажна пристройка – НАВЕС със
застроена площ 24 (двадесет и четири) квадратни метра, с лека дървена конструкция,
представляващ градински елемент пред входа на съществуващата жилищна сграда.
2.Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за правото на
пристрояване върху горепосочения имот сумата от 132,00 (сто тридесет и два) лева /без
ДДС/, представляваща определената от лицензиран оценител пазарна оценка на правото на
пристрояване върху имота.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 114
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.66 от
Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Да се учреди право на пристрояване без публичен търг или конкурс върху
урегулиран поземлен имот VІІ-110 (седем римско тире сто и десет арабско), квартал 29
(двадесет и девети) по действащия регулационен план на село Стамболово, община Сливо
поле, област Русе, в полза на Гюнюл Яшаров Мохаремов - собственик на построената в
имота масивна жилищна сграда, за реализирането на едноетажна пристройка – НАВЕС със
застроена площ 15 (петнадесет) квадратни метра, с лека дървена конструкция,
представляващ градински елемент пред входа на съществуващата жилищна сграда.
2.Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за правото на
пристрояване на навес върху горепосочения имот, сумата от 82,00 (осемдесет и два) лева /без
ДДС/, представляваща определената от лицензиран оценител пазарна оценка на правото на
пристрояване върху имота.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 115
На основание чл.21, ал.1, т.19 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.56, ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.7, ал.4 от Наредба №
8/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за устройство на територията на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Дава съгласие за поставянето на преместваем обект (беседка) върху имот –
публична общинска собственост, а именно на кръстовището между улица „Захари Стоянов”
и улица „Плиска” в село Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе, източно от ОК
(осово кръстовище) 95 (деветдесет и пет) по действащия регулационен план на селото.
Поставянето да се извърши, съгласно одобрен от Главния архитект на Община Сливо поле,
архитектурен проект, придружен с конструктивно становище с указания за изпълнение.
Местоположението и размерите на беседката да се съгласуват с РПУ – Сливо поле с оглед
осигуряване на безопасността на движение в участъка и предотвратяване на евентуални
пътно-транспортни произшествия.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 116

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.52, ал.1, т.2 и чл.55,
ал.1 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет - Сливо поле за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с §6 и §8, ал.2,
т.1 и ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се приложи влезлия в сила план за регулация по отношение на
поземлен имот 101 (сто и едно), квартал 22 (двадесет и втори) по действащия регулационен
план на село Черешово, община Сливо поле, област Русе, за който са отредени урегулиран
поземлен имот VІІ-101 (седем римско тире сто и едно арабско) и урегулиран поземлен имот
VІІІ-101 (осем римско тире сто и едно арабско), кв.22 (двадесет и втори) по плана на село
Черешово, като Община Сливо поле прехвърли на Адриан Ростиславов Златарски, право на
собственост върху придадения по регулация терен с площ от 38 (тридесет и осем) квадратни
метра, на стойност от 171,00 (сто седемдесет и един) лева (без ДДС).
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да извърши всички фактически и
правни действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 117
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.112, ал.2 от Закона
за горите, чл.5, ал.3, чл.66, ал.2, т.3, чл.71, ал.1, т.3, ал.4, т.3 и ал.5, т.1 от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
Общински съвет – Сливо поле реши:
І. Да се извърши продажба на добита дървесина на местното население за лична
употреба без право на продажба, вследствие на бракониерска сеч с цел добив на липов цвят в
подотдел 238/ж, съставна част от имот №037001, по начин на трайно ползване широколистна
гора, находящ се в землището на село Стамболово, по АОС №642/05.01.2001г. и АОС
№2366/09.05.2011г. за поправка на акт за частна общинска собственост.
ІІ. Определя обема на дървесината за продажба по видове, съгласно предавателно –
приемателен протокол №СП-000001 за приемане на извършена работа, както следва:
- сребролистна липа в размер на 27,6 м3 /60,00 пр м3/
- червен дъб в размер на 9,2 м3 /20,00 пр м3/
ІІІ. Определя цена за обезличен пространствен кубик дървесина в размер на 24,00 лева
/двадесет и четири лева/ с включено ДДС;
ІV. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да създаде необходимата организация
за извършване на продажбата съгласно разпоредбите на Закона за горите и Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
РЕШЕНИЕ № 118
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.7, ал.1, чл.8, ал.1 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Сливо
поле реши:
Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле, както следва:
§ 1. Текстът на чл.22 се изменя така:
„Чл.22. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници
по населени места, стрелбища, моторни люлки, търговски обекти за продажба на храна и
напитки и други, се събира такса на квадратен метър за ден 1,00 лв.”

РЕШЕНИЕ № 119
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.3, т.5, ал.4 от
Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за
пчеларството, и чл.71, ал.3, и чл.73, ал.3 от Наредба №1/2008 г. на ОбС Сливо поле,
Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на публично
оповестен търг или конкурс в полза на Ивайло Веселинов Рачев върху част от поземлен
имот с идентификатор 63668.134.15, по начин на трайно ползване – пасище, находящ се в
землището на село Ряхово, част в размер на 1,000 дка /един декар/, индивидуализирана
съгласно скица – предложение, с АОС №2416/21.06.2012г., за срок от 5 години при цена за
правото на ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител „ГЕОИД 010” ООД – Русе
пазарна оценка, в размер на 18,00 лева /осемнадесет лева/ годишно или 90,00 лева
/деветдесет лева/ за целият период.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 120
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,
Общински съвет Сливо поле реши:
1. При невъзможност кметът на общината да участва в заседанието на Общото
събрание на Асоциацията по В и К – Русе, което ще се проведе на 23.07.2012г. от 11.00 часа в
гр.Русе, определя Петко Маринов Петков – заместник - кмет на Община Сливо поле да го
представлява.
2. Съгласува следната позиция на Община Сливо поле по въпросите от дневния ред:
2.1. Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по
стопанисването, поддържането и експлоатацията на ПСОВ и спомагателните съоръжения в
гр.Русе, на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
2.2. Дава съгласие за упълномощаване на Кмета на Община Русе да сключи
Договор за предоставяне на ПСОВ и спомагателните съоръжения за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
2.3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема
предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува както намери
за добре и с оглед запазване интереса на Община Сливо поле.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№12
от тържествено заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 16.08.2012г.
РЕШЕНИЕ № 121
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.43 от Наредба за символиката на Община
Сливо поле, във връзка със 100-годишнината от основаването на Община Сливо поле и 10годишнината от обявяването на Сливо поле за град, за особен принос за развитие на Община
Сливо поле, за създаване на добър инвестиционен климат и усвояване на европейски
средства, благоустрояване и развитие на населените места от общината, Общински съвет
Сливо поле реши:
І.Награждава с почетен знак на Община Сливо поле следните лица, както следва:
1. Кмет на Община Сливо поле - Георги Големански
2. Областен управител на област Русе – Стефко Бурджиев
3. Председател на Окръжен съвет Гюргево – Василе Мустъця
ІІ.Възлага на Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия по
изпълнение на решението по т.І.
РЕШЕНИЕ №122
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и на основание чл.7, ал.1 от ПМС № 84 от 6 април 2009 г. за
приемане на списък на средищните училища в Република България и § 6в, ал.2, 3 и 5 от
допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, Общински съвет Сливо поле
реши:
1. Утвърждава през учебната 2012/2013 година за средищни училища в общината,
както следва:
– СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле;
– ОУ „Иван Вазов” с.Голямо Враново;
– ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.Ряхово.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 123
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Потвърждава, че дейностите по проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци
от общински пътища RSE1172 /ІІІ-2102, Борисово-Черешово/ -СТАМБОЛОВО-КОШАРНАЮделник /RSE1130/ и RSE1130 /1-2/Русе-Николово-Граница общ.(Русе-Сливо поле)ЮДЕЛНИК-БОРИСОВО /ІІІ-2102/” отговарят на приоритетите на Общинския план за
развитие 2007-2013г. на Община Сливо поле, одобрен с Решение № 277 от Протокол № 22 от
заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 14.05.2005г. и приет актуализиран
документ за изпълнение на общинския план за развитие с Решение № 99 по Протокол № 10
от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 22.06.2012г.

РЕШЕНИЕ № 124
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от Наредба №
10/2004г. за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет
Сливо поле реши:
Извършва промени в плана за капиталови разходи, финансирани с целеви средства от
Републикански бюджет, както следва:
1. Намалява местни дейности, финансирани с целеви средства от Републикански
бюджет – 14750 лв.
- § 52-00 – Придобиване на ДМА – 14750 лв.
- § 52-06 – Изработване на канализационен проект Сливо поле – 14750 лв.
- Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”
2. Намалява местни дейности, финансирани със собствени средства – 21370 лв.
- § 52-00 – Придобиване на ДМА – 21370 лв.
- § 52-06 – Изработване на канализационен проект Сливо поле – 15250 лв.
- § 52-06 – Идеен/работен проект и СМР за ПСОВ Сливо поле – 6120 лв.
- Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”
3. Увеличава местни дейности, финансирани с целеви средства от Републикански
бюджет – 14750 лв.
- § 52-00 – Придобиване на ДМА – 14750 лв.
- § 52-06 – Изработване на технически инвестиционен проект за реконструкция и
рехабилитация на участъци от общински пътища RSE1172 и RSE1130 – 14750 лв.
- Функция „Икономически дейности и услуги”
4. Увеличава местни дейности, финансирани със собствени средства – 21370 лв.
- § 52-00 – Придобиване на ДМА – 21370 лв.
- § 52-06 – Изработване на технически инвестиционен проект за реконструкция и
рехабилитация на участъци от общински пътища RSE1172 и RSE1130 – 5050 лв.
- Функция „Икономически дейности и услуги”
- § 52-06 – Изработване на технически инвестиционен проект за преустройство на
съществуваща сграда в с.Бръшлен – 16320 лв.
- Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
РЕШЕНИЕ № 125
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1, чл.192, ал.5 и чл.193, ал.6 от Закон за устройство на
територията, във връзка с постъпило искане с вх.№ СП-2742/06.06.2012г. от г-н Мурад
Осман Пъдик и г-жа Наргиле Алиева Махрямова, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява ПУП-парцеларен план за обект: „ПУП-парцеларен план на
инженерната инфраструктура – водопровод от съществуваща водомерна шахта в ПИ 23 до
ПИ 66002 и ПИ 66004 по КВС на с.Юделник, Община Сливо поле”. Решението да се изпрати
в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
Дава съгласие за преминаване и прокарване на водопровод през имоти –
2.
общинска собственост, съгласно трасето на одобрения по т.1 ПУП-парцеларен план, както
следва:
- ПИ № 000023 – път IV клас;
- ПИ № 000187 – полски път;
- ПИ № 000189 – пасище, мера;
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 126
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с постъпило
искане с вх.№ СП-2725/05.06.2012г. от „ФИШЕРИ 2009” – ООД, Общински съвет – Сливо
поле реши:
1. Одобрява ПУП-парцеларен план за обект: „ПУП-парцеларен план на инженерната
инфраструктура – отвеждащ и довеждащ тръбопроводи от р.Дунав до УПИ II-1820, кв.118,
с.Ряхово, Община Сливо поле”. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в
"Държавен вестник".
2. За преминаване и прокарване на водопроводите през имот с идентификатор
63668.142.22 – горска територия, да се потърси съгласието на собственика по реда на чл.192
и чл.193 от Закон за устройство на територията.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 127
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с постъпило
искане с вх.№ СП-2724/05.06.2012г. от „ФИШЕРИ 2009” – ООД, Общински съвет – Сливо
поле реши:
Одобрява ПУП-парцеларен план за обект: „ПУП-парцеларен план на
1.
инженерната инфраструктура – канализация за отвеждане на отпадни води от
пречиствателно съоръжение в УПИ I-1818, кв.105, с.Ряхово, Община Сливо поле, до
р.Дунав”. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
2.
За преминаване и прокарване на водопроводите през имот с идентификатор
63668.142.22 – горска територия, да се потърси съгласието на собственика по реда на чл.192
и чл.193 от Закон за устройство на територията.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 128
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с постъпило
искане с вх.№ СП-2270/08.05.2012г. от г-н Симеон Тодоров Статев, Общински съвет – Сливо
поле реши:
1.
Одобрява ПУП-план за регулация за обект: „ПУП-план за регулация на ПИ
618, кв.75 и изменение на план за улична регулация от ОТ22 до ОТ24, с.Борисово, Община
Сливо поле”. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
2.
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 129
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с постъпило
искане с вх.№ СП-2879/14.06.2012г. от г-н Христо Атанасов Гарвалов, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.
Одобрява ПУП-план за застрояване за обект: „ПУП-план за застрояване на ПИ
111, по КВС на с.Голямо Враново, Община Сливо поле”. Решението да се изпрати в 7-дневен
срок за обнародване в "Държавен вестник".
2.
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 130
На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Новообразуваната улица, обособена между ОК 364 и ОК 365, кв.68 по действащия
регулационен план на град Сливо поле да бъде именувана улица „Панайот Хитов”.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ С.Салиев /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№13
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 24.09.2012г.
РЕШЕНИЕ № 131

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с постъпило
искане с вх.№ СП-3636/23.07.2012г. от г-н Антон Станчев Стоянов с постоянен адрес: с.
Ряхово, общ. Сливо поле, ул."Петър Берон" № 16, Общински съвет – Сливо поле реши:
3. Одобрява ПУП- План за застрояване на поземлен имот с идентификатор
63668.142.24 по КК на с. Ряхово, Община Сливо поле. Решението да се изпрати в
7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 132

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с постъпило
искане с вх.№ СП-6382/19.12.2011г. от г-н Сезгин Шефкет Дауд с постоянен адрес: с.
Кошарна, общ. Сливо поле, ул."Трети март" № 7, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява ПУП - Изменение на парцеларен план на инженерната инфраструктура електропроводно отклонение СрН от съществуващ ЖР стълб от ВЕЛ 20kV
"Черешово" до ПИ 026025 по КВС на с. Стамболово, Община Сливо поле.
Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 133
На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет – Сливо поле реши:
3. Описаните алеи и улици да се именуват по следния начин:
• Ведомствен път , представляващ имот с идентификатор 63668.139.84 по КК на с. Ряхово, свързващ
ведомствен път, представляващ имот с идентификатор 63668.42.53 по КК на с. Ряхово със
землището на с. Борисово – ул. Промишлена, гр. Сливо поле.
• Част от ведомствен път, представляващ имот с идентификатор 63668.139.83 по КК на с. Ряхово,
започващ от имот с идентификатор 63668.42.53 по КК на с. Ряхово в частта му между имоти с
идентификатор 63668.139.90 и 63668.139.26, граничеща от дясната страна с имоти с
идентификатори 63668.139.29, 63668.139.30 и 63668.139.32; заобикаляща от изток и запад имоти с
идентификатор 63668.139.44, 63668.139.45 и 63668.139.46 по КК на с. Ряхово, като завършва до
последния от тях – алея Първа, с. Ряхово.
• Част от ведомствен път, представляващ имот с идентификатор 63668.139.83 по КК на с. Ряхово,
започващ от имот с идентификатор 63668.139.84 по КК на с. Ряхово в частта му между имоти с
идентификатор 63668.139.29 и 63668.139.33, граничеща от дясната страна с имоти с
идентификатори 63668.139.34, 63668.139.35, 63668.139.36, 63668.139.37 и 63668.139.38 и
достигаща до 63668.139.49 с разклонение, започващо между имоти с идентификатор 63668.139.41 и
63668.139.42 по КК на с. Ряхово, завършващ в по-горе описаната алея Първа – алея Втора, с.
Ряхово.
• Част от ведомствен път, представляващ имот с идентификатор 63668.139.83 по КК на с. Ряхово,
започващ от имот с идентификатор 63668.139.84 по КК на с. Ряхово в частта му между имоти с
идентификатор 63668.139.49 и 63668.139.50, граничеща от дясната страна с имоти с
идентификатори 63668.139.82, 63668.139.54 и 63668.139.73 и достигаща до 63668.139.56 по КК на
с. Ряхово– алея Трета, с. Ряхово.

Част от ведомствен път, представляващ имот с идентификатор 63668.139.87 по КК на с. Ряхово,
започващ от имот с идентификатор 63668.139.84 по КК на с. Ряхово в частта му между имоти с
идентификатор 63668.139.51 и 63668.139.75, граничеща от дясната страна с имоти с
идентификатори 63668.139.74, 63668.139.77, 63668.139.78, 63668.139.79 по КК на с. Ряхово и
завършваща до южната граница на последния – алея Четвърта, с. Ряхово.
• Част от ведомствен път, представляващ имот с идентификатор 63668.139.87 по КК на с. Ряхово,
започващ от имот с идентификатор 63668.139.84 по КК на с. Ряхово в частта му между имоти с
идентификатор 63668.139.80 и 63668.139.81, минаваща на север от имот с идентификатор
63668.139.93 по КК на с. Ряхово и продължаваща западно от имоти с идентификатор 63668.139.67,
63668.139.66 и 63668.139.65 и завършваща до северната граница на последния – алея Пета, с.
Ряхово.
• Част от ведомствен път, представляващ имот с идентификатор 63668.139.83 по КК на с. Ряхово,
започваща от гореописаната алея Трета, преминаваща западно от имоти с идентификатори
63668.139.57, 63668.139.58 и 63668.139.59 и южно от 63668.139.48 и 63668.139.47 по КК на с.
Ряхово, като завършва до последния – алея Шеста, с. Ряхово.
• Част от ведомствен път, представляващ имот с идентификатор 63668.139.83 по КК на с. Ряхово,
започваща от гореописаната алея Трета, преминаваща западно на имоти с идентификатори
63668.139.64, 63668.139.63, 63668.139.62 и 63668.139.61 по КК на с. Ряхово, като завършва до
северната граница на последния – алея Седма, с. Ряхово.
• Част от ведомствен път, започваща от имот с идентификатор 63668.139.84 по КК на с. Ряхово в
частта му между имоти 017005 и 074005 по КВС на с. Борисово, граничеща от изток с имоти
074004, 074007, 074008, 074012, 074013, 074020 и 074021 , преминаваща северно от имот 074023 и
завършваща до имот с идентификатор 63668.139.84 по КК на с. Ряхово – алея Златен клас, с.
Борисово.
• Част от ведомствен път, започваща от имот с идентификатор 63668.139.84 по КК на с. Ряхово в
частта му между имоти 017015 и 074017 по КВС на с. Борисово, граничеща от изток с имоти
074016 и 074018 и завършваща в гореописаната алея Златен клас, с едно разклонение между имоти
074011 и 074014 и второ между имоти 074014 и 074019, също завършващи в алея Златен клас –
алея Горица, с. Борисово.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими правни и
фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
•

РЕШЕНИЕ № 134

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Сливо
поле реши:
1. Приема безвъзмездно прехвърления имот №027046 с площ от 5,102 дка, местността
„Хайвалъка”, находящ се в землището на село Бръшлен, държавна частна собственост;
2. Имот №027046 с площ от 5,102 дка, местността „Хайвалъка”, находящ се в
землището на село Бръшлен, държавна частна собственост да се използва за разширяване на
гробищния парк на село Бръшлен, община Сливо поле;
3. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 135

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.1, ал.3, т.5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Сливо поле
реши:
1. Одобрява проект за делба на поземлен имот с идентификатор 63668.42.56 –
публична общинска собственост с начин на трайно ползване- пасище, мера, ІV /четвърта/
категория по АОС №2342/20.01.2011 год., находящ се в землището на село Ряхово с ЕКАТТЕ
63668, община Сливо поле, на два нови имота, както следва:
- поземлен имот с идентификатор 63668.42.59 с площ - 14,375 дка;
- поземлен имот с идентификатор 63668.42.60 с площ – 27,611 дка;
2. Променя начина на трайно ползване на новообразувания поземлен имот с
идентификатор 63668.42.59 от „пасище, мера” в „друг вид необработваема земя”.

3. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 136
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от
Закона за общинската собственост, във връзка с чл.66 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1. Да се учреди право на пристрояване без публичен търг или конкурс върху урегулиран поземлен
имот VІ-109 (шест римско тире сто и девет арабско), квартал 29 (двадесет и девети) по действащия
регулационен план на село Стамболово, община Сливо поле, област Русе, в полза на Севджан Неджатиев Алиев
- собственик на законно построената в имота масивна жилищна сграда, за реализирането на пристройка –
НАВЕС със застроена площ 24 (двадесет и четири) квадратни метра и височина до 10 м (десет метра).
2. Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за правото на пристрояване, сумата
от 132,00 (сто тридесет и два) лева /без ДДС/, представляваща определената от лицензиран оценител пазарна
оценка на правото на пристрояване върху имота.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими правни и
фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 137
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.1 и ал.2, т.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински
съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост,
Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Изменя свое Решение № 427 по Протокол № 37 от заседание на Общински съвет, проведено на
30.06.2010 г., както следва:
Текстът:
„Да се проведе публичен търг за учредяване право на строеж за построяването на жилищна сграда със
застроена площ до 110 кв.м. и височина до 10 метра върху УПИ VІІІ-1361, квартал 128 по действащия
регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена -2200,00
лева, депозит за участие – 250,00 лева и стъпка за наддаване – 220,00 лева”,
се изменя, както следва:
„Да се проведе публичен търг за учредяване право на строеж за построяването на едноетажна жилищна
сграда без тавански помещения със застроена площ до 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра) върху урегулиран
поземлен имот VІІІ-1361 (осем римско тире хиляда триста шестдесет и едно арабско), квартал 128 (сто двадесет
и осми) по действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при начална
тръжна цена – 600,00 (шестстотин) лева, депозит за участие – 100,00 (сто) лева и стъпка на наддаване – 100,00
(сто) лева.”
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими правни и
фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 138
На основание чл.21,ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.40, ал.1 и §4 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за защита на животните, Общински съвет –
Сливо поле реши:
Приема Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Сливо поле с период на действие 2012 г. – 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 139
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 3 от
Заключителните разпоредби на Наредба за символиката на Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле
реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Сливо поле, както
следва:
§1. Чл.6 се изменя и допълва така:
„Чл.6. Цветът на знамето е бял. В центъра е поставен гербът на Община Сливо поле на син фон.”
§2. В чл.7, текстът на изречение второ се изменя така: „Гербът се извезва от златна сърма или
копринени конци в златен цвят. Към знамето се пришиват аксесоари като ресни, пискюли, ленти, шнурове.”
§3. В чл.9 текстът „комисията по образованието, науката, културата и вероизповеданието” се заменя с
„комисията по социални дейности, образование, култура, вероизповедание, децата, младежта и спорта”.
§4. Чл.14 се изменя и допълва така:

„Чл.14. Гербът на Община Сливо поле представлява щит с корона от зъбери, върху който са изобразени
отдолу нагоре сини вълни, изплуващо от тях червено зъбно колело, над него изгряващо златно слънце и златни
класове от ляво и от дясно на щита.В горния край на герба на кирилица е изписано името на Община Сливо
поле в син цвят.”
РЕШЕНИЕ № 140
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.5 от
Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за
горите, и чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008 година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо поле
реши:

1.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Тонка Димитрова
Петрова, регистрирана като пчелар в Регионална ветеринарномедицинска служба – град
Русе с Удостоверение №180352/15.10.2008 год., живуща в град Сливо поле, община Сливо
поле, област Русе, бул. България №12, върху имот №000035 - частна общинска собственост
с площ в размер на 2,517 дка (два декара петстотин и седемнадесет квадратни метра), ІІІ
категория, по начин на трайно ползване– залесена територия, находящ се в местността
„Чешмата”, по картата за възстановена собственост на село Юделник,
по АОС
1184/18.12.2001 г, за срок от 5 /пет/ години, за устройване на постоянен пчелин с над 10
пчелни семейства, като данъчната оценка на правото на ползване е в размер на 132,10 лв (сто
тридесет и два лева и десет стотинки)
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 141
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с
чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и чл.8, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци регистрираните вероизповедания в Община Сливо
поле за имотите – религиозни храмове на територията на Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 142
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
чл.29 от ПМС №367/29.12.2011г., Общински съвет - Сливо поле реши:
Дава съгласие да се направят промени в списъка на пътуващите учители като към същия бъдат
добавени:
- за ОДЗ „Мечо Пух” гр.Сливо поле - Румяна Иванова Йорданова, назначена на длъжност- старши
учител в централна сграда, считано от 15.08.2012г., пътуваща от с.Борисово до гр.Сливо поле и обратно;
- за ЦДГ – с.Малко Враново – Накшедил Мустафа Дауд, пътуваща от гр.Русе до с.Малко Враново и
обратно, и Стефка Петрова Митева, пътуваща от с.Ряхово до с.Кошарна и обратно, назначени от 10.09.2012г.
РЕШЕНИЕ № 143
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет - Сливо поле реши:
1. Дава съгласие на Община Сливо поле да кандидатства като партньор на Община Тутракан и Община
Главиница с проектно предложение по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013г.”, Приоритетна
ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.203/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”.
2. Община Сливо поле поема ангажимент да продължи изпълнението на задължителните дейности, а
именно рекламни дейности, участия в туристически борси, изложения и панаири, както и изследване на
въздействието на маркетинговите и рекламните дейности в период до 1 година след приключване на проекта.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да подпише договора за партньорство между трите
общини – Тутракан, Главиница и Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 144
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.4, т.3
от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет- Сливо поле реши:
Дава съгласие да бъде внесено в Министерски съвет предложение за отпускане на персонална пенсия
на наследниците на Йордан Генчев Ламбев, б.ж. на град Русе:
1. Анатоли Йорданов Ламбев, ЕГН 9910035343

2.

Габриеле Йорданов Ламбев, ЕГН 0751125283

РЕШЕНИЕ № 145
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.11, ал. 1, т.2
и т.3, както и ал.2, ал.3, т.2 и т.3 и ал.5, т.2 от Наредба № 7 на Министерството на образованието и науката от
29.12.2000 г., Обн. – ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр.17 от 28.02.2012 г. за определяне броя
на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес в СОУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле през учебната 2012/2013 година в размер на 2360 лева,
както следва:
- самостоятелна паралелка ХІ клас с 13 ученици – недостиг 5 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2012 г. до 14.09.2013 г. – 1475 лева
- самостоятелна паралелка ХІІ клас с 15 ученици – недостиг 3 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2012 г. до 14.09.2013 г. – 885 лева
2. Дава съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” с.Ряхово през учебната 2012/2013 година в размер на 2950 лева, както
следва:
- слята паралелка І - ІІІ клас с 18 ученици
- слята паралелка ІІ - ІV клас с 15 ученици – недостиг 1 ученик
- слята паралелка V - VІ клас с 19 ученици
- слята паралелка VІІ - VІІІ клас с 14 ученици – недостиг 4 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2012 г. до 14.09.2013 г. – 2950 лева
3. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на общината.
4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими мерки за изпълнение на
настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 146

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие Община Сливо поле да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ от Европейския фонд за рибарство, чрез кандидатстване с проектно предложение по мярка 3.1.
„Насърчаване на алтернативни икономически дейности, по-специално туризъм, чрез създаване на допълнителна
заетост извън сектор „Рибарство”” – Компонент 1, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG3.1.-01-01/2011 „Запазване на привлекателността на територията чрез публични инвестиции с фокус
туризъм” от Местна стратегия за развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан –Сливо поле”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№14
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 26.10.2012г.
РЕШЕНИЕ № 147
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема информацията от кмета на общината, относно готовността на
общината и кметствата за работа в зимни условия и набелязване на мерки за
нормалното функциониране за предстоящия оперативен зимен сезон
2012/2013г.
РЕШЕНИЕ № 148
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.23, ал.3, т.4 и чл.26, ал.1, т.11 от
Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Сливо поле, реши:
1. Дава съгласие да се изгради съоръжение – инсталация за
оползотворяване на отпадъци преди депонирането им върху терен –
собственост на Община Русе, представляващ ПИ с идентификатор 63427.92.7
по кадастралната карта на гр.Русе, местност „Под Ормана”, с площ 28 001
кв.м., предмет на АОС № 5680/2009 г. при условията на учредено право на
строеж.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да подкрепи пред
Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за
регион Русе решение в съответствие с т.1 на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 149
На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.45и
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Сливо поле реши:
Изменя и допълва Решение №135 по Протокол №13 от 24.09.2012 година,
както следва:
1. Одобрява проект за делба на поземлен имот с идентификатор
63668.42.56 – публична общинска собственост с начин на трайно ползванепасище, мера, ІV /четвърта/ категория по АОС №2342/20.01.2011 год, находящ
се в землището на село Ряхово с ЕКАТТЕ 63668, община Сливо поле, на два
нови имота, както следва:
- поземлен имот с идентификатор 63668.42.59 с площ - 14,375 дка;

- поземлен имот с идентификатор 63668.42.60 с площ – 27,611 дка;
2.
Променя начина на трайно ползване на новообразувания поземлен
имот с идентификатор 63668.42.59
от „пасище, мера” в „друг вид
необработваема земя”.
След като приключи процедурата по промяна на начина на трайно
ползване, и изтекат всички срокове по обжалване да се премине към
изпълнение на т.3;
3. Променя характера на собствеността на новообразувания имот с
идентификатор 63668.42.59 от „публична общинска собственост” в „частна
общинска собственост”.
4. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 150
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и
чл.8, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Сливо поле, Общински съвет
Сливо поле реши:
Допълва Решение №141 по Протокол №13 от заседание на Общински
съвет- Сливо поле, проведено на 24.09.2012г., както следва:
Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци регистрираните
вероизповедания в Община Сливо поле за имотите – религиозни храмове на
територията на Община Сливо поле, считано от 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 151
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.5 от Наредба №2 за базисните /начални/ цени за
отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
- общинска собственост и чл.6, т.1 от Договорите, Общински съвет Сливо поле
реши:
1. Да се индексират за стопанската 2012/2013 година - Договор с
№2942/11.09.2003 год. за част от имот №000324 с площ от 400 кв.м. в
землището на гр. Сливо поле и Договор №2943/11.09.2003 год. за част от имот
№000061 с площ от 400 кв.м. в землището на с.Бабово с “Космо България
Мобайл” ЕАД гр. София с инфлационния индекс в размер на 103,8 %.
2. Да се изготвят анекси за промяната на цената за стопанската 2012/2013 г.
към Договор с №2942/11.09.2003 год. за част от имот №000324 с площ от 400
кв.м. в землището на гр. Сливо поле и Договор №2943/11.09.2003 год. за част от
имот №000061 с площ от 400 кв.м. в землището на с.Бабово с “Космо България
Мобайл” ЕАД гр. София.
3. Възлага на кмeта на Общината да предприеме необходимите мерки по изпълнението на решението.

РЕШЕНИЕ № 152
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3, 4 и 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание чл.3, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (обн. ДВ. бр.66 от 25
Юли 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012 г.), Общински
съвет Сливо поле реши:
1. Приема Общинска програма за закрила на детето.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими
действия за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 153
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.37к, ал.1,
чл.37о, ал.1, т.2, т.3, чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и чл.83, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг,
за срок от 5 /пет/ години на имотите и части от тях, описани в Таблица 1,
представляващи пасища, мери за индивидуално ползване.
Началните тръжни цени на имотите са в размер на 6 лв./дка и са
определени на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, във връзка със Заповед № РД-46-260/23.03.2012 г. на
Министъра на земеделието и храните, както следва:
Таблица 1
Начална
тръжна цена,
лева
139,50
467,70
1308,87
146,64
22,79

№ на имот

Землище

Категория

Местност

Площ

АОС

000301
000304
000306
000308
000312

Сливо поле
Сливо поле
Сливо поле
Сливо поле
Сливо поле

„*****”
„Орта бурун”
„*****”
„Орта бурун”
„Орта бурун”

23,249
77,951
218,145
24,440
3,798

2412/11.05.2012
825/09.04.2001
2402/07.05.2012
827/09.04.2001
828/09.04.2001

000314

Сливо поле

„*****”

27,514

2403/07.05.2012

165,08

000316

Сливо поле

„*****”

62,297

2404/07.05.2012

373,78

000318

Сливо поле

III
III
III
III
III
ІІІ - 27.458 дка
ІV-0.056 дка
ІІІ - 50.282 дка
ІV-12.015 дка
IV
III-6,165

„Орта бурун”

1,312

831/09.04.2001

7,87

000320

Сливо поле

„*****”

6,286

832/09.04.2001

37,72

„*****”

6,070

833/09.04.2001

36,42

„*****”

33,237

2405/07.05.2012

199,42

„Борисовско”
„Борисовско”
„Могилите”
„Могилите”
„Могилите”
„Могилите”

45,260
27,611
28,227
34,843
18,232
65,991

2343/20.01.2011
1008/15.08.2001
1009/15.08.2001
1010/15.08.2001
1016/15.08.2001

271,56
165,67
169,36
209,06
109,39
395,95

000322

Сливо поле

000324

Сливо поле

63668.139.86
63668.42.60
000089
000092
000094
000109

Ряхово
Ряхово
Борисово
Борисово
Борисово
Борисово

IV-0,121
III-1,639
VI-4,431
III-18,255
VI-15,012
IV
IV
III
III
V
III

000111
000113
Част от 000121
000126

Борисово
Борисово
Борисово
Борисово

V
III
III
V

„Могилите”
„Могилите”
„Могилите”
„Могилите”

111,976
43,345
75,000
31,482

1017/15.08.2001
1018/15.08.2001
1019/15.08.2001
1022/15.08.2001

671,86
260,07
450
188,89

2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите действия по организирането и провеждането на публичния търг
и подписването на договорите за наем, както и всички други правни и
фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
3. Задължава лицата, сключили договори за наем за имотите, описани в
Таблица 1 на настоящето решение, да поддържат пасищата, мерите в добро
земеделско и екологично състояние.
РЕШЕНИЕ № 154
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от Наредба № 10/2004 г. за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински
съвет Сливо поле реши:
1. Променя наименованието в частта за капиталови разходи, както следва:
Дейности, финансирани със собствени средства за капиталови разходи
Функция „Общи държавни служби” - 50000 лв.
- Дейност „Общинска администрация”
§ 52-00 - 50000 лв.
§ 52-04 Закупуване на транспортно средство – лек автомобил – 50 000 лв.
2. Променя плана за капиталови разходи:
- Намалява:
Дейности, финансирани със собствени средства за
капиталови разходи с 16 320 лв.
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда” – 16 320 лв.
§ 52-00 - 16 320 лв.
- Дейност „ Други дейности по околната среда ”
§ 52-06 Идеен работен проект и СМР за ПСОВ Сливо поле - 16 320 лв.
- Увеличава: Дейности, финансирани със собствени средства за
капиталови разходи с 16 320 лв.
Функция „ Общи държавни служби” - 16 320 лв.
- Дейност „Общинска администрация”
§ 52-00 - 16 320 лв.
§ 52-04 Закупуване на транспортно средство – лек автомобил - 9 000 лв.
§ 52-04 Закупуване на транспортно средство – специализирана техника 7320 лв.
3. Извършва промени в плана за капиталови разходи, финансирани с целеви
средства от Републикански бюджет като одобрява направените вътрешно
компенсирани промени в средствата за ремонт на общинските пътища от
четвъртокласната пътна мрежа:

-

RSE 1173 Ряхово-Бабово-Голямо Враново-Малко Враново
RSE 1130 Юделник-Борисово
RSE 1172 Стамболово-Кошарна
RSE 2170 Черешово-Сеслав
Обща стойност

- 30 348 лв.
- 24 356 лв.
- 69 386 лв.
- 19 410 лв.
143 500 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ С.Салиев /

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№15
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 27.11.2012г.
РЕШЕНИЕ № 155
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с
чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от Наредба № 10/2004 г. за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет, Общински съвет Сливо поле реши:
Променя плана за капиталови разходи, както следва:
1.
Намалява: Дейности, финансирани със собствени средства за капиталови разходи със 7 560
лв.
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда” - 7 560 лв.
§ 52-00 - 7 560 лв.
Дейност „Други дейности по околната среда”
§ 52-06 Идеен работен проект и СМР за ПСОВ Сливо поле - 7 560 лв.
2.

Увеличава: Дейности, финансирани със собствени средства за капиталови разходи със 7 560

лв.
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда” - 7 560 лв.
Дейност „Чистота”
§ 52-00 - 7 560 лв.
§ 52-04 Закупуване на транспортно средство – колесен трактор - 7 560 лв.
РЕШЕНИЕ № 156
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с
чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от Наредба № 10/2004 г. за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Одобрява субсидия за организация с нестопанска цел за „Футболен клуб Юделник” с.Юделник в
размер на 1500 лв. за 2012г.
2. Възлага на кмета на общината да осигури необходимия финансов ресурс за одобрената субсидия.
РЕШЕНИЕ № 157

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Наредба за изменения и допълнения на Наредба № 10 за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет, както следва:
§ 1. В чл.2, ал.3 се изменя така:
„(3) Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с
бюджетни кредити и бюджетните сметки на определените с решение на общинския съвет
второстепенни разпоредители.”
§ 2. В чл.3, ал.1 се изменя и допълва така:
„(1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи,
определени в чл.6, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети, трансферите от централния
бюджет, безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за
данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и
програми, финансирани от Европейския съюз и трансфери между разпоредители с
бюджетни кредити.”
§ 3. В чл.9:
1. ал.2 се отменя.
2. ал.3 се отменя.

§ 4. Чл.23 се изменя и допълва така:
„Чл.23. Капиталов проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните
характеристики:
1. Има стойност над 720 лева с ДДС,
2.Представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив
с цел възстановяването му или заместване на съществуващ актив или обособена негова част
или придобиване на земя или друг актив.”
§ 5. В чл.26, ал.2 се отменя.
§ 6. Чл.27 се отменя.
§ 7. Чл.28 се отменя.
§ 8. Чл.29 се отменя.
§ 9. Чл.30 се отменя.
§ 10. Чл.31 се отменя.
§ 11. Чл.32 се отменя.
§ 12. Чл.33 се отменя.
§ 13. Чл.34 се отменя.
§ 14. Чл.35 се отменя.
§ 15. Чл.36 се отменя.
§ 16. Създава се нов чл.36а със следния текст:
„Чл.36а. Общинският съвет може да приема решение за поемане на общински дълг
при условия и по ред, определени със Закона за общинския дълг и Наредба № 12 за
цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на
Общински съвет Сливо поле.”
§ 17. Чл.41 се отменя.
§ 18. В чл.45:
1. ал.1 се изменя и допълва така:
„(1) Кметът на общината съставя проекта на текущ бюджет на делегираните от
държавата дейности по чл.44, т.1 от наредбата, на основата на държавни стандарти,
финансирани с държавни трансфери за делегираните от държавата дейности и при спазване
на бюджетната класификация.”
2. ал.2 се изменя така:
„(2) Към средствата по ал.1, се включва преходния остатък от предходната година
за делегираните от държавата дейности.”
§ 19. В чл.46, ал.4, т.1 се изменя така:
„1. прогнозата за местните данъчни приходи”
§ 20. В чл.51:
1. ал.1 се изменя и допълва така:
„(1) Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината в срок
съгласно чл.11, ал.7 от Закона за общинските бюджети с доклад и проект на решение, и се
разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни
комисии. Водеща е комисията по икономика, финанси и инвестиции, евроинтеграция и
проекти.”
2. създава се нова ал.2 със следния текст:
„(2) При неспазване на срока, определен в чл.11, ал.7 от Закона за общинските
бюджети за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в
общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този
период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на
бюджет в общинския съвет.”
3. създава се нова ал.3 със следния текст:
„(3) Комисиите към общинския съвет разглеждат проекта на бюджет и дават
становище по него в съответствие с Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.”

§ 21. Чл.52 се изменя и допълва така:
„Чл.52. Общинският съвет приема общинския бюджет в определения съгласно
чл.12, ал.1 от Закона за общинските бюджети срок и в съответствие с Единната бюджетна
класификация.”
§ 22. Чл.58 се допълва така:
„Чл.58. След изтичането на законовия срок за приемане на общинския бюджет, до
неговото приемане се спира възнаграждението на председателя на общинския съвет и на
общинските съветници. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на
общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинския съвет
приеме бюджета на общината.”
§ 23. В чл.79, ал.2 се изменя и допълва така:
„(2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с
обсъждането на проекта на бюджет по реда, определен в чл.50 от наредбата.”
§ 24. В чл.80 вместо „комисията по финанси и бюджет” се запише „комисия по икономика, финанси
и инвестиции, евроинтеграция и проекти”;

§ 25. В чл.81, ал.4 се отменя.
§ 26. Чл.83 се отменя.
§ 27. Чл.84 се отменя.
§ 28. Чл.85 се отменя.
§ 29. Чл.86 се отменя.
§ 30. Чл.87 се отменя.
§ 31. Чл.88 се отменя.
§ 32. Чл.89 се отменя.
§ 33. Чл.90 се отменя.
§ 34. Чл.91 се отменя.
§ 35. Чл.92 се отменя.
§ 36. Чл.93 се отменя.
§ 37. В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ параграф 2 се изменя
така:
„§ 2.Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 на ЗМСМА и чл.9а от Закона
за общинските бюджети и влиза в сила 14 дни след оповестяването й по приетия от
общинския съвет начин.”
РЕШЕНИЕ №158
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1,
ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет
Сливо
поле
реши:
Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията
на
Община
Сливо
поле,
както
следва:
§ 1. В чл.8, ал.3, изречение второ текстът: „Дирекция „Общинска собственост, устройство на
територията и административно обслужване” се променя и става: „Дирекция „Общинска собственост и
устройство на територията”.
§ 2. В чл. 20, изречение първо текстът: „ и чл. 17” се заличава.
§ 3. В чл. 51, ал. ал. 1,3,4,5 и 6 и в чл. 52, ал. 1, т. т. 3 и 4 навсякъде текстът: „раздел V” се променя и
става „раздел VІ”.
§ 4. В чл.55, ал.3, текстът на изречение второ се изменя така: „В случаите по чл.54, ал.2 данъкът се
внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника.”
§ 5. В чл. 58, ал. ал. 4 и 5 се отменят.
РЕШЕНИЕ № 159
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.15,
ал.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Сливо поле реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за цялостната
организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община
Сливо поле, както следва:
§ 1. В чл.3, т.2 се изменя така:

„2. дълг, поет с договор за общински заем – банкови заеми и всички други финансови задължения,
поети с договор за общински заем;”
§ 2. В чл.4:
1. т.1 се изменя така:
„1.финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;”
2. създава се нова т.5 със следния текст:
„5.(в сила от 01.01.2013 г.) общински проекти за публично-частно партньорство”

§ 3. В чл.5, ал.2 се допълва и текстът придобива следната редакция:
„(2) Краткосрочният дълг по ал.1, освен в случаите по ал.1, т.2, трябва да бъде
погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на
съответната година.”
§ 4. В чл.12, ал.1 се изменя така:
„(1) Годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да
надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна
субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.”
§ 5. Създава се нов чл.20а със следния текст:
„Чл.20а. Разпоредбите на чл.14, т.4, чл.15, чл.16, чл.17, чл.18 и чл.19 не се прилагат за
предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за
финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми,
съфинансирани от Европейския съюз.”
§ 6. Създава се нов чл.22а със следния текст:
„(1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен
общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
(2) Разпоредбите по ал.1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е
предвидено, че не попада в обхвата на чл.12.”
§ 7. Чл.23 се изменя и допълва така:
„В 10-дневен срок от приемането на съответното решение на общинския съвет кметът
на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата годишния
отчет за състоянието на общинския дълг и решението на общинския съвет по чл.9, ал.2 от
настоящата наредба.”
§ 8. Създава се нов чл.24а със следния текст:
„Чл.24а. Чл.24, ал.2 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за
органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД, от фонд „Енергийна
ефективност и възобновяеми източници” и фондовете за градско развитие.”
§ 9. В чл.37, ал.3 се изменя така:
„(3) Воденето на регистъра по чл.1, ал.2 от наредбата, съхранението и
предоставянето на информацията за поетия от Община Сливо поле дълг се осъществява от
служител в Дирекция „Финанси, бюджет и административно обслужване”.

РЕШЕНИЕ №160
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Сливо поле реши:
Приема Наредба за отмяна на Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на
земеделските земи от Общински поземлен фонд в Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 161

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.17, ал.1, т.2, ал.2, т.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.7, чл.18, ал.1, т.2, чл.19 и чл.22
от Наредба №2 /15.03.2002г. на Министерство на транспорта и съобщенията за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, Общински съвет Сливо поле реши:
Да се проведе конкурс за възлагане на линиите Русе – Юделник, Русе- Малко Враново и Русе- Ряхово и
обратно от Областната транспортна схема на област Русе от квотата на Община Сливо поле, поради
прекратяване на сключените договори при следните условия:

ЛИНИЯ РУСЕ- ЮДЕЛНИК И ОБРАТНО
1.Маршрут: Русе – Юделник – Русе
2.Дължина 38,0 км
3.Спирки: Русе (АВТОГАРА „ЮГ”- "АФРОДИТА"- "ОБОРИЩЕ"- "ОЛИМП"- КАТ- ДУНАВ МОСТ) –
разклон МАРТЕН – разклон САНДРОВО – СЛИВО ПОЛЕ – БОРИСОВО – ЮДЕЛНИК.
4.График за движение:
4.1. Графикът за движение се изпълнява от Понеделник до Петък включително
Тръгва от Русе:
7.20,
Пристига в Юделник: 8.18,

8.30, 10.30, 13.15, 17.00 ч.
9.28, 11.28, 14.13, 17.58 ч.

Тръгва от Юделник: 6.00, 7.00, 8.30, 9.30, 12.00 ч.
Пристига в Русе:
6.58, 7.58, 9.28, 10.28, 12.58 ч.
4.2.

Събота

Тръгва от Русе:
8.30,
Пристига в Юделник: 9.28,

13.15
14.13

Неделя
17.00, 19.00 ч.
17.58, 19.58 ч.

Тръгва от Юделник: 7.00,
9.20
15.00, 18.00 ч.
Пристига в Русе:
7.58, 10.18
15.58, 18.58 ч.
Превозите се извършват с всички класове автобуси и автомобили от категория М1,М2 и М3 с класове
II, III и В при наличието на багажно отделение с достъп отвън.
ЛИНИЯ РУСЕ- МАЛКО ВРАНОВО И ОБРАТНО
1.Маршрут: Русе – Малко Враново – Русе
2.Дължина 42,1 км
3.Спирки: Русе (АВТОГАРА „ЮГ”- "АФРОДИТА"- "ОБОРИЩЕ"- "ОЛИМП"- КАТ- ДУНАВ МОСТ) –
разклон МАРТЕН – разклон САНДРОВО – СЛИВО ПОЛЕ – разклон БАБОВО- ГОЛЯМО ВРАНОВО- МАЛКО
ВРАНОВО.
4.График за движение:
4.1. Графикът за движение се изпълнява както следва:
от Понеделник
до Събота вкл.
Тръгва от Русе:
7.00 /през Ряхово/, 12.15 16.30
Пристига в Малко Враново: 8.11
13.18 17,33

от Понеделник
до Петък вкл.
13.30
14.33

Тръгва от Малко Враново: 5.30 8.45 14.00 /през Ряхово/
8.15
Пристига в Русе:
6.33 9.48 15.11
9.18
Превозите се извършват с всички класове автобуси и автомобили от категория М1,М2 и М3 с класове
II, III и В при наличието на багажно отделение с достъп отвън.
ЛИНИЯ РУСЕ- РЯХОВО И ОБРАТНО
1.Маршрут: Русе – Ряхово – Русе
2.Дължина 33,1 км
3.Спирки: Русе (АВТОГАРА „ЮГ”- "АФРОДИТА"- "ОБОРИЩЕ"- "ОЛИМП"- КАТ- ДУНАВ МОСТ) –
разклон МАРТЕН – разклон САНДРОВО – СЛИВО ПОЛЕ – РЯХОВО.
4.График за движение:
4.1. Графикът за движение се изпълнява от Понеделник до Петък включително
Тръгва от Русе

9.30

Пристига в Ряхово
Тръгва от Ряхово

6.30

10.00

16.00 (зимно) 16.30
20.00 (лятно)

10.19

10.49

16.49 (зимно) 17.19
20.49 (лятно)

8.45

12.00

14.30

Пристига в Русе

7.19

9.34

4.2.

12.49
Събота

Тръгва от Русе
Пристига в Ряхово

17.00

15.19
Неделя
17.30

17.49

18.19

Тръгва от Ряхово
14.00
14.30
Пристига в Русе
14.49
15.19
Превозите се извършват с всички класове автобуси и автомобили от категория М1,М2 и М3 с класове
II, III и В при наличието на багажно отделение с достъп отвън.
5. Ред за определяне и възлагане на маршрутни разписания за изпълнение с автобуси за превоз на
трудноподвижни лица.
5.1. Определя на основание чл.18, ал.1, т.2 от Наредба № 2/15.03.2002г. на МТС за изпълнение с
автобуси за превоз на трудноподвижни лица следните курсове:
ЛИНИЯ РУСЕ- ЮДЕЛНИК И ОБРАТНО
Час на тръгване от Юделник 7.00 и от Русе 13.15 ч.
ЛИНИЯ РУСЕ- МАЛКО ВРАНОВО И ОБРАТНО
Час на тръгване от Малко Враново 8.45 и от Русе 12.15 ч.
ЛИНИЯ РУСЕ- РЯХОВО И ОБРАТНО
Час на тръгване от Ряхово 6.30 и от Русе 10.00 ч.
5.2. Допуска за участие по линиите Русе – Юделник, Русе- Малко Враново и Русе- Ряхово и обратно,
включваща разписания, определени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица и кандидати,
които нямат така оборудвани автобуси.
5.3. При условие, че на някой от посочените в т.5.2. кандидати бъде възложено изпълнението на
линията, той се задължава в рамките на дванадесет месеца от сключване на договора да осигури такъв автобус,
който да е одобрен съгласно изискванията на приложение № 12 от Наредба № 97 /08.01.2004 г. на МТС за
одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без
мястото на водача. Това задължение се включва в договора за възлагане.
6. Утвърждава, на осн. чл. 19 от Наредба № 2/15.03.2002г. на МТС, следните изисквания към кандидатите
и превозните средства:
6.1. Изисквания към кандидатите:
6.1.1.Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които
притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на
Общността;
6.1.2. Да имат назначен ръководител транспортна дейност към момента на подаване на
документите за участие в конкурса;
6.1.3. Да са осигурили за участие необходимия брой превозни средства, включително резервни,
които да са свободни от изпълнение на други линии и разписания от утвърдени транспортни схеми или
специализирани превози;
6.1.4.Кандидатите да имат на разположение собствена или наета гаражна площ на територията на
област Русе.
6.2.Изисквания и технически условия към превозните средства:
6.2.1. За участие в конкурса, съгласно чл. 37, т. 3, буква „б” от Наредба № 2/ 15.03.2002г. на МТС,
се допускат автобуси с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с
достъп отвън.
6.2.2. Представените превозни средства трябва да имат:
- валиден протокол за периодичен преглед за техническа изправност на пътно превозно средство
съгласно НАРЕДБА № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства издадена от Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
- валидни застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” или застраховка
„Отговорност на превозвача”.
6.3. Превозвачите, участващи в конкурса следва да притежават :
6.3.1. При участие с лиценз за превоз на пътници на територията на Република България удостоверения на МПС за обществен превоз на пътници за същия превозвач за основните и резервни
транспортни средства, с които участват в конкурса, както и за основните транспортни средства, които са

ангажирани в изпълнението на други линии и разписания по утвърдени транспортни схеми или специализиран
превоз.
6.3.2. При участие с лиценз на Общността, следва да притежават заверени копия за същия лиценз,
като броят им трябва да е равен или да превишава броя на основните транспортни средства, с които участват в
конкурса, сумиран с броя на основните транспортни средства, които са ангажирани в изпълнението на други
линии и разписания по утвърдени транспортни схеми или специализиран превоз.
7. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса
7.1. Общи документи:
7.1.1. Заявление за участие в конкурса по образец.
7.1.2. Предложение с установени в него цени и социални облекчения и автобуси, с които се
участва.
7.1.3. Квитанция за внесена гаранция за участие в конкурса.
7.1.4. Квитанция за закупена тръжна документация.
7.2. Документи, свързани с превозвача:
7.2.1. Удостоверение за актуално състояние на търговеца – оригинал или копие, заверено от
кандидата;
7.2.2. Удостоверение от НАП по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения към бюджета за
данъчни и осигурителни вноски, с дата не по-рано от 6 месеца преди крайната дата за прием на документи –
оригинал;
7.2.3. Удостоверение от Община Сливо поле за липса на задължения на кандидата към нея, с дата
не по-рано от 6 месеца преди крайната дата за прием на документи – оригинал;
7.2.4. Удостоверение от общината по месторегистрация на кандидата за липса на задължения на
кандидата към нея, с дата не по-рано от 6 месеца преди крайната дата за прием на документи – оригинал;
7.2.5. Копие от лиценза и удостоверенията на МПС за обществен превоз на пътници за всички
МПС или от всички заверени копия на лиценза;
7.2.6. Копия, заверени от кандидата от удостоверението на ръководителя на транспортната
дейност, трудовия му договор и уведомлението от НАП за неговото назначаване;
7.2.7. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса, с установени в него марка,
регистрационен номер, номер на рамата, собственост;
7.2.8. Документ, установяващ наличието на гаражна площ на територията на Област Русе нотариален акт за собственост, договор за наем или ползване за срок, не по-кратък от пет години след крайната
дата за прием на документи – оригинал или нотариално заверено копие;
7.2.9. Декларация от представляващия превозвача, че към момента на депозиране на документите,
автобусите, с които се участва, не са ангажирани с превози по други линии и разписания от утвърдена
транспортна схема, поради сключени договори и споразумения, независимо от тяхното основание, както и за
изпълнение на специализиран превоз.
7.3. Документи, свързани с транспортните средства:
7.3.1. Копия от регистрационните талони на всички автобуси, с които се участва в конкурса;
7.3.2. Копия от протоколите за извършен периодичен преглед за проверка на техническата
изправност и картите за допълнителен преглед към тях;
7.3.3. Копия от знака за технически прегледи;
7.3.4. Копия от задължителните застраховки;
7.3.5. Копия от договор за наем или лизинг с нотариална заверка на подписите, за транспортните
средства, които не са собственост на участника.
Непредставянето на някой от документите по точки 7.1. и 7.2. е условие за недопускане до участие на
съответния кандидат.
Непредставяне на някой от документите по т. 7.3. е условие за недопускане на съответния автобус до
участие. По – нататъшното класиране на този кандидат ще се извършва без отстранения автобус.
8. Утвърждава следните критерии и начин на оценка на кандидатите:
8.1. Екологичност на превозните средства. Всяко превозно средство, съответстващо на изискванията
за екологичност, предвидени в системата за екологичност и безопасност ЕВРО, получава следните точки:
- ЕВРО 1 - 2 точки
- ЕВРО 2 - 4 точки
- ЕВРО 3 – 6 точки
- ЕВРО 4 - 8 точки

- ЕВРО 5 - 10 точки
Начинът за оценка по този критерий се извършва на базата на регистрационните талони или
представени удостоверения от производител или официален представител за съответната марка. Точките
по критерия са средно аритметичното от сбора от получените точки за всяко от основните МПС.
8.2. Допълнителни услуги в превозните средства:
- наличие и изправност на уредба за отопление и вентилация - 4 точки
- наличие и изправност на климатик – 5 точки
Начинът за оценка по този критерий се извършва на базата на директен оглед от определени
представители на конкурсната комисия. Точките по критерия са средно аритметично от сбора от
получените точки за всяко от основните МПС.
8.3. Цени:
Всеки участник следва да посочи в офертата си цена на билета между отделните спирки по маршрута,
както следва:
Сборът от предложените цени от отделния участник между всяка от посочените спирки, представлява
Цу.
Най-ниската оферирана стойност на Цу се приема за базисна и получава 10 точки. Следващите
оферирани предложения спрямо базисната цена по възходящ ред се оценяват по формулата 10 – n.3 точки, като
„n” е равно на 1,2,3,4 или 5 и е поредността на предложенията. При „n” по-голямо от 5, предложената цена
получава нула точки.
Най-ниската оферирана цена на билет от началния до крайния пункт се приема за базисна и получава 10
точки. Следващите оферирани предложения спрямо базисната цена по възходящ ред се оценяват по формулата
10 – n.3 точки, като „n” е равно на 1,2,3,4 или 5 и е поредността на предложенията. При „n” по-голямо от 5,
предложената цена получава нула точки.
8.4. Социални облекчения
Предложените социални облекчения /ако такива бъдат дадени/ се оценяват, като всяко от тях получава от
0,1 до 1 точка по преценка на комисията, в зависимост от стойността му, срока, за който е предложено
/респективно – в който ще бъде предоставено/ и ефекта за гражданите на общината.
8.5.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица - всяко оборудвано
превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава 5 точки.
Начинът за оценка се извършва при наличието на удостоверение на МПС за превоз на трудноподвижни
лица или карта за допълнителен преглед към протокол за извършен преглед техническата изправност на ППС,
като комисията чрез излъчени от нея членове преценява чрез оглед съответствието на представените ППС
към депозираните документи.
8.6. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация:
възраст до една година - 10 точки, представляваща базисна оценка;
за всяка навършена година от момента на регистрация, базисната оценка се намалява с 0.5
точка до изчерпване на точките по критерия.
Начинът на оценка се извършва по регистрационните талони на автобусите, като точките по
критерия са средно аритметичното от сбора на точките за всеки автобус.
8.7.Опит на превозвача при извършване на обществен превоз на пътници
За всяка година, през която превозвачът е имал лиценз за обществен превоз на пътници на територията на
Република България или лиценз на Общността - по 1 точка.
Начинът за оценка се извършва на базата на представени копия от първоначалния и последващите го
лицензи.
8.8.Наличие на гаражна площ на територията на община Сливо поле или община Русе:
- собствена гаражна площ в община Сливо поле - 5 точки
- наета гаражна площ в община Сливо поле – 2 точки
- собствена гаражна площ в община Русе - 2 точки
- наета гаражна площ в община Русе – 1 точка.
Начинът на класиране се извършва на база представени нотариален акт за собственост или договор за
наем.
Комисията след оглед може да прецени, че представената гаражна площ не съответства на целите, за
които е предназначена и да не присъди точки.

8.9. Собственост на превозните средства:
- собствено превозно средство – 3 точки
- превозно средство на лизинг – 2 точки
- наето превозно средство – 1 точка
Начинът на оценка се извършва по регистрационните талони на автобусите, наличието на договори за
наем или лизинг. Точките по критерия са средноаритметично от сбора на точките за всички автобуси.
9. Ред за подаване на документите за участие в конкурса и видове образци документи
9.1. Общинският съвет утвърждава видът, съдържанието и формата на образците документи за
участието в конкурса, идентични с приложенията към това решение, както и начинът за подаване на тези
документи, както следва:
- Заявление – приложение 1
- Предложение – приложение 2
- Декларация – приложение 3
- Договор за възлагане обществен превоз на пътници по областна транспортна схема от квотата на
община Сливо поле – Приложение 4.
9.2. Заявлението за участие, заедно с документите по т.7.1.3, т.7.1.4, т. 7.2. и т.7.3. се поставят в
непрозрачен плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефонът му, както и наименованието
на конкурса. В същия плик се поставят и онези документи, чрез които се доказват съответствие с приетите
критерии.
В друг непрозрачен запечатан плик се поставя предложението. Този плик се поставя в големия плик,
който също се запечатва. Комплектът документи се депозира в деловодството на общината от представител на
кандидата или се изпраща по пощата или фирма за куриерски услуги с пратка с обратна разписка. Върху плика
на приетите или получени документи се отбелязва датата и часът на доставка в общината. Всички копия от
документи трябва да бъдат заверени с надпис „вярно с оригинала”, подпис и печат на кандидата и подредени
съгласно точка 7.2. и т. 7.3.
9.3. Общинският съвет приема правото на конкурсната комисия да излъчва измежду членовете си
нарочна комисия в състав от трима члена за оглед на представените ППС и гаражни площи.
9.4. Необходимият брой автобуси за обслужване на линията е 2 основни и 1 резервен.
9.5. Необходим брой заверени копия от лиценза на Общността за обслужване на линията е 2 бр.
Неосигуряването на съответния брой автобуси и заверени копия е основание за недопускане на
кандидата за участие в конкурса.
9.6. За проверка на достоверността на обстоятелствата, изложени в декларациите по т. 7.2.9., кметът
изисква информация от ОО КД ДАИ Русе и община Русе, свързана с ангажираността на транспортните средства
на заявилите участие превозвачи. Тази информация се изисква след изтичане срока за депозиране на
документите за участие в конкурса и се предоставя на конкурсната комисия за преценка допускане за участие
по съответната линия.
9.7. След проверка на документите, установени в т. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2. и 7.3. и съобразяване с
информацията по т.9.6., конкурсната комисия се произнася за допускане на кандидата за участие в конкурса.
9.7.1. Липсата на документи по т.7.1. и 7.2. са основание за недопускане на кандидата до участие.
9.7.2. Липсата на документи по т.7.3. е основание за отстраняване на съответното транспортно
средство.
9.7.3. Документите на заявилите участие кандидати се разглеждат по реда на тяхното приемане.
При констатация на недостатъчен брой автобуси, за съответният кандидат, необходими за
обслужване на линията или линиите, за които кандидатства, този кандидат не се допуска до участие. За
всеки кандидат се счита, че е налице недостатъчен брой автобуси, когато:
- за кандидат с лиценз за превоз на пътници на територията на Република България се установи, че
същите автобуси се използват по други линии и разписания извън предмета на конкурса, поради сключени
договори и споразумения, както и изпълнение на специализирани превози.
- за кандидат с лиценз на Общността се установи, че разликата между общия брой на заверените
копия от лиценза с необходимите му заверени копия за изпълнение на други линии и разписания извън
предмета на конкурса, поради сключени договори и споразумения, както и за изпълнение на специализирани
превози е по-малка от установения брой заверени копия, в т. 9.5.
10. Начин на класиране

10.1.Класирането се извършва на базата общия брой точки за всяко предложение, като на първо
място се класира този участник, който е събрал най-голям общ брой точки.
10.2.При равенство се класира получилият по-голям брой точки от сбора на точките по критериите
„цени” и „социални облекчения”.
10.3. При повторно равенство се класира получилият по-голям брой точки по следните критерии, по
последователност:
„екологичност”, „възрастов състав на автомобилите”, „оборудване за превоз на
трудноподвижни лица”, „допълнителни услуги в превозните средства”, „цени”, „социални облекчения”.
11. Определя комисия в състав 9 члена:
11.1. Състав на комисията
правоспособен юрист -1чл.
Представител на ИА „Автомобилна администрация” – 1 чл.
Представител на МВР /КАТ-Пътна полиция/ – 1 чл.
Общински съветници – 2 чл.
Общинска администрация – 3 чл.
Представител на браншова организация - 1 чл.
11.2. Определя за членове на конкурсната комисия следните общински съветници:
1. Велизар Маринов Ясенов
2. Севгин Шефкетов Мехмедов
11.3. Определя за председател на комисията един измежду посочените в т.11.1. представители на
общинска администрация.
11.4. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най- малко 2/3 от членовете.
11.5. Комисията взема решение с обикновено мнозинство.
12. Цени на конкурсните документи и размер на гаранцията:
12.1 Определя цена на комплекта конкурсна документация – 60.00/шестдесет/ лв. с вкл. ДДС.
12.2. Определя размер на гаранцията за участие в конкурса и възлагане на съответната линия 2000
/две хиляди/ лв. за всяка линия. Гаранцията не се възстановява в следните случаи:
12.2.1.При недопускане /отстраняване на участник в конкурсната процедура;
12.2.2. При подаване на жалба от участник, в случай, че с влязъл в сила съдебен акт жалбата бъде
отхвърлена;
12.2.3. На участник, който е определен за изпълнител със заповед на кмета на общината и откаже
да сключи договор.
12.3. Гаранцията за участие в конкурса на участника, сключил договор за възлагане, се трансформира
в гаранция за изпълнение на договора. Внесените гаранции от останалите участници се освобождават след
изтичане на срока за обжалване на заповедта по чл.26, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. на МТС, освен в
посочените в т.12.2. случаи.
13. Взема решение за провеждане на конкурс за възлагане на превозите, съгласно приетото от
точка 1 до точка 12 и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на
кмета на Община Сливо поле. Определя десетгодишен срок на договора за възлагане. Задължава кмета
на общината да включи в съдържанието на сключения договор за възлагане на превозите заявеното в
предложението на участника, с когото е сключен договор, в това число цена и социални облекчения.
РЕШЕНИЕ № 162
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4, чл.14,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, чл.3, ал.4 от Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със
стопанско и административно предназначение – общинска собственост на Общински съвет Сливо поле,
Общински съвет Сливо поле реши:

І. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок от 10 /десет/
стопански години, считано от стопанската 2012/2013 година на ППК”Бръшлян” село
Бръшлен, следните имоти: №013001 с площ 0,505 дка, по АОС №444; №013002 с площ 0,504
дка, по АОС №445; №013007 с площ 0,505 дка, по АОС №446; №013008 с площ 0,505 дка,
по АОС №447; №013012 с площ 0,499 дка, по АОС №448; №013013 с площ 0,500 дка, по
АОС №449; №013014 с площ 0,500 дка, по АОС №450; №013017 с площ 0,497 дка, по АОС
№491; №013018 с площ 0,502 дка, по АОС №452; №013020 с площ 0,499 дка, по АОС №453;
№013021 с площ 0,503 дка, по АОС №454; №013023 с площ 0,500 дка, по АОС №455;
№013025 с площ 0,500 дка, по АОС №456; №013027 с площ 0,500 дка, по АОС №457;

№013032 с площ 0,500 дка, по АОС №458; №013033 с площ 0,499 дка, по АОС №459;
№013034 с площ 0,500 дка, по АОС №460; №013036 с площ 0,499 дка, по АОС №461;
№013037 с площ 0,499 дка, по АОС №462; №013038 с площ 0,499 дка, по АОС №463;
№013039 с площ 0,502 дка, по АОС №464; №013040 с площ 0,486 дка, по АОС №465;
№013043 с площ 0,501 дка, по АОС №466; №013044 с площ 0,501 дка, по АОС №467;
№013045 с площ 0,501 дка, по АОС №468; №013046 с площ 0,501 дка, по АОС №469;
№013048 с площ 0,501 дка, по АОС №470; №013050 с площ 0,499 дка, по АОС №471;
№013052 с площ 0,503 дка, по АОС №472; №013054 с площ 0,500 дка, по АОС №473;
№013059 с площ 0,499 дка, по АОС №474; №013060 с площ 0,497 дка, по АОС №475;
№013061 с площ 0,456 дка, по АОС №476; № 013063 с площ 0,500 дка, по АОС №477;
№013064 с площ 0,500 дка, по АОС №478; №013068 с площ 0,499 дка, по АОС №479;
№013069 с площ 0,501 дка, по АОС №480; № 013070 с площ 0,499 дка, по АОС №481;
№013071 с площ 0,501 дка, по АОС №482; №013072 с площ 0,499 дка, по АОС №483;
№013073 с площ 0,500 дка, по АОС №484; №013076 с площ 0,467 дка, по АОС №485;
№013078 с площ 0,251 дка, по АОС №486; №013079 с площ 0,249 дка, по АОС №487;
№013081 с площ 0,499 дка, по АОС №488; №013086 с площ 0,501 дка, по АОС №489;
№013088 с площ 0,500 дка, по АОС 490; № 013090 с площ 0,500 дка, по АОС 491; №013091 с
площ 0,499 дка, по АОС №492; №013093 с площ от 0,499 дка, по АОС №493; №013097 с
площ 0,500 дка, по АОС №494; №013101 с площ 0,500 дка, по АОС №495; №013105 с площ
0,500 дка, по АОС 496; №013108 с площ 0,500 дка, по АОС №497; №013110 с площ 0,501
дка, по АОС №498; №013113 с площ 0,497 дка, по АОС №499; №013115 с площ 0,476 дка, по
АОС №500; №013116 с площ 0,500 дка, по АОС №501; №013119 с площ 0499 дка, по АОС
№502; № 013120 с площ 0,500 дка, по АОС № 503; №013123 с площ 0,499 дка, по АОС 0504;
№013124 с площ 0,499 дка, по АОС №505; №013125 с площ 0,500 дка, по АОС №506;
№013127 с площ 0,499 дка, по АОС №507; №013128 с площ 0,499 дка, по АОС №508;
№013129 с площ 0,499 дка, по АОС №509; №013136 с площ 0,500 дка, по АОС №510;
№013139 с площ 0,499 дка, по АОС №511; № 013140 с площ 0,503 дка, по АОС №512;
№013141 с площ 0,502 дка, по АОС 513; №013145 с площ 0,500 дка, по АОС №514; №013146
с площ 0,501 дка, по АОС №515; №013148 с площ 0,500 дка, по АОС №516; №013152 с площ
0,500 дка, по АОС №517; №013154 с площ 0,500 дка, по АОС №518; №013157 с площ 0,500
дка, по АОС №519; №013158 с площ 0,501 дка, по АОС №520; №013159 с площ 0,500 дка,
по АОС №521; №013162 с площ 0,501 дка, по АОС №522; №013163 с площ 0,500 дка, по
АОС №523; №013165 с площ 0,499 дка, по АОС №524; №013166 с площ 0,451 дка, по АОС
525; №013167 с площ 0,499 дка, по АОС №526; №013168 с площ 0,499 дка, по АОС №527;
№013171 с площ 0,501 дка, по АОС 528; №013173 с площ 0,501 дка, по АОС №529; №013174
с площ 0,504 дка, по АОС №530; №013175 с площ 0,497 дка, по АОС №531; №013176 с
площ 0,503 дка, по АОС №532; №013177 с площ 0,497 дка, по АОС №533; №013179 с площ
0,501 дка, по АОС №534; №013180 с площ 0,498 дка, по АОС №535; №013181 с площ 0,500
дка, по АОС №536; №13182 с площ 0,499 дка, по АОС №537; №013184 с площ 0,500 дка, по
АОС №538; №013185 с площ 0,500 дка, по АОС №539; №013186 с площ 0,501 дка, по АОС
№540; №013187 с площ 0,500 дка, по АОС №541; №013192 с площ 0,501 дка, по АОС №542;
№0130193 с площ 0,501 дка, по АОС №543; №013195 с площ 0,484 дка, по АОС №544;
№013197 с площ 0,500 дка, по АОС №545; №013198 с площ 0,499 дка, по АОС №546;
№013201 с площ 0,502 дка, по АОС №547; №013202 с площ 0,499 дка, по АОС №548;
№013222 с площ 0,233 дка, по АОС №549, с обща площ в размер на 52,070 дка (петдесет и
два декара и седемдесет квадратни метра), ІV (четвърта) категория, находящи се в
местността „Лозята”, по картата за възстановена собственост на село Бръшлен.
През първите 2/ две/ стопански години при годишна наемна цена в размер на 572,77
лева (петстотин седемдесет и два лева и седемдесет и седем стотинки), определена съгласно
чл.3, ал.4 от Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със
стопанско и административно предназначение – общинска собственост на Общински съвет

Сливо поле. Преди започване на третата стопанска година годишната наемна цена да се
предоговори, като се изравни с основната цена посочена в чл.3, ал.1 от същата наредба.
ІІ. Възлага на кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и условия към управлението и
ползването на имота – предмет на отдаването под наем, да извърши всички фактически и правни действия по
сключване на договор за наем.
РЕШЕНИЕ № 163
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4, чл.14,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, чл.3, ал.4 от Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със
стопанско и административно предназначение – общинска собственост на Общински съвет Сливо поле,
Общински съвет Сливо поле реши:

І. Дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс за срок от 10 /десет/
стопански години, считано от стопанската 2012/2013 година на Нуршен Съдкъ Акиф
представител на ЕТ”НЕФЕС – Нуршен Акиф”, поземлен имот №000029 с площ в размер на
63,749 дка (шестдесет и три декара седемстотин четиридесет и девет квадратни метра), ІV
(четвърта) категория, находящ се в местността „Ески балък”, съгласно картата за
възстановена собственост на село Кошарна.
През първите 2/ две/ стопански години при годишна наемна цена в размер на 701,24
лева (седемстотин и един лева и двадесет и четири стотинки), определена съгласно чл.3, ал.4
от Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и
административно предназначение – общинска собственост на Общински съвет Сливо поле.
Преди започване на третата стопанска година годишната наемна цена да се предоговори,
като се изравни с основната цена посочена в чл.3, ал.1 от същата наредба.
ІІ. Възлага на кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и условия към управлението и
ползването на имота – предмет на отдаването под наем, да извърши всички фактически и правни действия по
сключване на договор за наем.
РЕШЕНИЕ № 164
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4, чл.14,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.6, т.2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, чл.3, ал.4 от Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със
стопанско и административно предназначение – общинска собственост на Общински съвет Сливо поле,
Общински съвет Сливо поле реши:

І. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок от 10 /десет/
стопански години, считано от стопанската 2012/2013 година на Ангелина Милкова
Симеонова, следните имоти:
- 63668.140.2 с площ в размер на 10,547 дка, ІV /четвърта/ категория, по АОС №2438;
- 63668.140.3 с площ в размер на 10,546 дка, ІV /четвърта/ категория, по АОС №2339;
- 63668.140.4 с площ в размер на 10,546 дка, ІV /четвърта/ категория, по АОС №2340;
- 63668.141.1 с площ в размер на 10,000 дка, ІV /четвърта/ категория, по АОС №2342;
- 63668.141.2 с площ в размер на 10,001 дка, ІV /четвърта/ категория, по АОС №2443;
- 63668.141.3 с площ в размер на 19,576 дка, ІV /четвърта/ категория, по АОС №2444,

с обща площ в размер на 71,216 дка (седемдесет и един декара и двеста и шестнадесет
квадратни метра), ІV (четвърта) категория, находящи се в местността „Лозята”, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Ряхово.
През първите 2/ две/ стопански години при годишна наемна цена в размер на 783,38
лева (седемстотин осемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки), определена съгласно
чл.3, ал.4 от Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със
стопанско и административно предназначение – общинска собственост на Общински съвет
Сливо поле. Преди започване на третата стопанска година годишната наемна цена да се
предоговори, като се изравни с основната цена посочена в чл.3, ал.1 от същата наредба.

ІІ. Възлага на кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и условия към управлението и
ползването на имота – предмет на отдаването под наем, да извърши всички фактически и правни действия по
сключване на договор за наем.
РЕШЕНИЕ № 165
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.3 от
Закона за общинската собственост, чл.25, ал.3, т.5, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски
земи, чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството и чл.71, ал.3 и чл.73, ал.3 от Наредба №1/2008 година на ОбС
Сливо поле, Общински съвет Сливо поле, реши:

І. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на публично
оповестен търг или конкурс в полза на Теодор Стефков Тодоров върху поземлен имот с
идентификатор 63668.134.20 с площ в размер на 3,805 дка (три декара осемстотин и пет
квадратни метра), находящ се в местността „Срещу селото”, с начин на трайно ползване –
пасище, по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Ряхово, по АОС №2432 от
26.09.2012 год., за срок от 5 години при цена за правото на ползване, съгласно изготвена от
лицензиран оценител „ГЕОИД 010” ООД – Русе пазарна оценка, в размер на 76,00 лева
/седемдесет и шест лева/ годишно или 380,00 лева /триста и осемдесет лева / за целият
период.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 166
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.66 от
Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
7. Да се учреди право на пристрояване без публичен търг или конкурс върху урегулиран
поземлен имот І-154 (едно римско тире сто петдесет и четири арабско), квартал 48
(четиридесет и осми) по действащия регулационен план на село Кошарна, община Сливо
поле, област Русе, в полза на Зеки Феимов Юмеров - собственик на построените в имота
сгради, за реализирането на:
− Пристройка към жилищна сграда (СТАЯ) – масивна едноетажна с дървен покрив, със
застроена площ от 18 (осемнадесет) квадратни метра;
− Пристройка - НАВЕС без оградни стени, изпълнен от дървен материал, със застроена
площ от 14 (четиринадесет) квадратни метра и височина до 2,50 метра (два метра и
петдесет сантиметра);
− Пристройка – ЛЯТНА КУХНЯ, с тухлени стени и дървен покрив, застроена площ от
18 (осемнадесет) квадратни метра и височина до 2,50 метра (два метра и петдесет
сантиметра),
съгласно приложените скици с визи за проектиране.
8. Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за правото на
пристрояване, сумата от 314,00 (триста и четиринадесет) лева /без ДДС/, представляваща
определената от лицензиран оценител пазарна оценка на правото на пристрояване на
горепосочените обекти.
9. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 167
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37к, ал.1, чл.37о, ал.1 и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Приема Годишен план за паша за 2013 година (Приложение 1), което е
неразделна част от настоящото решение.

2. Одобрява местоположението и площта на земеделските земи от ОПФ, с
начин на трайно ползване пасище, мера, на територията на община Сливо поле, в размер на
3 074,237 дка, (три хиляди седемдесет и четири декара двеста тридесет и седем квадратни
метра), за общо ползване от земеделски стопани – животновъди и/или на техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на територията на
общината, (Приложение 2).
3. Одобрява местоположението и площта на земеделските земи от ОПФ, с
начин на трайно ползване пасище, мера, на територията на община Сливо поле, в размер на
438,103 дка, (четиристотин тридесет и осем декара сто и три квадратни метра), за
индивидуално ползване от земеделски стопани – животновъди и/или на техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на територията на
общината, (Приложение 3).
4. Наемната цена за общо ползване на пасища, мери се определя съгласно чл.3,
ал.1 от Наредба № 2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със
стопанско и административно предназначение - общинска собственост.
5. Размерът на наемната цена за индивидуално ползване на пасища, мери е 6,00
лв./дка и е определена на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, във връзка със Заповед № РД-46-260/23.03.2012 г. на Министъра на
земеделието и храните.
6. Приема следните правила за ползване на общинските пасища, мери:
6.1. Задължения на Община Сливо поле:
6.1.1. Да изготви списъци по населени места на земеделските стопани, които
отглеждат животни, желаещи да ползват общински мери и пасища;
6.1.2. Да изготви сравнителни таблици за животновъдите от населеното място с
общ брой животни по вид, възраст и необходимата им минимална площ, както и общата
минимално необходима площ за животните на отделния животновъд и за всички
животновъди;
6.2. Задължения на ползвателите на общински пасища, мери:
6.2.2. Да заплатят наемната цена за ползване на общинските пасища, мери при
сключването на договорите.
6.2.3. Да поддържат мерите и пасищата в добро екологично и земеделско
състояние, в съответствие с националните стандарти, определени със Заповед № РД-09616/21.07.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-609 от 26.07.2011 г.
6.2.4. Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
6.2.5. Да не ги разорават;
6.2.6. Да не допускат замърсяване на мерите и пасищата от камъни и храсти;
6.2.7. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и други
отпадъци;
6.2.8. Да спазват противопожарните правила;
6.2.9. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни постройки.
7. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на
настоящото решение, и да сключи договори за ползване на общинските мери и пасища с
ползвателите, съгласно сравнителните таблици по т. 6.1.2 и при спазване на изискванията по
предходните точки.
8. Възлага на Председателя на Общинския съвет да пусне сигнално писмо за
уведомяване на отговорните институции по проблема, относно воденето на животновъдните
обекти на територията на Община Сливо поле, както и тяхното маркиране и промяна на
числеността на животните в обектите.
РЕШЕНИЕ № 168

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.5, изречение първо, чл.37к, ал.1 и чл.37о, ал.1, т.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие за предоставяне право на ползване за срок от 1 /една/ година върху
следните пасища, мери от ОПФ, в землището на с. Юделник, за индивидуално ползване от
лицето Мурад Осман Пъдик, постоянен адрес с. Юделник, ул. „Хан Кубрат” № 9:
Таблица 1
№ на имот
Землище
Категория
Местност
Площ, дка
000125
Юделник
V
Орта бурун
82,027
000127
Юделник
V
Орта бурун
63,462
000128
Юделник
V
Орта бурун
22,524
ОБЩА ПЛОЩ: 168,013 дка
2. Размерът на наемната цена за индивидуално ползване на пасища, мери е 6,00 лв/дка
(шест лева) и е определена на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, във връзка със Заповед № РД-46-260/23.03.2012 г. на Министъра на
земеделието и храните.
3. Задължава лицето, сключило договор за наем за имотите, описани в таблица 1 на
настоящото решение, да поддържа пасищата, мерите в добро земеделско и екологично
състояние.
4. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на
настоящото решение и да сключи договор за ползване на общинските мери и пасища с
ползвателя.
РЕШЕНИЕ № 169
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.5, изречение първо, чл.37к, ал.1 и чл.37о, ал.1, т.2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие за предоставяне право на ползване за срок от 1 /една/ година
върху следните пасища, мери от ОПФ, в землището на с. Борисово, за индивидуално
ползване от лицето Минчо Иванов Петров, постоянен адрес с. Борисово, ул. „Ясен” № 3:
Таблица 1
№ на имот
Землище
Категория
Местност
Площ
000002
Борисово
III
Могилите
13,240
000007
Борисово
III
Могилите
53,232
000024
Борисово
III
Могилите
63,840
000132
Борисово
III
Могилите
31,418
000228
Борисово
III
Могилите
37,360
Част от
Борисово
III
Могилите
71,000
000121
ОБЩА ПЛОЩ: 270,090 дка
2. Размерът на наемната цена за индивидуално ползване на пасища, мери е 6,00
лв/дка (шест лева) и е определена на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, във връзка със Заповед № РД-46-260/23.03.2012 г. на
Министъра на земеделието и храните.
3. Задължава лицето, сключило договор за наем за имотите, описани в таблица
1 на настоящото решение, да поддържа пасищата, мерите в добро земеделско и екологично
състояние.

4. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на
настоящото решение и да сключи договор за ползване на общинските мери и пасища с
ползвателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№16
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 30.11.2012г.
РЕШЕНИЕ № 170
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
18/321/01303 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински
пътища RSE1172/III-2102, Борисово-Черешово/-Стамболово-Кошарна-Юделник /RSE1130/ и
път
RSE1130/1-2/Русе-Николово-Граница
общ.(Русе-Сливо
поле)-ЮделникБорисово/ІІІ2102/”, сключен между Община Сливо поле и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет реши:
1. Упълномощава кмета на общината ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГОЛЕМАНСКИ да
подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 2766888,30 лв. (Два милиона
седемстотин шестдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и тридесет
стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 18/321/01303 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни
услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция и
рехабилитация на участъци от общински пътища RSE1172/III-2102, Борисово-Черешово/Стамболово-Кошарна-Юделник /RSE1130/ и път RSE1130/1-2/Русе-Николово-Граница
общ.(Русе-Сливо поле)-Юделник-Борисово/ІІІ2102/” сключен между Община Сливо поле и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сливо поле да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 18/321/01303 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 30.11.2012 г. , Протокол № 16, т.1 от дневния ред по доклад № СП-6565 /
28.11.2012 г. при кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16
гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на
Общински съвет Сливо поле.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ
7060, гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№17
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 21.12.2012г.
РЕШЕНИЕ № 171
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници,
Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013-2015 година.
2.Приема дългосрочна програма за насърчаване използването на
енергията от възобновяеми източници и биогорива 2013-2022 година.
РЕШЕНИЕ № 172
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема за сведение информацията за изпълнението и подготовката на
проекти, по които общинска администрация работи през второто шестмесечие
на 2012г.
РЕШЕНИЕ № 173
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.72, ал.1 от
Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
част от недвижим имот – частна общинска собственост, а именно седем броя
помещения, всичко с обща площ 146,14 кв. м. от първи етаж на поликлиника –
гр. Сливо поле, построена в УПИ I-1158, кв.119 по регулационния план на град
Сливо поле, актувана с АОС № 1997/20.11.2007 г., за срок от 5 /пет/ години, за
териториалната структура на Агенция за социално подпомагане – гр. Сливо
поле.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите действия по изпълнението на настоящото решение, сключването
на договора за учредяване право на безвъзмездно ползване, както и всички
други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.

РЕШЕНИЕ № 174
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Намалява плана на разходите с 3200 лв.
Функция „Общи държавни служби”
Дейност „Общинска администрация”
§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 3200 лв.
2. Увеличава плана за капиталови разходи с 3200 лв.
Функция „Общи държавни служби”
Дейност „Общинска администрация”
§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с
3200 лв. изграждане на „Система за регистрация на достъпа на служители и
граждани в административните сгради”.
3. Предвид ограничаване на бюджетните плащания и невъзможността за
приключване и разплащане с изпълнителя след 21/12/2012 г., обектът да се
включи в Инвестиционната програма 2012 като преходен обект и да се разплати
през 2013 г.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 175
І.На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Сливо поле
приема следните нормативи за разработване на бюджета на общината за 2013
год.:
1. Утвърждава численост на персонала, както следва:
1.1. Общинска администрация
69 бр.
в т.ч. държавни дейности
44 бр.
общински дейности
25 бр.
1.2. Образование – местна дейност
7 бр.
1.3. Столове – общинска дейност
10 бр.
1.4. ДСП – общинска дейност
23 бр.
1.5. БКС – общинска дейност
25.5 бр.
в т.ч. озеленяване
6.5 бр.
чистота
19 бр.
1.6. Спортна база – общинска дейност
2 бр.
1.7. Горско стопанство – общинска дейност
в т.ч.управление и контрол, и регулиране на
дейностите по горското стопанство
3,5бр.
1.8. Общински пазари – общинска дейност
4 бр.
1.9. Несписъчен състав:
4 бр.
- огняри – Сл. поле 1, Ряхово 1
2 бр.
- чистачка
2 бр.
1.10. Дежурни по Общ. съвет по сигурността
5 бр.

1.11. Обществен възпитател
3 бр.
1.12. Клубове на пенсионера
19 бр./6 мес.
1.13. Председател Общ. съвет
1 бр.
2. Приема следните лимити за разходи:
2.1.Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала
се определя в размер на 3% от плановите средства за РЗ на лицата, назначени
по трудови правоотношения.
2.2. Определя разходи за представителни цели - 15000.00 лв.
в т.ч. за общината 10 000.00 лв.
за кметствата 5 000.00 лв.
2.3. Определя разходи за членски внос в НПО – 10000.00 лв.
2.4. Разходи за погребения на самотни без близки и роднини, бездомни,
безпризорни и настанени в заведения за социални услуги лица – 1650.00 лв.
общ. размер, в т.ч. за ковчег – 50.00 лв., за изкопаване на гроб – 50.00 лв.,
транспорт – 50.00 лв
2.5. Разходи за клубове на пенсионера – 7980.00 лв., за възнаграждения
на отговорниците на клубовете по 70.00 лв. на месец за 6 месеца.
2.6. Определя транспортните разходи:
- на работници и служители за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно в размер на 100%;
- за учителите от общообразователните училища в размер на 85% от
действителните разходи, но не-повече от предоставените от МФ средства.
2.7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи /Приложение 1/
2.8. Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименен списък на
лицата по т.2.7.
2.9. Определя средства за работно облекло на общинските служители,
както следва:
- за кмет на община, председател на Общинския съвет,
зам.- кмет на община
- 400.00 лв
- кмет на кметство
- 360.00 лв.
- за ръководни длъжности по трудово правоотношение - 320.00 лв.
- за длъжности по трудово правоотношение
- 300.00 лв.
РЕШЕНИЕ № 176
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.22 от Закона за управление на отпадъците,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление
на отпадъците на територията на Община Сливо поле, както следва:
ГЛАВА ТРЕТА
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ









§ 1. В чл.5 се правят следните изменения и допълнения:
в ал.1 ”чл. 37”, се заменя с „чл. 35” от ЗУО; отпада текстът “глава пета,
раздел II”, като окончателния текст става:
“Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на
битови отпадъци, които нямат опасни свойства, се обслужва от лица,
притежаващи разрешение, издадено по реда на чл.35 от ЗУО или комплексно
разрешително, издадено по реда на Глава Седма, Раздел ІІ от ЗООС, или
регистрационен документ по реда на ЗУО, с които Кметът на Общината
сключва писмен договор за предоставяне на услуги, по реда на Закона за
обществените поръчки.”
§ 2. В чл.9 се правят следните изменения и допълнения:
добавя нова ал. 5 с текст: “ Дейностите по събиране, транспортиране,
подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално
оползотворяване, както и по обезвреждане на строителни отпадъци се
извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 ЗУО.”
§ 3. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
Чл.10, ал.1 - отменя се;
Чл.10, ал.2 - отменя се;
Чл.10, ал.3 - отменя се.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ





§ 4. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:
в т.1 текста „причинителя - в собствени съоръжения съгласно одобрен от
съответните компетентни органи проект на производствената дейност и при
изпълнение на чл.5 (чл.8, ал.2), ал.3 от ЗУО” се заменя с “притежателя – в
собствени съоръжения и при изпълнение на чл.8, ал.2 от ЗУО”, като
окончателния текст става:
“т.1 “притежателя – в собствени съоръжения и при изпълнение на чл.8, ал.2
от ЗУО.”
в т.2 се променя текста “ лицата, на които е издадено разрешение по чл.37,
регистрационен документ или лиценз по чл.54, ал.1 от ЗУО ” с “ лицата, на
които е издадено разрешение по чл.35, регистрационен документ по чл.12,
ал.4 или лиценз по ЗУО ”, като окончателния текст става:
“т.2 “лицата, на които е издадено разрешително по чл.35, регистрационен
документ по чл.12, ал.4 или лиценз по ЗУО.”
§ 5. В чл.17 се правят следните изменения и допълнения:
 Чл.17, т.1 – отменя се;
 в т.2 “чл. 37”, се заменя с “чл. 35” от ЗУО, като окончателния текст става:
“т.2 “разрешително, издадено по чл.35 от ЗУО”.

§ 6. В чл.20 се правят следните изменения/ и допълнения:
 в ал.1 “чл. 37”, се заменя с “чл. 35” от ЗУО, като окончателния текст става:
“Излезлите от употреба лампи, съдържащи живак, могат да бъдат предавани
от техните притежатели само на лицата по чл.19, ал.2 или на
юридически/физически лица, регистрирани по Търговския закон, които
притежават разрешение по чл.35 от ЗУО за дейности с този вид отпадъци.”
 в ал.2 “чл. 37”, се заменя с “чл. 35” от ЗУО, като окончателния текст става:
“Общината определя места за разполагане и оборудване на пунктове за
събиране на територията на Общината на излезлите от употреба лампи, като
част от системата за разделно събиране на отпадъците, по искане или
писмена договореност с лицата, които притежават писмено разрешение по
чл.35 от ЗУО.”
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
§ 7. В чл.28 се правят следните изменения и допълнения:
 “чл.24, ал.2” се заменя с “чл.13, ал.1” от ЗУО, като окончателния текст
става:
“Лицата, търгуващи на пазара с продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по
чл.13, ал.1 от ЗУО, отговарят за разделното им събиране и постигане на
съответните цели за рециклиране и оползотворяване.”








§ 8. В Чл.30 се правят следните изменения и допълнения:
в ал.1: “чл.21 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки” се
заменя с “чл.26 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки”, като
окончателния текст става:
“Кметът на общината отговаря за разделното събиране на битови отпадъци,
включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на
необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на
отпадъците от опаковки, организира изпълнението на задълженията за
участие в системите за разделно събиране на територията й, като съгласно
чл.26 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки може да сключва
договори с”
в ал.1, т.1 текста „лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на
Глава Пета, Раздел IV от ЗУО, и/или” се заменя с текста ”организации по
оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета,
раздел III от ЗУО, и/или”;
ал.1,т.2 – отменя се;
в ал.1, т.3, буква „а” текста „разрешение или регистрационен документ,
издаден по реда на Глава Пета, Раздел I и II от ЗУО, за извършване на
дейности по събиране, съхраняване, транспортиране и сортиране на
отпадъците от опаковки на територията на съответната община, или лиценз
за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда











на Глава Пета, Раздел III от ЗУО- за металните отпадъци от опаковки, или ”
се заменя с текста „разрешение или регистрационен документ, издаден по
реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по
събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци
на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително,
издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС)”, като окончателния текст става:
“разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета,
раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране,
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на
територията на съответната община, и/или комплексно разрешително,
издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС).”
в ал.1, т.3, буква „б” – отменя се.
§ 9. В чл.32 се правят следните изменения и допълнения:
нова т.4 - осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за
недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за
разделно събиране на отпадъци от опаковки;
нова т.5 - съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните
кампании на организациите по оползотворяване;
нова т.6 – контейнерите за битови отпадъци, различни от тези за отпадъци от
опаковки, да не бъдат в жълт, зелен или син цвят;
нова т.7 - съдовете за разделно събиране се разполагат до съдове за събиране
на битови отпадъци.
ГЛАВА ПЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ





§ 10. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
добавя се текста “за физически лица и от 100 до 1000 лева за юридически
лица ”, като окончателния текст става:
“Който наруши разпоредбите на чл.19, забраните по чл.38, точки от 2 до 18
включително от наредбата, ако не подлежи на по- тежко наказание, се
наказва с глоба от 50 лева до 500 лева за физически лица и от 100 до 1000
лева за юридически лица.”
§ 11. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
в aл.1 текста “се налагат съответните глоби по реда на ЗУО” се заменя с
текста ”ако не подлежи на по тежко наказание, се наказва с глоба от 100 лева
до 1000 лева за физически лица и от 200 лева до 2000 лева за юридически
лица”, като окончателния текст става:
“За констатирани административни нарушения на чл.16 и чл.38, точки 1, 24,
25, 26, 31 и 37 от наредбата, ако не подлежи на по- тежко наказание, се









наказва с глоба от 100 лева до 1000 лева за физически лица и от 200 лева до
2000 лева за юридически лица.”
в ал. 2 се добавя т. „37” и текста „за физически лица и от 200 лева до 2000
лева за юридически лица.”, като окончателния текст става:
„За нарушения на чл.38, с изключение на точки 2 до 18 и 1, 24, 25, 26, 31, 37
и чл.12 от наредбата, се налагат глоби от 100 лева до 500 лева за физически
лица и от 200 лева до 2000 лева за юридически лица.”
нова ал.3 с текст:
“За явно маловажни случаи на административни нарушения на разпоредбите
на чл.38, установени при извършването им, упълномощените за това
органи/лица налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв.
срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения
и наказания.”
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 12. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
т.8.“Третиране на отпадъците” текста „е събирането, съхранението,
оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни
операции, както и повторното им използване, рециклиране и
възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци” се
заменя с текста „са дейностите по оползотворяване или обезвреждане,
включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане”, като
окончателния текст става:
“Третиране на отпадъците са дейностите по оползотворяване или
обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или
обезвреждане”;
т.9 “Рециклиране на отпадъците” текста „е дейност за възстановяване или
възобновяване на суровинните им свойства” се заменя с текста „е всяка
дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се
преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел
или за други цели. То включва преработването на органични материали, но
не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в
материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности”,
като окончателния текст става:
“Рециклиране на отпадъците е всяка дейност по оползотворяване, чрез
която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или
вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва
преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за
получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват
като горива или за насипни дейности”;
т.13 “Събиране” текста „е доставянето, натрупването, сортирането и/или
смесването на отпадъците с цел транспортиране - код С” се заменя с текста
„е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и
предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до
съоръжение за третиране на отпадъци”, като окончателния текст става:



“Събиране е натрупването на отпадъци, включително предварителното
сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел
транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци”;
т.15 “Управление на отпадъците” текста „са операциите по събиране,
транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците,
включително осъществяваният контрол над тези операции, както и
дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са
разположени съоръженията за третиране на отпадъци” се заменя с текста
„са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на
отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности,
следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в
качеството на търговец или брокер”, като окончателния текст става:
“Управление на отпадъците са събирането, транспортирането,
обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително
осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните
грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец
или брокер.”
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



§ 13. В § 2 правят следните изменения/ и допълнения:
текста „чл.19 от ЗУО (ДВ бр.86/30.09.2003 г.)” се заменя с текста „чл.22 от
ЗУО (ДВ бр.53/13.07.2012 г.)”, като окончателния текст става:
“Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във
връзка с чл.22 от ЗУО (ДВ бр.53/13.07.2012 г.) и влиза в сила тридесет дни
след оповестяването и до населението по реда на ЗМСМА и Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет - Сливо поле.”

РЕШЕНИЕ № 177
На основание чл.21, ал.1, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14 ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Сливо поле, реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за
базисните(начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и
административно предназначение- общинска собственост на Община Сливо
поле, както следва:
§ 1. В член 1, т.3 след думите „под наем” се добавя „или аренда” и след
думата „на” се добавя „земеделски”, текста в скобите се променя „ (ниви, лозя,
трайни насаждения, мери, пасища, поляни, ливади и др.)”.
§ 2. В член 1, се създава нова точка 4 „Отдаване под наем или аренда на
земеделски земи (ниви, лозя, трайни насаждения, мери, пасища, поляни, ливади

и др.); от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на физически или юридически
лица, без търг или конкурс”;
§ 3. В Раздел ІІІ, в наименованието се добавят думите „или аренда”
§ 4. В член 3, ал.1 се изменя така: „Цените са за период от една година за
един декар, съобразно предназначението на земята, както следва:”

КУЛТУРЕН ВИД
Ниви
Мери и пасища

ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА ЗА 1 ДКА
КАТЕГОРИЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII
35.00 32,00 30,00 28,00 27,00 25,00 23,00
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40

VIII
21,00
1,30

IX
19,00
1,20

X
17,00
1,10

§ 5 В параграф 5 от Преходните разпоредби в края се добавя ”изменена и
допълнена с решение № ......... по протокол № .......от .........12.2012 год.”
РЕШЕНИЕ № 178
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Сливо поле, както следва:
§ 1. В чл.3, ал.1 отпада текста "или с общински таксови марки"
§ 2. Създава се нов чл.18В:
"Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци регистрираните
вероизповедания в Община Сливо поле за имотите – религиозни храмове на
територията на Община Сливо поле."
§ 3. В чл.28, ал.2, т.2 – отпада.
§ 4. В чл.29, ал.1, т.3 – отпада.
§ 5. В чл.36 се правят следните изменения и допълнения:
1. т.2 се изменя както следва:
"за издаване на скици за недвижим имот с указан начин на застрояване25,00 лв."
2. т.18 се изменя както следва:
"Провеждане на процедури по одобряване и обявяване на ПУП
А. Допускане/разрешаване на ПУП - 60 лв.
Б. Разглеждане, обявяване и одобряване на ПУП:
- до един квартал и имоти извън урбанизираните територии - 75 лв.
- над един квартал и парцеларни планове - 200 лв.
- по реда на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ- 50 лв.
3. т.19 се допълва, както следва:
"- други съоръжения и инсталации, непопадащи в горните три групи:
- І-ІІІ категория - 100 лв.;

- ІV-V категория - 75 лв."
4. т.20 се изменя и допълва както следва:
"За одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти с оценка за
съответствие с комплексен доклад, съставено от регистрирана фирмаконсултант:
А. За новопроектирани жилищни сгради от един до три етажа вкл.
пристройки, надстройки - 0,50 лв./м², но не по-малко от 50 лв.
Б. За новопроектирани жилищни сгради над три етажа вкл.
пристройки, надстройки - 0,50 лв./м², но не по-малко от 80 лв.
В. За новопроектирани нежилищни сгради вкл. пристройки,
надстройки - 0,60 лв./м², но не по-малко от 50 лв.
Г. Преустройство и промяна на предназначение без промяна на
конструкцията - 50 % от А, Б, или В
Д. Реконструкция, преустройство, основен ремонт и промяна на
предназначение с промяна на конструкцията - 75% от А, Б или В
Е. по реда на чл.145, ал. 5
- с РЗП до 100 м² - 30 лв
- с РЗП до 200 м² - 50 лв
- с РЗП над 200 м² - 0,50 лв/м²
Ж. за пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл срок,
ако няма настъпили промени в нормативната база - 20% от съответните
такси
- въвежда се нова буква К:
„проекти за узаконяване – от А до Д + 20 %”
5. т.22 се изменя и допълва, както следва:
„ - за издаване разрешение за строеж - 15 лв
- по чл.147, ал.1 от ЗУТ - 25 лв.
- за презаверка на разрешение с изтекъл срок - 50 % от съответната такса"
6. т.25 буква В се изменя и допълва, както следва:
"за въвеждане в експлоатация:
- IV категория - 100 лв.
- V категория - 50 лв."
7. т.26 се изменя както следва:
"буква А. За издаване на разрешение за поставяне - 25 лв. за 1 бр. обект
буква Б. За одобряване на проект за разрешение за поставяне - 0,50 лв./
м²”
8. т.27 се изменя както следва:
"За издаване на разрешение за поставяне на рекламни съоръжения - 25
лв./ бр.”
9. Създават се нови точки, както следва:
"т.28 - Заповед за смяна на титуляра в разрешението за строеж или
поправка на явна фактическа грешка, допуснати по вина на възложителя - 15
лв.
т.29 - Акт за узаконяване - 50 лв.
т.30 - Заверка на протокол № 2 - 10 лв.

т.31 - Заверка на протокол № 3 - 35 лв.
т.32 - Регистриране на технически паспорт - 10 лв.
т.33 - Предоставяне копие от кадастрален и регулационен план в цифров
вид - 15 лв.
т.34 - Предоставяне на копие от регулационен и/или застроителен план на
хартиен носител - 15 лв.
т.35 - Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) - 75 лв.”
§ 6. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
„ - в т.2 числото "1,00" се заменя с "3,00";
- т.15 отпада;
- създава се нова т. 16 със следното съдържание: "за комплектоване и
проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство10,00 лв."
§ 7. В чл.45, ал.4 се изменя както следва:
"Заплащането се извършва по съответната банкова сметка на общината."
§ 8. В чл.49 се правят следните изменения и допълнения:
- в т.1 числото "3,00" се заменя с "5,00";
- т.6 - отпада;
- в т.16 числото "1,20" се заменя с "3,00";
- т.22 – отпада;
- създава се нова т.30 със следното съдържание: "За издаване на
превозен билет за дървесина, придобита извън горския фонд- 3,00 лв."
- създава се нова т.31 със следното съдържание: "За маркиране на
дървесина, добита извън горския фонд- 2,40 лв./ пр. м3"
- втората таблица се изменя и допълва, както следва:
„Такси за странични ползвания и странични горски продукти, добити от
общински горски територии”
№ по
ред

Услуга

І.

Растения и горски плодове(извън списъка на лечебните
растения по Закона за лечебните растения), гъби в сурово
състояние и животни
Грудки, корени, коренища (с изключение на такива от
репей, коприва, троскот)
Листа (с изключение на такива от коприва)
- Орех
- Други
Стръкове (с изключение на такива от маточина)
Цветове (с изключение на такива от лайка)
Плодове
- хвойна синя
- шипка
- орех, обикновен кестен
- други

1.
2.

3.
4.
5.

Мярка

Цена
в лева

лв./кг

0.04

лв./кг
лв./кг
лв./кг

0.02
0.04
0,04
0,04

лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг

0,12
0,06
0,18
0,04

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
ІІ.
ІІІ.
ІV.
V.
VІ.

VІІ.

VІІІ
ІХ.
Х.
ХІ.
ХІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ХІІІ
1.

Горски репродуктивни материали:
- иглолистни шишарки
пълни (със семена)
празни (без семена)
- семена от иглолистни видове
- необработени изходни материали (шушулки, плодове,
съплодия, шишарчици, куполки и др.) от широколистни
видове:
пълни (със семена)
празни (без семена)
- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и
други
- части от растения за вкореняване, размножаване и
залесяване
Пъпки
Кори
- корков дъб (женски корк)
- обикновен кестен
- други
Лишеи, мъхове
- боров, дъбов
- други
- мъхове
Гъби
- смръчкула
- пачи крак
- манатарка
- сиво-жълт пачи крак
- рижийка, челядинка
- масловка
- златист пачи крак
- тръбенка
- други
Събиране на охлюви
Събиране на раци
Улов на жаби
Сено-сухо (без сеното за подхранване на дивеча)
Листников фураж (без фуража за подхранване на дивеча)
Зеленина иглолистна и широколистна (за украса)
Зеленина иглолистна и широколистна (за технически цели)
Коледни елхи:
- до 1 м
- до 2 м
- над 2 м
Пръчки:
- върбови, лескови и др.(сурови)
-дрянови клони до 1 м
Камъш, папур и др.
Пънове от всички дървесни видове
Борина от пънове
Смола-балсамова (течна и суха)
Паша в горите и горските пасища за 1г.
За едър рогат добитък
За коне, катъри, магарета и мулета
За овце
За свине
За кози или ярета до 3 бр.
За кози или ярета до 5 бр.
За кози или ярета над 5 бр.
Такси за събиране на строителни и инертни материали:
Пясък, чакъл и баластра

лв./кг
лв./кг
лв./кг

0,12
0,05
1,20

лв./кг
лв./кг

0,12
0,05

лв./кг

0,18

лв./кг
лв./кг

0,04
0,10

лв./кг
лв./кг
лв./кг

0,12
0,05
0,05

лв./кг
лв./кг
лв./кг

0,04
0,07
0,10

лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг
лв./кг
пр.куб.м.
пр.куб.м.
лв./т

0,48
0,34
0,26
0,12
0,07
0,04
0,12
0,12
0,07
0,12
0,36
0,24
0,04
0,12
3,60
2,40

лв./бр.
лв./бр.
лв./бр.

2,50
3,00
4,50

лв./бр.
лв./бр.
лв./кг
пр.куб.м.
лв./т
лв./кг

0,12
0,12
0,06
0,60
2,40
0,12

лв./бр.
лв./бр.
лв./бр.
лв./бр.
лв./бр.
лв./бр.
лв./бр.

1,50
0,80
0,30
2,00
2,00
2,50
6,00

куб.м.

3,00

2.
3.

Варовици, доломити, мрамори и други подобни за вътрешна
и външна облицовка
Глина и други инертни материали

куб.м.
куб.м.

6,00
1,00

- Заглавието на третата таблица се допълва както следва:
„Цени, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори,
води и водни обекти – общинска собственост в съответствие с изискванията на
чл.24, ал.2 от Закона за лечебните растения” (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г.,
изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г.)
§ 9. В Преходни и заключителни разпоредби:
- § 3 отпада.
- § 4 отпада.
РЕШЕНИЕ № 179
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.5, изречение първо, чл.37к, ал.1 и чл.37о, ал.1, т.2 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1. Отменя Решение № 153 по Протокол № 14 от заседание на
Общински съвет – Сливо поле, проведено на 26.10.2012 г., в частта, отнасяща
се за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез провеждане на публичен
търг на имоти, представляващи пасища, мери от землището на гр. Сливо поле,
описани в Таблица 1.
2. Дава съгласие за предоставяне за индивидуално ползване за срок
от 1 /една/ година от лицето Мустафа Расимов Билялов, постоянен адрес гр.
Сливо поле, ул. „Стоян Пенчев” № 30, на следните пасища, мери от ОПФ,
находящи се в землището на гр. Сливо поле:
№

№ на
имот

Землище

Местност

Площ
/дка/

1

000301

Сливо поле

„*****”

23,249

2

000304

Сливо поле

„Орта бурун”

77,951

3

000306

Сливо поле

„*****”

218,145

4

000308

Сливо поле

„Орта бурун”

24,440

5

000312

Сливо поле

„Орта бурун”

3,798

6

000314

Сливо поле

„*****”

27,514

7

000316

Сливо поле

„*****”

62,297

8

000318

Сливо поле

„Орта бурун”

1,312

9

000320

Сливо поле

„*****”

6,286

10

000322

Сливо поле

„*****”

6,070

11

000324

Сливо поле

„*****”

33,237

АОС
2412/
11.05.2012
825/
09.04.2001
2402/
07.05.2012
827/
09.04.2001
828/
09.04.2001
2403/
07.05.2012
2404/
07.05.2012
831/
09.04.2001
832/
09.04.2001
833/
09.04.2001
2405/

Таблица 1
Цена за
индивидуално
ползване,
лева
139,50
467,70
1308,87
146,64
22,79
165,08
373,78
7,87
37,72
36,42
199,42

07.05.2012
Имоти: 11 бр.
Обща площ: 484,299 дка;

3. Цената за индивидуално ползване на пасища, мери се определя на
основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, във връзка със Заповед № РД-46-260/23.03.2012 г. на Министъра на
земеделието и храните, в размер на 6,00 /шест/ лева/дка.
4. Задължава лицето, сключило договор за наем за имотите, описани
в таблица 1 на настоящото решение, да спазва правилата за ползване на
предоставените му имоти, приети с Решение № 167 по Протокол № 15 от
заседание на Общински съвет – гр. Сливо поле, проведено на 27.11.2012 г. и
описани в т.6.2 от цитираното решение.
5. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира
изпълнението на настоящото решение и да сключи договор за наем на
общинските мери и пасища с ползвателя.
РЕШЕНИЕ № 180
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.56, ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.7, ал.4
от Наредба № 8/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за устройство на
територията на Община Сливо поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Дава съгласие лицето Николай Сидеров Златев да постави преместваем
обект - НАВЕС с лека дървена конструкция, със застроена площ от 42
(четиридесет и два) квадратни метра и височина 3,00 (три) метра, който ще
бъде разположен върху имот – публична общинска собственост, а именно
върху тротоара на улица „Васил Левски” в село Черешово, в участъка й
обособен между ОК 86 (осемдесет и шест) и ОК 87 (осемдесет и седем) по
действащия регулационен план на село Черешово, община Сливо поле, област
Русе и непосредствено пред съществуващ обект „Кафе-бар и хранителен
магазин”, собственост на лицето.
2. Поставянето на обекта по пункт 1 от настоящото решение, да се извърши
съгласно одобрен от Главния архитект на Община Сливо поле проект по части
Архитектура и Строителни конструкции.
3. Поставянето на преместваемия обект, описан в пункт 1 на настоящото
решение, да се извърши така, че да не се ограничава и/или възпрепятства
ползването на тротоара по предназначение.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 181
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36 от Закона за собствеността, чл.36, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл.56, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1/2008 г. на

Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо
поле, реши:
1. Да се извърши продажба без търг или конкурс на 341/1235 (триста
четиридесет и една върху хиляда двеста тридесет и пет) идеални части от
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: дворно място
цялото с площ от 1235 (хиляда двеста тридесет и пет) квадратни метра,
обособено в урегулиран поземлен имот V-87 (пет римско тире осемдесет и
седем арабско), квартал 21 (двадесет и първи) по действащия регулационен
план на село Черешово, община Сливо поле, област Русе, като за продажна
цена на идеалните части от имота се приеме сумата от 1091,00 лв. (хиляда
деветдесет и един лева), която представлява определената от независим
лицензиран оценител справедлива пазарна оценка на идеалната част от имота.
2. Определя за купувач на имота съсобственика на посоченото в т.1 на
настоящото решение дворно място, а именно Йордана Панева Генчева, с
постоянен адрес: град Русе, община Русе, област Русе, ул. „Алеи Възраждане”
№ 86.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 182
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1 от Закон за устройство на територията,
във връзка с постъпило искане с вх.№ СП-6804/04.12.2012 г. от Владимир
Кирилов Данчев с постоянен адрес: гр. Сливо поле, общ. Сливо поле,
ул."Тракия" № 12, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Разрешава изработването на ПУП - План за застрояване на част от ПИ
85034 по КВС на гр. Сливо поле, Община Сливо поле по реда на
чл.124а, ал. 1. Решението да се разгласи с обявление съгласно
чл.124б, ал. 2 от ЗУТ.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 183
На основание чл.27, т.2 във връзка с чл.25 от Вътрешните правила за заплатите
в общинската администрация, утвърдени със заповед № РД-09-447 от
31.07.2012 година на Кмета на Община Сливо поле, чл.107а, ал.13, т.5 и ал.14
от Кодекса на труда и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Сливо поле определя на Кмета на
Община Сливо поле допълнително възнаграждение за 2012 година в размер на
1944 лева /Хиляда деветстотин четиридесет и четири лева/, за постигнати
резултати при изпълнение на служебните задължения.

РЕШЕНИЕ № 184
На основание чл.27, т.1 във връзка с чл.25 от Вътрешните правила за заплатите
в общинската администрация, утвърдени със заповед № РД-09-447 от
31.07.2012 година на Кмета на Община Сливо поле, чл.107а, ал.13, т.5 и ал.14
от Кодекса на труда и чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Сливо
поле определя за
постигнати резултати при изпълнение на служебните задължения
допълнителни възнаграждения за 2012 година както следва:
Кмет на кметство Бабово в размер на
754 лева
Кмет на кметство Бръшлен в размер на 684 лева
Кмет на кметство Борисово в размер на 1109 лева
Кмет на кметство Кошарна в размер на 801 лева
Кмет на кметство Юделник в размер на 1076 лева
Кмет на кметство Стамболово в размер на 794 лева
Кмет на кметство Голямо Враново в размер на 450 лева
Кмет на кметство Малко Враново в размер на 934 лева
Кмет на кметство Ряхово в размер на 390 лева
Кметски наместник на с.Черешово в размер на 133 лева
РЕШЕНИЕ № 185
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.6 от Наредба №6 за упражняване правата на собственост на
Община Сливо поле в едноличните търговски дружества с еднолично
имущество, както и върху частта от капитала на търговските дружества, в които
има дялове или акции, Общински съвет- Сливо поле реши:
Дава съгласие за прекратяване на дружеството и започване на процедура
по ликвидация на „РДЗСР- Ветово” ООД, гр.Ветово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ С.Салиев /

