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
№44
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 30.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ №462
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 2015 г., както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВО ПОЛЕ
30.01.2015 г.
Проект за дневен ред:
1. Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Сливо поле за
І-вото шестмесечие на 2015 г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет - Сливо поле за периода 01.07.31.12.2014 г.
3. Отчет за разходваните средства, разчетени по бюджета на общината за
издръжка на Общински съвет Сливо поле към 31.12.2014 г.
4. Други.
12.02.2015 г.
Проект за дневен ред:
1. Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи общинската
администрация за второто полугодие на 2014 г.
2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сливо поле към
31.12.2014 г.
3. Приемане бюджета на Община Сливо поле за 2015 г. и бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години.
4. Други.
......03.2015 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 2014 г.
2. Одобряване на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Сливо поле за 2014 г.
3. Приемане на План за развитието на социалните услуги на Община
Сливо поле за 2015-2016 г.
4. Други.
......04.2015 г.
Проект за дневен ред:
1. Приемане на отчетните доклади на читалищата на територията на
общината за дейността им през 2014 г.
2. Информации от ликвидатора на „Благоустройцвет“ ЕООД гр. Сливо
поле и от Кмета на Община Сливо поле, относно ликвидацията на дружеството.
3. Други.
......05.2015 г.
Проект за дневен ред:
1. Информации от РУ на МВР – Сливо поле и РСПБЗН – Сливо поле,
относно готовността им за предотвратяване на кражби и пожари през летния
сезон.
2. Други.
......06.2015 г.
Проект за дневен ред:
1. Информация за изпълнението и подготовката на проекти, по които
работи общинската администрация през І-вото шестмесечие на 2015 г.
2. Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Сливо поле за
ІІ-рото шестмесечие на 2015 г.
3. Други.
РЕШЕНИЕ №463
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. – 31.12.2014 г.

РЕШЕНИЕ №464
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 31.12.2014 г.
РЕШЕНИЕ №465
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи
в сходна на ромите ситуация 2012 – 2020 г., Общински съвет – Сливо поле
реши:
1. Приема План за действие на Община Сливо поле за периода 2015 –
2017 г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално
положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012 – 2020 г.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ №466
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл.
3, ал. 3 от Наредба №1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда и
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска
собственост, Общински съвет – Сливо поле, реши:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост на Община Сливо поле за 2015 година.
РЕШЕНИЕ №467
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
960 (деветстотин и шестдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран
поземлен имот XІ-общ (единадесет римско тире общински), квартал 18
(осемнадесети) по действащия регулационен план на село Малко Враново,
община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 2880,00 (две

хиляди осемстотин и осемдесет) лева /без ДДС/, депозит за участие – 400
(четиристотин) лева и стъпка на наддаване – 250,00 (двеста и петдесет) лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №468
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 700 (седемстотин) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен
имот III (три римско), квартал 70а (седемдесет „а“) по действащия
регулационен план на село Голямо Враново, община Сливо поле, област
Русе, при начална тръжна цена – 2800,00 (две хиляди и осемстотин) лева
/без ДДС/, депозит за участие – 400,00 (четиристотин) лева и стъпка на
наддаване – 250,00 (двеста и петдесет) лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №469
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Дава съгласие на Мюрсел Мурад Осман да бъде възстановена сумата от
5671,31 лв., представляваща плащане по чл. 4 от договор за наем на земеделска
земя /пасище, мера/ от Общинския поземлен фонд №Д-145/30.04.2009 г. в
размер на 50% от получените директни плащания на хектар.
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
№45
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 12.02.2015 г.
РЕШЕНИЕ №470
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.12, ал.2, т.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.9 от Устава на Сдружение
„Национална асоциация на доброволците в Република България“, Общински съвет - Сливо поле
реши:
1. Дава съгласието си Община Сливо поле да стане член на Сдружение „Национална
асоциация на доброволците в Република България“ със седалище гр.София.
2. Приема Устава на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република
България“.
3. Определя за представител на Община Сливо поле в Общото събрание на Сдружение
„Национална асоциация на доброволците в Република България“ гр.София г-н Билян Харалампиев
Христов – специалист „ОМП“ в Община Сливо поле и ръководител на доброволното формирование.

РЕШЕНИЕ №471
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Сливо
поле реши:
Приема отчета за изпълнение на взетите решения от Общинския съвет за
второто полугодие на 2014 година, касаещи общинската администрация.
РЕШЕНИЕ №472
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 чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Сливо поле
реши:
1. Одобрява ПУП – изменение на План за регулация на кв.101 по
регулационния план на гр.Сливо поле, община Сливо поле. Решението да се
изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ след изтичането
на срока за упражняване на контрол по законосъобразност на акта от Областния
управител.

2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №473
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 чл.134 от ЗУТ, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява изменение на ПУП – План за улична регулация от ОТ 460,
ОТ 461, ОТ 462 до ОТ 463 по регулационния план на гр.Сливо поле, община
Сливо поле и ПУП – План за регулация на кв.103 по регулационния план на
гр.Сливо поле, община Сливо поле. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за
обнародване в „Държавен вестник“ след изтичането на срока за упражняване на
контрол по законосъобразност на акта от Областния управител.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №474
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-591/03.02.2015 г. от Синан Садула
Вейсал- заместник-кмет на Община Сливо поле, Общински съвет – Сливо поле
реши:
1. Разрешава изработването на ПУП - Изменение на план за улична
регулация от ОТ 83, ОТ 300, ОТ 301, ОТ 81 до ОТ 302 с.Кошарна, община
Сливо поле и изменение на план за регулация на кв.46 по регулационния план
на с.Кошарна, община Сливо поле. От кв.46 се образуват три нови квартала –
46, 56 и 57.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №475
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.66, ал.4 от Закона за собствеността, 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:
3. Да се учреди право на пристрояване без публичен търг или конкурс върху
урегулиран поземлен имот V-36 (пет римско тире тридесет и шест арабско),
квартал 1 (първи) по действащия регулационен план на село Черешово, община
Сливо поле, област Русе, в полза на Росен Ангелов Даскалов - собственик на
построената в имота сграда, за реализирането на ПРИСТРОЙКА, състояща се

от гараж и два броя складове с размери на пристройката 3,75 м (три метра и
седемдесет и пет сантиметра) на 14,25 м (четиринадесет метра и двадесет и пет
сантиметра) и височина до 3,60 м (три метра и шестдесет сантиметра), съгласно
издадената от Главния архитект на Община Сливо поле Виза за проектиране №
2/20.01.2015 г.
4. Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за
правото на пристрояване на описания по-горе обект сумата от 289,00 лв. (двеста
осемдесет и девет) лева /без ДДС/, представляваща определената от лицензиран
оценител пазарна оценка на правото на пристрояване.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №476
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.45, ал.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1 и чл.51, ал.1, ал.3 и ал.4, чл.83,
ал.1, ал.2 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, във връзка с Решение № 401 по Протокол № 36 от заседание на
Общински съвет – Сливо поле, проведено на 28.05.2014 г, Общински съвет –
Сливо поле, реши:
Изменя и допълва Решение №401 по Протокол №36 от заседание на
Общински съвет - Сливо поле, проведено на 28.05.2014 г. като:
І. В Точка 1 от посоченото по-горе Решение се вмъква следния текст:
„заедно с построената в имота масивна едноетажна сграда със застроена
площ от 103 кв.м., състояща се от два броя съблекални, два броя бани, два броя
тоалетни и стая“
като същата придобива следната редакция:
„Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с площ от
24 000 (двадесет и четири хиляди) квадратни метра, обособен в УПИ І-582
(едно римско тире петстотин осемдесет и две арабско), квартал 40
(четиридесети) по действащия регулационен план на село Бръшлен, община
Сливо поле, област Русе, заедно с построената в имота масивна едноетажна
сграда със застроена площ от 103 (сто и три) квадратни метра, състояща се от
два броя съблекални, два броя бани, два броя тоалетни и стая, при начална
конкурсна цена – 60 831,00 (шестдесет хиляди осемстотин тридесет и един)
лева /без ДДС/.
ІІ. Точка 2 от цитираното по-горе Решение става точка 3.
ІІІ. Създава се нова точка 2:
2. Одобрява следните условия за участие в конкурса за продажба на
УПИ І-582, кв.40 по действащия регулационен план на село Бръшлен и
построената в него сграда:
2.1. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

2.1.1. Да са физически лица или юридически лица, учредени и
регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо
чуждестранно законодателство;
2.1.2. Кандидатите трябва да представят документи, доказващи
професионалния им опит и финансови възможности (отчети за приходи и
разходи за 2014 г., счетоводни баланси за 2014 г., справки за наличните ДМА и
парични средства на кандидата);
2.1.3. Да нямат задължения към община Сливо поле;
2.1.4. Да не са неизправна страна по договор, сключен с община
Сливо поле.
2.2. Конкурсни условия:
2.2.1. Начална конкурсна цена на имота – 60 831,00 лева, без ДДС.
2.2.2. Кандидатът следва да представи инвестиционните си намерения
спрямо имота, като изясни: предмет на дейност на обекта, който ще се
реализира, вид и обем на строителството, размер на инвестицията, разкриване
на работни места, мерки по опазване на околната среда и др., които следва да
бъдат съобразени с отреждането на имота за предимно-производствена зона,
съгласно Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
2.2.3. Кандидатът има възможност да избира начина на оформление на
изложението си по т.2.2.2. (текстови, графичен или комбиниран), съобразно
желанието и виждането си.
2.2.4. Кандитатът се задължава:
 изготвянето и одобряването на ПУП – План за застрояване
на имота, с който същият да се отреди за предимно-производствена зона, да се
извърши в срок до 8 месеца, считано от датата на сключване на договора за
покупко-продажба;
 да започне строителството на обекта в срок до 12 месеца,
считано от датата на одобряване на ПУП- План за застрояване на имота;
 минималния размер на предвижданата инвестиция в имота да не
е по-малък от 250 000 лева;
 в срок до 5 години да реализира поетия ангажимент за
инвестиция в имота;
 да спазва изискванията за опазване и възстановяване на
околната среда;
 да разкрие минимум 5 броя работни места, приоритетно за
граждани на Община Сливо поле, които да запази за минимален срок от 3
години;
 да не прехвърля правото на собственост върху имота и
построения в него обект в срок от 5 години, считано от датата на въвеждане в
експлоатация на обекта, конкретизиран в изложението по т.2.2.2.
2.2.5. В случай, че купувачът не започне и/или не завърши
изграждането на обекта в договорения срок, не спази някое от условията,
заложени в конкурса, Община Сливо поле си запазва правото да развали по

съответния ред сделката и да получи обратно правото на собственост върху
имота, като задържи изплатената цена.
2.3. Критерии за оценка на предложенията:
2.3.1. Предложена цена на имота – тежестта на този критерий се
оценява на 70 точки по Кц /коефициент на предложена цена/, като:
Кц = Кцу/Кцм,
където Кцу е размер на цена, предложена от участника (не може да бъде пониска от определената начална цена на имота – 60 831,00 лв, без ДДС), а Кцм –
максималният размер на цена, предложена от някой от участниците.
2.3.2. Размер на вложените инвестиции – максималният брой
точки по този критерий е 25 точки, като за:
 инвестиции до 250 000 лв. - 5 точки;
 инвестиции до 500 000 лв. - 10 точки;
 инвестиции до 1 000 000 лв. - 15 точки;
 инвестиции над 1 000 000 лв. - 25 точки.
2.3.3. Брой работни места, които ще разкрие купувачът за
осъществяване на дейност, съгласно предложения идеен проект –
максималният брой точки по този критерий е 5 точки, като за:
 5 работни места - 1 точки;
 до 10 работни места - 3 точки;
 над 10 работни места - 5 точки
РЕШЕНИЕ №477
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси,
Общински съвет Сливо поле реши:
1. Одобрява план-сметка за необходимите разходи за извършване на
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Сливо поле, както
следва:
ПЛАН-СМЕТКА
ЗА ПЛАНИРАНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И
СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
ЗА 2015 ГОД. В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Наименование на разхода

лв.

I. Разходи, предвидени по план-сметката
Закупуване и осигуряване на съдове за събиране на генерираните
1
34800
твърди битови отпадъци
Събиране, включително разделно на твърдите битови отпадъци и
2 транспортирането им до Регионално депо - гр. Русе или друга
208869
инсталация и съоръжение за третирането им
3 Такса за депониране на битовите отпадъци на Регионално депо за 43286

неопасни и инертни материали - гр. Русе
Обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения,
4 вкл. Отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците
Проучване, проектиране, изграждане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови отпадъци.
5
Приемане на рекултивирани сметища, категоризация на терена и
промяна на начина на трайно ползване
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
6 другите територии, предназначени за обществено ползване,
почистване на стари замърсявания и нерегламентирани сметища

136080

3650

136509

ОБЩО: 563194
2. Средствата по т.1 ще се събират от такса битови отпадъци, която
постъпва от юридически и физически лица и от преходен остатък от 2014 г.
3. Размерът на таксата за битови отпадъци не се променя и остава същата
определена с Решение № 197, Протокол № 19 от заседание на Общински съвет
- Сливо поле, проведено на 30-31.01.2009 год.
РЕШЕНИЕ №478
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.37, ал.6 от
Наредба №16 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле 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 2014 г., както следва:
1.Утвърждава окончателния годишен план на бюджета на Община Сливо
поле по функции и дейности за 2014 година както следва:
1.1.ПО ПРИХОДА
- 8705231 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
1.1.1.Приходи с държавен характер – 3341509 лв.
1.1.2.Приходи с общински характер –5363722 лв.
1.2.ПО РАЗХОДА
- 7498086 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
1.2.1.Държавни дейности – 3009563 лв.
1.2.2.Местни дейности – 4488523лв.

2.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сливо
поле за 2014 година както следва:
2.1.ПО ПРИХОДА
- 7498086 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
2.1.1.Приходи с държавен характер – 3009563 лв.
2.1.2.Приходи с общински характер –4488523лв.
2.2.ПО РАЗХОДА – 7498086 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
2.2.1.Държавни дейности – 3009563 лв., в т.ч. средства за строителство,
основен ремонт и придобиване на ДМА – 11001 лв.
2.2.2.Местни дейности – 4259098 лв., в т.ч. средства за строителство,
основен ремонт и придобиване на ДМА– 2175690 лв.
2.2.3.Дофинансиране – 229425 лв.
ІІ. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове
към 31.12.2014 г., съгласно Приложение № 2.
ІІІ. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 г.,
съгласно Приложение № 3.
ІV. Приема отчета за капиталови разходи за 2014 г.
източници на финансиране, съгласно Приложение № 4.

по обекти и

РЕШЕНИЕ № 479
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 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 реши:
Предоставя правомощия на Петко Маринов Петков – заместник-кмет
на Община Сливо поле да представлява Община Сливо поле на:
I. Извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ- РУСЕ“ АД,
което ще се проведе на 20.03.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на
лечебното заведение, ул. „Независимост“ № 2, при следния дневен ред:
1. Освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов
съвет на директорите на дружеството.
2. Определяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите.
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите,
на които няма да бъде възложено управлението,

като гласува по точките от дневния ред, както следва: по т. 1 - „ЗА“, по т. 2 „ЗА“, по т. 3 – „ЗА“.
II. При липса на кворум, да представлява Община Сливо поле на
събранието, което ще се проведе на 06.04.2015 г. от 11.00 часа на същото място
и при същия дневен ред.
РЕШЕНИЕ № 480
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, 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 ВиК – Русе, което ще се проведе на
11.03.2015 г. от 11.00 часа в зала №1 на Областна администрация – Русе,
определя Синан Садула Вейсал – зам.-кмет на Община Сливо поле да го
представлява.
2. Съгласува следната позиция на Община Сливо поле по въпросите от
дневния ред:
2.1. Одобрява бюджета на Асоциацията по В и К за обособената
територия, обслужвана от В и К ООД – Русе за 2015 г.
2.2. Одобрява отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К
– Русе за 2014 г.
2.3. Одобрява отчета за дейността на Асоциацията по В и К – Русе за
2014 г.
2.4. Одобрява вземането на решение по чл.34, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация на общото събрание за принципно съгласие за сключване на
договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите
и съоръженията, както и за предоставяне на В и К услуги на
потребителите срещу заплащане със съществуващия В и К оператор – „В
и К ООД – Русе“ на водоснабдителната и канализационната система в
обособената територия на А В и К – Русе, по реда на чл.198п, ал.1,
предложение първо от Закона за водите.
2.5. Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация на ДМА – подобект ІІІ „Главен
профил“ ІІ – Колектор „Чародейка“, част от проект „Рехабилитация и
разширяване на канализационната мрежа – гр.Русе – Лот 2“ (Лот 2) по
ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – гр.Русе“,
на основание приемо-предавателен протокол от 27.06.2014 г., за
предаване на ДМА от Министерство на регионалното развитие в
качеството си на Възложител на Община Русе в качеството си на
Бенефициент.
2.6. Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация на ДМА – изграденото
удължение на уличен водопровод от УПИ ХІІ-998, кв.10 по
регулационния план на с.Ценово на „В и К“ ООД – Русе.

2.7. Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация на ДМА – водоснабдителната
мрежа на територията на с.Тетово и съоръженията към нея на „В и К“
ООД – Русе.
2.8. 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.
РЕШЕНИЕ № 481
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните
финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г., ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2015 г. , ФО № 1 от 26.01.2015 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле
реши:

1. Приема бюджета на Община Сливо поле за 2015 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 6 582 752 лв. /съгласно Приложение 1/
1.1.1. Приходи за делегираната от държавата дейност в размер на 3 051
732 лв.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в
размер на 2 719 786 лв.
1.1.1.2.Преходен остатък от 2014 г. в размер на 337 668 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 531 020 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 360 300 лв./съгл. Приложение 1/
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 246 054 лв./съгл. Приложение
1/
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 617 300 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в
размер на 351 400 лв., в т.ч.:
 за строителство и основен ремонт и придобиване на ДМА –
137 800 лв.
 за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 212 700 лв.
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми - 434 774 лв.
1.1.2.6. Предоставени трансфери в размер на 151 026 лв.
1.1.2.7. За зимно поддържане на пътищата - 70 800 лв.
1.1.2.8. Целеви трансфери за връщане - 107 057 лв.
1.1.2.9. Трансфери между бюджети - 136 080 лв.
1.1.2.10. Преходен остатък от 2014 г. в размер на 1 183 753 лв.
1.1.2.11.
Чужди средства - 7 252 лв.
1.2. По разходите в размер на 6 582 752 лв., разпределени по функции,
групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение 1.
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 051 732 лв.

в т.ч. резерв - 121 656 лв.
1.2.1.1.
От държавни трансфери 2 719 786 лв.
1.2.1.2. От преходен остатък 337 668 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 3 531 020 лв.
1.2.2.1.
За делегирани държавни дейности 307485 лв. /дофинансиране/
1.2.2.2. За местни дейности 3 223 535 лв.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на
касова основа в размер на 0 лв., т.е. балансирано салдо.
1.4. Утвърждава разчет за разходите по бюджетите на второстепенни
разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 3.
1.5. Приема инвестиционната програма за 2015 г. в размер на 537 041
лв. по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2.
1.5.1. Капиталови разходи за местни дейности –534 641 лв.
1.5.2. Капиталови разходи за държавни дейности - 2 400 лв.
2.
Утвърждава разходите за заплати през 2015 г. без звената, от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети,
съгласно Приложение № 4.
3.
Субсидии за организации с нестопанска цел:
3.1. Читалища – 138 800 лв., разпределени съгласно Приложение № 7.
3.2. Спортен клуб по борба, джудо и самбо „Дунав” Сл.поле – 2 000 лв.
– за командировки при състезания, екипи, горива, нощувки, храна.
3.3. Сдружение „Футболен клуб Дунав – 2009” – Сливо поле – 4 000 лв.
– за съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране, командировки, храна,
охрана.
3.4. Сдружение „Футболен клуб Динамо – 2011” - Стамболово - 4 000
лв. - за съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране, командировки,
храна, охрана.
3.5. Сдружение „Футболен клуб Юделник” – с.Юделник – 4 000 лв. – за
съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране, командировки, храна,
охрана.
3.6. Сдружение
„Клуб
по
водомоторен
спорт
с.Ряхово“
- 1 500 лв. - горива, храна и медицинско обслужване.
4.
Приема лимит за представителни цели на председателя на общинския
съвет – 5 000 лв.
5.
Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в
размер на 2586814 лв., съгласно Приложение № 10.
6.
Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по
програми на Европейския съюз през 2015 г. по договори за безвъзмездна помощ
съгласно Приложение № 11.
7.
Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2015-2017 г. съгласно Приложение № 8.
8.
Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно
Приложение № 5.
9.
Определя максимален размер на дълга, както следва:

Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. в
размер на 4 000 000 лв. в т.ч. временен безлихвен заем от РБ - 3 000
000 лв.
9.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2015 г.
0 лв.
9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на 2015г. в размер на 0 лв.
9.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2015 г. се
определят в размер на 4 000 000 лв. Приложение № 9.
10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на 100%.
11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2015 г. в размер на 100%.
12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през 2015 г. в размер на 19 009 лв.
13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
13.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не
се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
13.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя
общия размер на разходите;
13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени
и/или неотложни разходи по 1.2.1. от настоящото решение.
14. Възлага на кмета:
14.1. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението;
14.2. Да разработва детайлен отчет на сметките от ЕС по отделни
общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ
орган и на МФ.
15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто
бюджет е част от общинския бюджет.
15.1.За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря
срока за погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата
програма, но не по късно от края на 2015 г.;
15.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства да се спазват изискванията по чл.126 от ЗПФ;
15.3.При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се
спазват изискванията по чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ;
9.1.

15.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.
16. Упълномощава кмета:
16.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по
структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по
национални програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие;
16.2. Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за
финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти;
16.3. 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;
16.4. 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.
17. Утвърждава списък на пътуващите лица от системата на образованието в
община Сливо поле - Приложение № 6.
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета 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
№47
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 09.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ №482
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи,
Писмо с изх.№СБ-02-338/04.03.2015 год., Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Дава съгласие за предоставяне на имоти – публична общинска
собственост - полски пътища, включени в заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на
Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ град Русе за разпределяне на
масиви между собственици и/или ползватели на земеделски земи по землища
на територията на Община Сливо поле, по цени в размер на средно рентно
плащане за съответното землище.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №483
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 и във връзка с
чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет – Сливо поле реши:
1. ОТМЕНЯ изцяло Решение №460 по Протокол №43 от заседание на
Общински съвет – гр. Сливо поле, проведено на 17.12.2014 год.
2. ОПРЕДЕЛЯ имоти - публична общинска собственост на Община
Сливо поле, с начин на трайно ползване пасище, мера, за общо и индивидуално
ползване през стопанската 2014/2015 година. Имотите с категориите им и
средното годишно рентно плащане за съответното землище са описани в
Приложения с номера от № 1 до № 11 вкл., като те са неразделна част от
настоящото решение.
3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Сливо поле да организира
изпълнението на настоящото Решение.
РЕШЕНИЕ №484
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:

1. Създава Временна комисия в състав:
Красимир Симеонов – общински съветник
Йордан Тодоров – общински съветник
Сали Салиев – общински съветник, председател на ОбС,
която да посети обекта в с.Бръшлен и състави протокол до къде е стигнало
изпълнението на проекта към момента, в срок – 20.03.2015 г.
2. Кметът на общината да осигури присъствието на лицата от общинска
администрация, отговорни за обекта.
3. Комисията да докладва за резултата от проверката на редовното
заседание на Общинския съвет на 25.03.2015 г.

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
№48
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 25.03.2015 г.
РЕШЕНИЕ №485
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. 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 2014 г.
2. Възлага на кмета на общината съвместно с ОПУ да предприеме
необходимите мерки за отстраняване на нередностите в проблемния участък по
II клас път Русе-Силистра.
РЕШЕНИЕ №486
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.1, т.24 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
във връзка с изпълнение на дейностите по чл.76, чл.78 и чл.80 от Наредба
№3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при
извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците,
Общински съвет – Сливо поле реши:
Избира за представители на Общински съвет – Сливо поле в състава на
Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата следните
общински съветници:
1. Тодор Георгиев Йорданов
2. Валентин Христов Атанасов.
РЕШЕНИЕ №487
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-1133/05.03.2015 г. от Веселина
Петрова Друмева, възложител, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Разрешава изработването на ПУП - Изменение на план за улична
регулация от ОТ 6 до ОТ 16 и изменение на план за регулация за УПИ I-17 и
УПИ XVII-512, кв.22 с.Бабово, общ.Сливо поле. Ще се образува нов УПИ I от
част от УПИ I-17 и УПИ XVII-512, като другата част от УПИ I-17(стар) се

включва в уличната регулация, а регулацията на нов УПИ I минава по имотна
граница.
2.
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №488
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 от Петко Маринов Петков, зам.-кмет на Община
Сливо поле с вх.№СП-1304/12.03.2015 г., Общински съвет – Сливо поле реши:
1.
Разрешава изработването на ПУП - Изменение на план за улична
регулация от ОТ 450 до ОТ 451 и изменение на план за регулация на кв.25А,
гр.Сливо поле, община Сливо поле. Ще се образуват два нови квартала –
кв.144 и кв.145. Осигурява се достъп до УПИ I-970, II-971 и III-972 от кв.144нов (кв.25А – стар). В кв.145 се образува нов УПИ I-1646 – за детска площадка.
2.
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 489
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 във връзка с чл.24, т.4 от Закона за регионалното
развитие, Общински съвет – Сливо поле реши:
Одобрява годишния доклад за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Сливо поле за 2014 г.
РЕШЕНИЕ №490
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, чл.137, ал.1, т.9 и
чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.8 и т.11 от Наредба №6 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 баланс при ликвидация на „Благоустройцвет“ ЕООД- в
ликвидация, град Сливо поле към 15.03.2015 година.
2.
Да се направи допълнителна парична вноска в размер на 3402,25
лева за обезпечаване процеса на окончателна ликвидация на „Благоустройцвет“
ЕООД- в ликвидация, град Сливо поле, за срок до приключване на процеса на
ликвидация.
3.
Следното дружествено имущество по баланса към 15.03.2015
година, представляващо:

Застроено дворно място с площ от 2253 кв.м., обособено в УПИ IV1056, 1184, квартал 34 по плана на град Сливо поле с балансова
стойност 9343,40 лева;
3.2. Административна сграда със застроена площ 236 кв.м. и
пристройка (котелно помещение) със застроена площ 37 кв.м.,
построени в УПИ IV-1056, 1184, квартал 34 по плана на град Сливо
поле с балансова стойност 3471,30 лева;
3.3. Навес – метален (гараж и складове) със застроена площ 360 кв.м.,
построен в УПИ IV-1056, 1184, квартал 34 по плана на град Сливо
поле с балансова стойност 5278,32 лева,
да се предаде на Община Сливо поле.
4.
Остатъкът от парични средства след разплащане от страна на
дружеството на всички задължения, свързани и необходими за приключване на
производството по ликвидация и заличаването му, да бъдат внесени по сметка
на Община Сливо поле.
5.
Кметът на Община Сливо поле да предприеме необходимите
действия за корекция в бюджета във връзка с т.2 от настоящото решение.
3.1.

РЕШЕНИЕ №491
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29, ал.3 от Наредба
№16/2013 г. за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Сливо поле, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет
– Сливо поле реши:
Променя бюджета на Община Сливо поле, както следва:
НАМАЛЯВА:
1. Плана на разходите
Дейност „Общинска администрация – местна дейност“
§ 10-15 – Разходи за материали

3403 лв.

УВЕЛИЧАВА:
1. Плана на разходите
Дейност „Общинска администрация – местна дейност“
§ 43-09 – Други субсидии и плащания за нефинансови
предприятия

3403 лв.

3403 лв.

3403 лв.

РЕШЕНИЕ № 492
I. На основание чл.21, ал.1 т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.19, ал.3 от Закона за социално
подпомагане, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема Отчета за изпълнение на Годишен план за действие 2014-2015 г.
през 2014 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги за периода 2010- 2015 г.

II. На основание чл.36б, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.36а, ал.4 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Сливо поле
реши:
Приема План за действие за развитие на социалните услуги на Община
Сливо поле за 2015 г. по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги за периода 2010- 2015 г.
РЕШЕНИЕ №493
На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл.29, ал.3 от Наредба №16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Сливо поле
реши:
Променя бюджета на Община Сливо поле, както следва:
УВЕЛИЧАВА:

126364 лв.

1. Плана на приходите
§ 46-20 – Капиталови помощи и дарения от ЕС
§ 40-22 – Постъпления от продажба на сгради
§ 40-40 – Постъпления от продажба на земя
НАМАЛЯВА:

58364 лв.
36080 лв.
31920 лв.
28636 лв.

1. Плана на разходите
Дейност „Други дейности селско и горско стопанство – мери“
§ 10-20 – Външни услуги

28636 лв.

РЕШЕНИЕ №494
На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл.29, ал.3 от Наредба № 16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Сливо поле
реши:
Променя плана за капиталови разходи, както следва:
УВЕЛИЧАВА:

155000 лв.
Местни дейности

1. Дейности, финансирани със собствени средства
за капиталови разходи
155000 лв.
Функция „Икономически дейности и услуги”
155000 лв.
Дейност „Други дейности селско и горско стопанство – мери ”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
155000 лв.

§ 52-03 Закупуване на багер

155000 лв.

РЕШЕНИЕ № 495
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, т.2 от Закона за
общинската собственост и чл.56, ал.1, т.2 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:
6. Да се извърши продажба без търг или конкурс на притежаваните от
Община Сливо поле 500/1517 (петстотин върху хиляда петстотин и
седемнадесет) идеални части от недвижим имот, представляващ: дворно място
цялото с площ от 1517 (хиляда петстотин и седемнадесет) квадратни метра,
обособено в УПИ ХV-20 (петнадесет римско тире двадесет арабско), квартал 22
(двадесет и втори) по действащия регулационен план на село Бабово, община
Сливо поле, област Русе, като за продажна цена на идеалните части от имота се
приеме сумата от 1685,00 (хиляда шестстотин осемдесет и пет) лева, без ДДС,
която представлява определената от независим лицензиран оценител експертна
оценка на частта от имота.
7. Определя за купувач на имота, съсобственика на посоченото в т.1 на
настоящото решение дворно място - ВИОЛЕТКА МИХАЙЛОВА
КОСТАДИНОВА, с постоянен адрес: град Самоков, община Самоков, област
Софийска, ул. „Иван Доспевски“ № 18.
8. 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
№49
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 29.04.2015 г.
РЕШЕНИЕ №496
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 на читалищата на територията на Община
Сливо поле през 2014 година, както следва:
 НЧ „Христо Ботев – 1928 г.” гр. Сливо поле;
 НЧ „Познай себе си – 1911 г.” с. Ряхово;
 НЧ „Христо Ботев – 1914 г.” с. Борисово;
 НЧ „Никола Й.Вапцаров – 1927 г.” с. Бабово;
 НЧ „Светлина – 1923 г.” с. Голямо Враново;
 НЧ „Христо Ботев – 1928 г.” с. Малко Враново;
 НЧ „Отец Паисий – 1928 г.” с. Стамболово;
 НЧ „Иван Вазов – 1927 г.” с. Кошарна;
 НЧ „Владимир Маяковски – 1929 г.” с. Юделник;
 НЧ „Братство – 1906 г.” с. Бръшлен;
 НЧ „Христо Ботев – 1926 г.” с. Черешово.
РЕШЕНИЕ №497
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.147, ал.2, чл.270, ал.2, чл.271 и чл.273, ал.1 от Търговския
закон, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.
Приема крайния ликвидационен баланс на „Благоустройцвет“ ЕООД в
ликвидация, гр.Сливо поле /Приложение №1/, Пояснителния доклад към баланса
/Приложение №2/ и Годишния отчет на ликвидатора /Приложение №3/.
2.
Освобождава от длъжност и отговорност ликвидатора на „Благоустройцвет“
ЕООД в ликвидация, гр.Сливо поле.
3.
Отписва вземания в размер на 3402,25 лева, приети с Решение №491 по
Протокол №48 от заседание на Общински съвет – Сливо поле, проведено на 25.03.2015 г.
4.
Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на
„Благоустройцвет“ ЕООД в ликвидация, гр.Сливо поле в Търговския регистър при Агенция
по вписванията.
РЕШЕНИЕ №498
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
Предоставя правомощия на Георги Стефанов Големански – кмет на Община Сливо
поле да представлява Община Сливо поле на Общо събрание на съдружниците на В и К ООД
- Русе, което ще се проведе на 22.04.2015 г. от 10.00 часа в сградата на фирмата – гр. Русе, ул.
Добруджа №6, при следния дневен ред:
1. Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2014 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството и отчета за приходите и
разходите на В и К ООД - Русе за 2014 г., с одиторския доклад.

3. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г.
4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за текущи проверки и заверки на
Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., съгласно изискванията на ЕБВР –
Лондон.
5. Продължаване на срока на договора за възлагане на управлението на В и К ООД –
Русе.
6. Упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да
сключи допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на В и К
ООД – Русе, във връзка с решението по т.5.
7. Освобождаване на контрольора на В и К ООД – Русе.
8. Избор на контрольор на дружеството и определяне на възнаграждението му.
9. Упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да
сключи договор за възлагане на контрола на В и К ООД – Русе, във връзка с решението по
т.8.
10. Разни,
и проект за решения на Общото събрание, както следва:
по т.1: Приема отчета на управителя на дружеството за 2014 г.
по т.2: Приема Годишния финансов отчет и Отчета на одитора за дейността на
дружеството през 2014 г.
по т.3: Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г. по Търговския закон:
3.1. Остатъчната нетна печалба за отчетната 2014 г. да бъде в допълнителен
резерв на дружеството след:
3.1.1. Отчисляване на дивидент за държавата, съобразно участието й в капитала
на дружеството, на основание ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
3.1.2. Изплащане на допълнително възнаграждение на контрольора и
управителя.
По т.4: Упълномощеният представител да гласува за избиране на предложения на
Общото събрание одитор.
По т.5: Упълномощеният представител да гласува за продължаване договора за
управление на управителя.
По т.6: Упълномощава Министъра на регионалното развитие и благоустройството да
сключи допълнително споразумение към договора за възлагане на управлението на
дружеството във връзка с решението по т.5.
По т.7: Упълномощеният представител да гласува за прекратяване договора на
контрольора.
По т.8: Упълномощеният представител да гласува за избора на контрольор на
дружеството.
По т.9: Упълномощава Министъра на регионалното развитие и благоустройството да
сключи договор за възлагане на контрола на дружеството във връзка с решението по т.8,
като гласува по точките на дневния ред и точките за решения, както следва: по т.1 –
„за”; по т.2 – „за”; по т. 3, 3.1., 3.1.1., 3.1.2. – „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“.
РЕШЕНИЕ №499
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 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.36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т.18, подточка „В“:
- в ред предпоследен думите „група имоти“ се заменят с „група до 3
имота“;
- отпада текстът в последния ред;
- добавя се нов ред с текст - „за повече от три имота - по 15 лв за всеки
следващ“
2. В т.20:
- в подточка „А“ след думите “..., но не по-малко от 50 лв“ се добавя текста:
„за част Архитектурна и по 20 лв за всяка следваща част“;
- подточки „Б“ и „В“ отпадат;
- в подточка „Г“ текстът „50% от А, Б или В“ се изменя така: „50% от А) за
част Архитектурна и по 20 лв за всяка следваща част“;
- в подточка „Д“ текстът „75% от А, Б или В“ се изменя така: „75% от А) за
част Архитектурна и по 20 лв за всяка следваща част“;
- в подточка „Е“ текстът „с РЗП до 100 кв.м. – 30 лв“ се изменя така: „с
РЗП до 100 кв.м. – 50 лв“, а текстът „с РЗП до 200 кв.м – 50 лв“ се изменя така: „с РЗП до
200 кв.м. – 100 лв“;
- в подточка „И“ текстът „0,30 лв/мин.цена 10 лв“ се изменя така:„ 0,50
лв/линеен метър или минимална цена 20 лв“.
3. В т.25, подточка „В“:
- в ред предпоследен текстът „ІV кат. – 100 лв“ се изменя така: „ ІV кат. –
до 100 кв.м РЗП/ до 100 линейни метра – 100 лв, а над 100 кв.м. РЗП/ над 100 линейни метра
– 200 лв“;
- в ред последен текстът „V кат. – 50 лв“ се променя така:
- „V кат. – до 50 кв.м. РЗП/ до 50 линейни метра – 50 лв“;
- „V кат. – до 100 кв.м. РЗП/ до 100 линейни метра - 100 лв“;
- „V кат. – над 100 кв.м РЗП/ над 100 линейни метра – 150 лв“.
4. Добавят се нови точки със следните текстове:
„36. За приемане и одобряване на проект за плътна ограда (V кат.) във връзка с
чл. 48, ал.9/ЗУТ и чл. 6, ал. 6 от Наредба №8 за устройство на територията на община Сливо
поле - 100лв.“
37. Заверка за идентичност на имот – 5 лв.
38. Издаване на заверени копия от строителни книжа и ПУП до 10 бр.:
1 лист А4 – 3 лв;
1 лист А3 – 5 лв;
За всеки следващ лист над 10 бр. – по 0,50 лв/бр.
Преснимането на чертежи с формат над А3 е за сметка на Възложителя.
39. Закупуване на нов кадастрален номер – 10 лв.“
РЕШЕНИЕ №500
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.48, ал.6, ал.8; чл.55, чл.147 от Закона за устройство на територията,
Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8/2008г. за устройство на
територията на Община Сливо поле, както следва:
§1. В чл.6 се правят следните изменения:
1.
В ал.4 отпада т.2 (тъй като противоречи на ЗУТ – съгласно чл.48, ал.8 от
ЗУТ - „не се допускат плътни огради извън урбанизираните територии и в неурегулирани
части на населените места“
2.
В ал.6 отпада второто изречение от текста „Височината на тези огради
не може да надвишава 2,80м над прилежащия терен“. (ЗУТ допуска отклонения от
ограничението до 2,20м в чл.48, ал.9 с архитектурен проект без ЗУТ да ограничава

височината. Мотиви – Обекти на отбраната, банки, спортни съоръжения и др. имат
специфични изисквания за огради – вид и височина, които не могат да бъдат съобразени с
каквото и да било ограничение чрез наредба. ЗУТ допуска допълващо застрояване с Н=3,60м,
което може и да бъде застроено до плътна ограда без покриване на калкан, което също не е
обвързано с ограничение от 2,80м)
§2. В чл.7, ал.3 след думата „часовници“ се добавя текста „виндфанги, външни
метални стъпала с Н до 1,20м“.
§3. В чл.9, ал.1 се допълва с нови точки, както следва:
„т. 14. Виндфанги до 7 кв.м пред обществени и частни обекти;
т. 15. Външни метални стъпала (стълби) с Н до 1,20м в имоти и върху тротоари, ако
между ПО и бордюра към улица или до дърво остават минимум 2 м.“
§4. В чл.11, ал.1, т.6 отпада думата „полиетилен“.
§5. В чл.21 се правят следните изменения и допълнения:
1.
След думите „за строеж“ се добавя текста „във връзка с чл.147 от
ЗУТ“.
2.
В т.1:
2.1. Досегашният текст се заменя с нов: „Постройки на допълващото
застрояване по чл.44 и чл.46 от ЗУТ, когато:“
2.2. Досегашният текст в подточка „б“ се заменя с нов: „са с височина до
3,60м“ (старият текст изключва възможността, дадена от ЗУТ, чл.42,
ал.3/ЗУТ за постройките на допълващото застрояване по чл.44 във
връзка с чл.147/ЗУТ и описва възможностите, дадени само за
второстепенни постройки по чл.46/ЗУТ)
2.3. Отпада подточка „в“ (мотиви – описаният начин на строителство е
остарял и не е формулиран от ЗУТ като изискване, а така също
противоречи на чл.169/ЗУТ)
3.
В т.3 в текста „подточки „а“,“ б“, „в“ и „г“ отпада подточка „в“.
§ 6. В чл.22, изречение първо:
1.
След текста „... чл. 21, т.1 и т.3,“ се добавя нов текст „по чл.147 от ЗУТ
във връзка с чл.44 и чл.46 от ЗУТ, се изграждат по съгласувани
архитектурни и конструктивни чертежи /проекти“;
2.
Отпада досегашния текст „се изграждат по одобрен инвестиционен
проект“.
§ 7. В §3 на Преходни и заключителни разпоредби след досегашният текст се поставя
запетая и се добавя текста „ако е изтекъл най-малко половината от договорения срок и с
тримесечно предупреждение. Ако не е изтекъл половината от договорения срок, да се
предложи друго подходящо място за ПУО и ПО по актуализираната по чл.10, ал.2 от
Наредба 8 на ОС схема.“
РЕШЕНИЕ №501
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.37о от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Сливо поле
реши:
1. Одобрява размера и местоположението на земеделски имоти – публична общинска
собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера, предоставени за общо ползване,
описани както следва:
- Землище Сливо поле – имоти №000223 с площ 22,773 дка; №000249 – с площ
11,609 дка; №000334 с площ 18,078 дка; №000339 с площ 32,987 дка; №097004
с площ 35,391 дка;

Землище Ряхово – поземлени имоти с идентификатори 63668.76.26 с площ
42,700 дка; 63668.76.28 с площ 69,342 дка;
- Землище Голямо Враново – имоти с №000214 с площ 24,870 дка; №000215 с
площ 15,424 дка; №000219 с площ 56,993 дка;
- Землище Бабово – имоти с №000128 с площ 8,125 дка; №000142 с площ 22,205
дка;
- Землище Малко Враново – имоти с №000079 с площ 27,549 дка; №000081 с
площ 8,203 дка; №000150 с площ 17,041 дка;
- Землище Черешово – имоти № 000104 с площ 53,471;
- Землище Кошарна – имоти с №000069 с площ 27,048; №000072 с площ 11,342
дка;
- Землище Юделник имоти с №000121 с площ 11,686 дка; №000123 с площ
13,227 дка;
- Землище Борисово – имоти с №000024 с площ 63,840 дка;
- Землище Стамболово – имоти с №000061 с площ 84,927 дка.
2.1. Одобрява размера и местоположението на земеделски имоти - публична общинска
собственост, с начин на трайно ползване - пасище, мера, предоставени за индивидуално
ползване на животновъди, притежаващи пасищни животни на територията на община
Сливо поле, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от стопанската 2014/2015
година (Приложение №1).
2.2. Утвърждава приложен списък на земеделските стопани, животинските единици
съобразно отглежданите от тях пасищни животни и предоставените им за индивидуално
ползване площи по землища (Приложение №1)
2.3. Приема годишни наемни цени, определени по пазарен механизъм съгласно чл.37и, ал.1
от ЗСПЗЗ, изготвени от независим лицензиран оценител на имоти - Приложение № 1, което
представлява неразделна част от настоящото решение.
3. ОПРЕДЕЛЯ следните правила за ползване на пасищата, мерите, отдадени под наем за
индивидуално ползване описани в Приложение №2.
4. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите
и жителите на Община Сливо поле, в частност на земеделските стопани и
животновъди, и с цел спазване на законовите срокове за кандидатстване и подаване на
документи, предвид приетите изменения и допълнения в Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, обн. в ДВ бр.14/20.02.2015г., настоящото решение
подлежи на предварително изпълнение.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими правни и
фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
-

РЕШЕНИЕ №502
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, ал.1 от Наредба №1
на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с
имоти и вещи общинска собственост, чл.2, ал.1, т.5, т.16, т.21 и т.22 от Наредба №2 на
Общински съвет – Сливо поле за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти
със стопанско и административно предназначение – общинска собственост, Общински съвет
– Сливо поле реши:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез провеждане
на публичен търг на част от следния недвижим имот – публична общинска собственост:
Помещения с обща площ 239,15 кв.м. /двеста тридесет и девет квадратни метра и
петнадесет квадратни дециметра/ от сутерена на двуетажна масивна сграда /Младежки
дом – гр. Сливо поле/, построена в УПИ I, кв. 69 по действащия регулационен план на гр.
Сливо поле, представляващи: фоайе-дискотека, дискотека /дансинг/, предверие–стая на

дисководещ, стая на дисководещ, склад, офис и санитарен възел, с предназначение за
коктейл-бар /дискотека/.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна наемна цена за обекта, подробно описан в точка 1 от
настоящото решение, в размер на 570,28 лв. /петстотин и седемдесет лева и двадесет и осем
стотинки/ с ДДС на месец.
3. УПЪЛНОМОЩАВА Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
действия по организирането и провеждането на публичен търг за отдаване под наем, както и
всички други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ №503
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36б, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.36а, ал.4 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема корекция в Годишен план за действие за развитие на социалните услуги на
Община Сливо поле за 2015г. и прогноза за 2016г. по изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги 2010-2015г.
РЕШЕНИЕ №504
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.29, ал.3 от Наредба №16/2013 г. за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле, Общински съвет – Сливо поле
реши:
I. Променя бюджета на Община Сливо поле, както следва:
 УВЕЛИЧАВА:
Плана на приходите
§ 24-06 – Приходи от наеми на земя
§ 45-01 – Текущи помощи и дарения от страната
 УВЕЛИЧАВА:
Плана на разходите
Функция „Икономически дейности и услуги”
Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътища”
1.§ 10-30 – Текущ ремонт
- Ремонт улична мрежа гр. Сливо поле
- Ремонт улична мрежа с. Бабово
- Ремонт улична мрежа с. Бръшлен
- Ремонт улична мрежа с. Борисово
- Ремонт улична мрежа с. Кошарна
- Ремонт улична мрежа с. Юделник
- Ремонт улична мрежа с. Стамболово
- Ремонт улична мрежа с. Г. Враново
- Ремонт улична мрежа с. М. Враново
- Ремонт улична мрежа с. Ряхово
- Ремонт улична мрежа с. Черешово
2.§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 – Поставяем обект Автоспирка с. Борисово – 2 бр.

179 600 лв.
170 070 лв.
9 530 лв.
170 200 лв.
170 200 лв.
170 200 лв.
22 430 лв.
10 290 лв.
8 900 лв.
22 580 лв.
13 300 лв.
13 510 лв.
4 000 лв.
21 900 лв.
11 510 лв.
26 960 лв.
14 820 лв.
9 400 лв.
9 400 лв.

ІІ. 1.Предлага на кмета на общината при провеждане на Обществената поръчка при избор на
изпълнител да включи в заповедта в състава на комисията общинските съветници –
Красимир Симеонов, Надежда Панайотова, Севгин Мехмедов.
2.Възлага на кмета на Община Сливо поле да се изгради комисия за обследване на
общинските пътища и използване средствата по докладна записка изх.№СП-2023/21.04.2015
г. с представители от общинската администрация, кмета на населеното място и по един
общински съветник от група, както следва: Велизар Ясенов, Надежда Панайотова, Севгин
Мехмедов.
3.Краен срок – 30.05.2015 г.
РЕШЕНИЕ №505
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 от Азис Назмиев Кючуков с вх.№СП-1989/20.04.2015 г., Общински съвет – Сливо
поле реши:
3.
Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за външно ел.захранване
кабел НН за навес в ПИ 027008, м.Гаргалъка, гр.Сливо поле, община Сливо поле. Предлагат
се два варианта:
Вариант I – Трасе №1 е по-кратко от другото предложение – с дължина
319,47м. Начало – стълб 24, клон Г на ТП 2. Трасето преминава през полски пътища – имоти
131 и 401, ведомствени пътища – им.149, канали – им.225, пасища, мери III кат. – им.249 и
ниви III кат. – им.415.
Вариант II – Трасе №2 е двойно по-дълго от първото предложение – с дължина
614,00м. Начало – стълб 24, клон Г на ТП 2. Трасето преминава предимно през полски
пътища – имоти 131, 216, 401 и ведомствени пътища – им.149. Засегнати са само 7 кв.м. от
ниви III кат. – им.415.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №506
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.150, ал.1 от Закон за устройство на територията във връзка с постъпило
искане от Веско Йорданов Маринов- управител на „Черешово Холидей“ ЕООД с вх.№СП1798/07.04.2015 г. за одобряване на КПИИ „Цех за преработка на черупчести плодове“,
Общински съвет – Сливо поле реши:
1.
Одобрява ПУП – Изменение на план за регулация на УПИ I-338 и УПИ II-338,
кв.14 и Изменение на план за застрояване на нов УПИ I-338, кв.14, по регулационния план на
с.Черешово, община Сливо поле – Изменение на план за улична регулация от ОТ 150 до ОТ
151 – улично отклонение от ОТ150 през общински терен (отбелязан като зелена площ –
нереализирана) до частни имоти с цел осигуряване на достъп до тях, което е с размери
24м/6м (144 кв.м). Продължението на това отклонение е новопроектиран частен път,
осигуряващ достъп до УПИ I-338 и УПИ II-338 в кв.14, с.Черешово.
2.
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №507
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 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 реши:
I. Предоставя правомощия на Петко Маринов Петков – заместник-кмет на
Община Сливо поле да представлява Община Сливо поле на общо събрание на акционерите
на „МБАЛ- РУСЕ“ АД, което ще се проведе на 26.05.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала
на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, при следния дневен ред:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. –
проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2014 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от
регистриран одитор – проект на решение: Общото събрание на акционерите
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от
регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2014 г. – проект на решение:
Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за
2014 г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от
регистриран одитор. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема
консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистриран одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г. – проект на решение:
Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на
дружеството за 2014 г. като същата да се отнесе за покриване на загуби от минали
години.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2014 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите
не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността
им през 2014 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2015 г. – проект на решение: Общото събрание на
акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2015 г.,
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“.
II. Да представлява Община Сливо поле при провеждане на събранието на 11.06.2015
г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред в случай, че на първоначално
обявената дата липсва кворум за провеждането му.

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
№50
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 28.05.2015 г.
РЕШЕНИЕ №508
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 – Сливо поле, относно готовността на личния състав за предотвратяване на
кражби и посегателства към земеделската продукция през летния сезон на 2015
година.
РЕШЕНИЕ №509
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Приема за сведение 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 жътвената кампания през 2015 г.
2. Предлага кметовете на населените 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 2015 г. без пожари и запалвания.
РЕШЕНИЕ №510
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните, във връзка с
чл.133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Наредба №18 - за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на
Община Сливо поле.

РЕШЕНИЕ №511
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 чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Сливо поле реши:

5. Одобрява изменение на ПУП – Изменение на План за улична
регулация от ОТ 149 до ОТ 157 и изменение на ПУП – План за
регулация на кв.8 и кв.15 по регулационния план на с.Юделник,
община Сливо поле. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за
обнародване в „Държавен вестник“ след изтичането на срока за
упражняване на контрол за законосъобразност на акта от Областния
управител.
6. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №512
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 чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява ПУП – Изменение на План за улична регулация от ОТ 83,
ОТ 300, ОТ 301, ОТ 91 до ОТ 302 и Изменение на План за регулация
на кв.46 по регулационния план на с.Кошарна, община Сливо поле, от
който се образуват три нови квартала – 46(нов), 56 и 57. Решението да
се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ след
изтичането на срока за упражняване на контрол за законосъобразност
на акта от Областния управител.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №513
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 и във връзка с
чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет – Сливо поле реши:
1. ОПРЕДЕЛЯ имоти - публична общинска собственост на Община
Сливо поле, с начин на трайно ползване пасище, мера, за общо и индивидуално
ползване през стопанската 2015/2016 година. Имотите с категориите им и
средното годишно рентно плащане за съответното землище са описани в
Приложения с номера от № 1 до № 11 вкл., като те са неразделна част от
настоящото решение.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Сливо поле да организира
изпълнението на настоящото Решение.
РЕШЕНИЕ №514
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.25, ал.3, т.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски
земи, чл.45и, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.18, ал.1, чл.26, ал.1 от
Наредба №49 за поддържане на Картата за възстановена собственост,
Общински съвет Сливо поле реши:
І. Одобрява проект за делба на поземлен имот №097004 – публична
общинска собственост с начин на трайно ползване- пасище, мера, III
/трета/ категория по АОС №2488/10.12.2012 год, находящ се в землището на
град Сливо поле с ЕКАТТЕ 67444, община Сливо поле, като се образуват
три нови имота, както следва:
- поземлен имот с №094005 с площ от 24,188 дка, с начин на трайно
ползване пасище, мера;
- поземлен имот №094006 с площ от 2,087 дка, който ще послужи за
разширяване на съществуващия гробищен парк;
- поземлен имот №094007 с площ от 9,116 дка, с начин на трайно
ползване пасище, мера.
ІІ. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №515
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 и чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост,
чл.52, ал.1, т.2 и чл.55, 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, 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. Да се извърши продажба без търг или конкурс на 18 (осемнадесет)
квадратни метра придаваема по улична регулация част към поземлен имот с
планоснимачен №198 (сто деветдесет и осем), в частта му отредена за УПИ
ХХІІ-198 (двадесет и две римско тире сто деветдесет и осем арабско), квартал
26 (двадесет и шести) по действащия регулационен план на село Черешово,
община Сливо поле, област Русе.
2. Продажбата да се извърши по определената от лицензиран оценител
справедлива пазарна стойност на придаваемата част, описан в пункт 1 на
настоящото решение, в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева, без ДДС.
3. Определя за купувач на придаваемата част, описана в пункт 1 на
настоящото решение, собствениците на неурегулирания поземлен имот – Кирил
Божинов Якимов, Божидар Кирилов Якимов и Анка Кирилова Букева.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да извърши всички
фактически и правни действия, свързани с изпълнението на решението.

РЕШЕНИЕ №516

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.56,
ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.7, ал.1, ал.3, ал.4 и
ал.5 и чл.10, ал.5 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 - външни метални
стълби с размери 5 м (пет метра) на 1,50 м (един метър и петдесет сантиметра),
предназначени за обслужване на две помещения, находящи се на първи етаж от
двуетажна масивна сграда, изградена в имот – публична общинска собственост,
представляващ УПИ І-495 (едно римско тире четиристотин деветдесет и пет
арабско) в квартал 41 (четиридесет и първи) по действащия регулационен план
на село Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе.
2. Поставянето да се извърши съобразно одобрената от Главния архитект на
Община Сливо поле на 16.02.2015 г. схема за поставяне на преместваем обект
към Скица №14/05.02.2015 година, издадена от Дирекция ОСУТ към Община
Сливо поле.
3. Всички разходи по поставянето, както и по изготвянето на свързаната с
него документация да са за сметка на собственика на описаните в точка 1 на
настоящото решение помещения – Тефик Али Байтар.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №517
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.18, ал.1,
чл.26, ал.3 от Наредба №49 за поддържане на Картата за възстановена
собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
І. Отменя проекти за делба на поземлени имоти – частна общинска
собственост на територията на Община Сливо поле, описани по имоти и
землища, както следва:
1. Землище град Сливо поле
- Отменя проектни номера на имоти - №066047; №066048; №066049;
№066050; №066051, същите са съставна част на поземлен имот №066008 –
с площ в размер на 16,850 дка, трета категория, местността „Маймун дере“;
- Отменя проектни номера на имоти - №066052; №066053; №066054;
№066055; №066056; №066057; №066058; №066059; №066060; №066061;
№066062; №066063; №066064; №066065; №066066, съставна част на
поземлен имот №066009 – с площ в рамер на 55,155 дка, от които 5,960 дка
пета категория и 49,195 дка трета категория, местността „Маймун дере“;
- Отменя проектни номера на имоти - №066067; №066068; №066069;
№066069; №066070; №066071; №066072; №066073; №066074, съставна
част от поземлен имот №066014 – с площ в размер на 25,750 дка , от които

4,617 дка пета категория и 21,133 дка трета категория, местността
„Маймун дере“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №067049; №067050;
№067051; №067052; №067053; №067054; №067055; №067056; №067057,
съставна част на поземлен имот №067026 с площ в размер на 32,997 дка,
трета категория, местността „Маймун дере“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №068062; №068063;
№068064; №068065; №068066; №068067; №068068; №068069; №068070;
№068071; №068072; №068073; №068074; №068075; №068076; №068077;
№068078; №068079; №068080, съставна част на поземлен имот №068016 –
с площ в размер на 60,056 дка, от които 3,853 дка пета категория и 56,203
дка трета категория, местността „Чукурлука“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №073044; №073045;
№073046, сътавна чцаст на поземлен имот №073007 – с площ в размер на
12,439 дка, от които 0,005 дка пета категория и 12,434 дка трета категория,
местността „Просенски път“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №073047; №073048,
съставна част на поземлен имот №073015 – с площ в размер на 7,121 дка,
от които 1,701 дка четвърта категория и 5,420 дка трета категория,
местността „Просенски път“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №076124; №076125,
съставна част от поземлен имот №076031 – 7,000 дка, трета категория,
местността „Кайлийското“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №097126; №097127;
№097128; №0970129, съставна част на поземлен имот №076097 – 12,045
дка, трета категория, местността „Кайлийското“.
2. Землище село Голямо Враново
- Отменя проектни номера на поземлени имоти- №018030; №018031;
№018032; №018033, съставна част на поземлен имот №018013 – с площ в
размер на 21,759 дка, трета категория, местността „Аша кору“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №018035; №018036;
№018037, съставна част на поземлен имот №018014 – с площ в размер на
14,817 дка, трета категория, местността „Аша кору“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №019020; №019021;
№019022, съставна част на поземлен имот №019012 – с площ в размер на
18,000 дка, четвърта категория, местността „Аша кору“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №033050; №033051,
съставна част на поземлен имот №033008 – с площ в размер на 16,160 дка,
трета категория, местността „Акар гьол“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №037047; №037048;
№037049; №037050, съставна част на поземлен имот №037026 – с площ в
размер на 30,273 дка, трета категория, местността „Акар гьол“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №039037; №039038,
съставна част на поземлен имот №039008 – с площ в размер на 12,632 дка,
трета категория, местността „Юпер алтъ“;

- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №047015; №047016,
съставна част на поземлен имот №047002 – с площ в размер на 10,104 дка,
трета категория, местността „Малковрановски път“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №048060; №048061;
№048062; №048063, съставна част на поземлен имот №048021 – с площ в
размер на 28,114 дка, трета категория, местността „Малковрановски път“
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №050035; №050036;
№050037; №050038; №050039, съставна част на поземлен имот №050001 –
с площ в размер на 27,866 дка, четвърта категория, местността
„Дюзекенлик“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №050040; №050041;
№050042; №050043; №050044, съставна част на поземлен имот №050013 –
с площ в размер на 33,500 дка, четвърта категория, местността
„Дюзекенлик“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №062019; №062020;
№062021; №062022, съставна част на поземлен имот №062004 – с площ в
размер на 22,299 дка, шеста категория, местността „Русенски път“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №062024; №062025;
№062026; №062027; №062028, съставна част на поземлен имот №062005 –
с площ в размер на 48,299 дка, шеста категория, местността „Русенски
път“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №062024;№ №062025;
№062026; №062026; №062027; №062028, съставна част на поземлен имот
№065006 – с площ в размер на 33,193 дка, трета категория, местността
„Чобан дере“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №070054; №070055;
№050056, съставна част на поземлен имот №070002 – с площ в размер на
17,502 дка, трета категория, местността „Юртлука“.
3. Землище село Малко Враново
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №010092; №010093;
№010094; №010095, съставна част от поземлен имот №010032 – с площ в
размер на 20,358 дка, трета категория, местността „Крушака“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №014038; №014039;
№014040; №014041; №014042; №014043; №014044, съставна част на
поземлен имот №014002 – с площ в размер на 49,448 дка, четвърта
категория, местността „Зад гората“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №015010; №015011;
№015012; №015013; №015014; №015015; №015016; №015017; №015018;
№015019; №015020; №015021; №015022; №015023; №015024; №015025;
№015026; №015027; №015028; №015029; №015030; №015031; №015032;
№015033; №015034; №015035; №015036; №015037; №015038; №015039;
№015040; №015041; №015042; №015043; №015044; №015045; №015046;
№015047; №015048; №015049; №015050; №015051; №015052; №015053;
№015054; №015055, съставна част на поземлен имот №015004 – с площ в
размер на 284,974 дка, четвърта категория, местността „Под изравнителя“;

- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №025028; №025029,
съставна част на поземлен имот №025008 – с площ в размер на 8,921 дка,
трета категория, местността „Баламата“.
4. Землище село Стамболово
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №038001; №038002;
№038003; №038004; №038005; №038006; №038007; №038008; №038009;
№038010; №038011; №038012; №038013; №038014; №038015; №038016;
№038017; №038018; №038019; №038020; №038021; №038022; №038023;
№038024; №038025; №038026; №038027; №038028; №038029; №038030;
№038031; №038032, съставна част на поземлен имот №000124 – с площ в
размер на 310,843 дка, пета категория, местността „Дере екенлик“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №035003; №035004;
№035005; №035006; №035007; №035008; №035009; №035010; №035011;
№035012; №035013; №035014; №035015; №035016; №035017; №035018;
№035019; №035020; №035021, съставна част на поземлен имот №000082 –
с площ в размер на 140,784 дка, пета категория, местността „Смрадликата“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №031003; №031004;
№031005; №031006; №031007; №031008; №031009; №031010; №031011;
№031012; №031013; №031014; №031015; №031016; №031017, №031018;
№031019; №031020, съставна част на поземлен имот №031002 – с площ в
размер на 123,429 дка, четвърта категория, местността „Старите лозя“.
5. Землище село Кошарна
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №042006; №042007;
№042008; №042009; №042010; №042011; №042012; №042013; №042014,
съставна част на поземлен имот №042004 – с площ в размер на 185,391 дка,
шеста категория, местността „Тетре алан“.
6. Землище село Юделник
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №050002; №050003;
№050004; №050005; №050006; №050007, съставна част на поземлен имот
№050001 – с площ в размер на 73,728 дка, пета категория, местността
„Орта бурун“;
- Отменя проектни номера на поземлени имоти - №064007; №064008,
съставна част на поземлен имот №064001 – с площ в размер на 26,905 дка,
пета категория, местността „Кючук орман“;
- Отменя Проектни номера на поземлени имоти - №064009; №064010,
съставна част на поземлен имот №064006 – с площ в размер на 15,873 дка,
пета категория, местността „Кючук орман“.
ІІ. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически 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
№51
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 25.06.2015 г.
РЕШЕНИЕ №518
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 до края на
мандат 2011/2015 г., както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВО ПОЛЕ
м.юли 2015 г.
Проект за дневен ред:
1. Актуализиране на средищните училища в Община Сливо поле за
учебната 2015/2016 година.
2. Информация от директорите на средищните училища на територията
на Община Сливо поле за дейността им през учебната 2014/2015 година.
3. Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии, и за
изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи съвета за І-вото шестмесечие
на 2015 г.
4. Отчет за разходваните средства разчетени по бюджета на общината за
издръжка на Общинския съвет за І-вото шестмесечие на 2015 г.
5. Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи общинската
администрация за І-вото полугодие на 2015 г.
6. Други.
м.август 2015 г.
Тържествено заседание
по случай Празника на общината
м.септември 2015 г.
Проект за дневен ред:

1. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2015/2016
година.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Сливо поле към
30.06.2015 г.
3. Други.
м.октомври 2015 г.
Проект за дневен ред:
1. Информация от кмета на общината за подготовката на общината и
кметствата за работа в зимни условия и набелязване на мерки за нормалното
функциониране за предстоящия оперативен зимен сезон 2015/2016 г.
2. Други.
РЕШЕНИЕ №519
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 2.1. „Повишаване на
конкурентоспособността на рибарската област чрез публични инвестиции за
подобряване средата на живот в областта“ – Компонент 1, Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Публични инвестиции за
подобряване средата на живот в рибарската област“ от Местна стратегия за
развитие на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле“.
РЕШЕНИЕ №520
На основание чл.17, т.7, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл.36, ал.1 и ал.2, т.1 и т.3 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, т.3.1.Дейности
по приоритетно направление 1, Мярка 1.3.2. Разширяване на социалните услуги
в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните
семейства и Дейност 1.3.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които
предлагат домашни грижи за хора с увреждания от Стратегията за развитие на
социалните услуги в Община Сливо поле, Общински съвет - Сливо поле реши:
1.
Дава съгласие и одобрява подаденото от кмета на общината
проектно предложение за финансово подпомагане на изграденото по процедура
„Помощ в дома“ звено „Милосърдие“ към Домашен социален патронаж-Сливо
поле за предоставяне на интегрирани социални услуги Домашен помощник,
Личен асистент, рехабилитация и психологически консултации в дома на
потребителя и „Специализиран транспорт“ в МТСП по ОП „РЧР” по
процедурата "Независим живот“.
2.
Дава съгласие за поддържане на услуги за социално включване в
домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след

одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени
обстоятелства.
3.
Предоставя помещението на втория етаж в сградата бивша болница
(общинска собственост) в с.Ряхово, ползвано до момента като офис на Звено
„Милосърдие“ за предоставяне на почасово социално включване в домашна
среда, на което да се извърши ремонт- подмяна на стара дървена дограма със
средства, предвидени в бюджета по проекта.
РЕШЕНИЕ №521
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 първото шестмесечие
на 2015 г.
РЕШЕНИЕ №522
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-2220/05.05.2015 г. от Мехмед
Ахмедов Чиликов – Джамийско настоятелство Сливо поле, Общински съвет –
Сливо поле реши:
7. Разрешава изработването на ПУП – Изменение на план за улична
регулация от ОТ №№ 43-73; 73-74; 41-74; 74-99; 74-154; 41-43 в нови
ОТ №№ 453-73; 73-415; 415-414; 74-396; 396-454-453; 414-99; 74-154
и изменение на план за регулация на УПИ I-306, кв.18а в нов УПИ I306, кв.143, гр.Сливо поле.
8. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №523
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 чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява ПУП – Изменение на План за улична регулация от ОТ 450 до
ОТ 451 и изменение на план за регулация на кв.25А по регулационния
план на гр.Сливо поле, община Сливо поле. Решението да се изпрати в
7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ след изтичането
на срока за упражняване на контрол за законосъобразност на акта от
Областния управител.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №524

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.45,
ал.1, ал.3, т.1 и чл.75 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо
поле реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг за продажба на
движими вещи – частна общинска собственост, отнети в полза на държавата и
прехвърлени в собственост на Община Сливо поле, описани както следва:
Наименование
НП - 11/02.12.2013г.
НП - 16/17.12.2013г.
НП - 2/12.02.2013г.
НП - 3/12.02.2013г.
НП - 4/12.02.2013г.
НП - 6/29.04.2014г.
НП - 8/19.11.2014г.
НП - 11/19.12.2014г.

Каруца
конска
конска
конска
конска
конска
конска
конска
конска

Амуниция

конска

ІІ. Определя начални тръжни цени съгласно представеният Доклад за
определяне на начална тръжна цена за движими вещи, отнети в полза на
държавата и прехвърлени в собственост на Община Сливо поле, изготвен от
сертифицирано дружество - независим оценител „Кредит Консулт“ ЕООД.
Снимка
Наименование
Каруца Амуниция
№
НП - 11/02.12.2013г. конска
1
НП - 16/17.12.2013г. конска
2
НП - 2/12.02.2013г.
конска
3
НП - 3/12.02.2013г.
конска
4
НП - 4/12.02.2013г.
конска
5
НП - 6/29.04.2014г.
конска
6
НП – 8/19.11.2014г. конска
конска
7
НП - 11/19.12.2014г. конска
8
Обща стойност

Брой
1
1
1
1
1
1
1
1

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да
фактически и правни действия по провеждане на търга.

РЕШЕНИЕ №525

Ед.ц.
лв
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00
20,00

Стойност
лв.без ДДС
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
25,00
20,00
165,00

извърши всички

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.40, ал.2 от ПМС №8/2015 г.,
Общински съвет – Сливо поле реши:
Да се добави в списъка на пътуващите учители:
- Диллер Руждиева Османова – старши учител в ЦДГ „Пролет“ –
централна сграда в с.Малко Враново, пътуваща от гр.Русе до с.Малко Враново,
считано от 01.09.2015 г.
РЕШЕНИЕ №526
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 чл.134, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Разрешава изработването на ПУП – ИПУР, ИПР и ПЗ: изменение на
План за улична регулация от ОТ 139 до ОТ 175, изменение на план за
регулация на кв.82 - УПИ №№ ХХVII-1278, XXXIII-1277, XXXII1276, XXXI-1275, XXX-1274, XXXV-1273, XXIX-1272, XXIII-1271 по
регулационния план на с.Ряхово, община Сливо поле; План за
застрояване на УПИ XXVII-136, кв.82, с.Ряхово.
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
№52
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 29.07.2015 г.
РЕШЕНИЕ №527
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 01.01. – 30.06.2015 г.
РЕШЕНИЕ №528
На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Сливо
поле реши:
Приема за сведение отчета за изпълнение на взетите решения от
Общинския съвет за първото полугодие на 2015 година, касаещи общинската
администрация.
РЕШЕНИЕ №529
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 30.06.2015 г.
РЕШЕНИЕ №530
На основание чл.107а, ал.13, т.5 и ал.14 от Кодекса на труда, чл.21, ал.1, т.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.27, т.1 във
връзка с чл.25 от Вътрешните правила за заплатите в общинската
администрация, утвърдени със Заповед №РД-09-447/31.07.2012 г. на Кмета на
Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
Определя за постигнати резултати при изпълнение на служебните
задължения допълнителни възнаграждения, както следва:
Кмет на кметство Бабово в размер на
967 лева
Кмет на кметство Бръшлен в размер на
877 лева

Кмет на кметство Борисово в размер на
Кмет на кметство Кошарна в размер на
Кмет на кметство Юделник в размер на
Кмет на кметство Стамболово в размер на
Кмет на кметство Голямо Враново в размер на
Кмет на кметство Малко Враново в размер на
Кмет на кметство Ряхово в размер на
Кметски наместник на с.Черешово в размер на

1134 лева
1017 лева
1092 лева
1009 лева
1142 лева
1192 лева
1000 лева
545 лева

РЕШЕНИЕ №531
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински
съвет – Сливо поле реши:
3. При невъзможност кметът на общината да участва в извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, което ще
се проведе на 06.08.2015 г. от 11.00 часа в зала №1 на Областна
администрация – Русе, определя Синан Садула Вейсал – зам.-кмет на
Община Сливо поле, да го представлява.
4. Съгласува следната позиция на Община Сливо поле по въпросите от
дневния ред:
2.1. Одобрява информацията за работата на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация - Русе, за периода от месец януари до
месец юни 2015 година.
2.2. Одобрява проекта за преразпределение на разходната част на
бюджета за 2015 г.
2.3. Одобрява решението за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на асоциацията за 2016 г.
2.4. 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.
РЕШЕНИЕ №532
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 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг за отдаване
под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години на недвижими имоти земеделски земи, частна общинска собственост, с цел създаване на трайни
насаждения - овощни градини, по цени съгласно експертна пазарна оценка,
описани както следва:
- Поземлен имот №038001 с площ в размер на 4,000 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена

собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
232,00 лева /двеста тридесет и два лева/, съгласно изготвена експертна
оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД ” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038002 с площ в размер на 6,100 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
354,00 лева /триста петдесет и четири лева/, съгласно изготвена експертна
оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД ” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038003 с площ в размер на 22,300 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1293,00 лева /хиляда двеста деветдесет и три лева/, съгласно изготвена
експертна оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД ” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038004 с площ в размер на 22,300 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1250,00 лева /хиляда двеста и петдесет лева /съгласно изготвена експертна
оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД ” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038005 с площ в размер на 6,100 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
342,00 лева /триста четиридесет и два лева/, съгласно изготвена експертна
оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД ” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038006 с площ в размер на 22,300 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1250,00 лева /хиляда двеста и петдесет лева/, съгласно изготвена експертна
оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД ” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038007 с площ в размер на 16,200 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
908,00 лева, /деветстотин и осем лева/ съгласно изготвена експертна оценка
за определяне на справедливата годишна арендна вноска от лицензиран
оценител „ГЕОИД ” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038008 с площ в размер на 6,098 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
342,00 лева /триста четиридесет и два лева/, съгласно изготвена експертна

оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038009 с площ в размер на 10,102 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
586,00 лева /петстотин осемдесет и шест лева/, съгласно изготвена експертна
оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038010 с площ в размер на 6,100 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
354,00 лева /триста петдесет и четири лева/, съгласно изготвена експертна
оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038011 с площ в размер на 22,300 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1293,00 лева /хиляда двеста деветдесет и три лева/ съгласно изготвена
експертна оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038012 с площ в размер на 22,300 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1293,00 лева /хиляда двеста деветдесет и три лева/, съгласно изготвена
експертна оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038013 с площ в размер на 18,301 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1061,00 лева /хиляда шестдесет и един лева/, съгласно изготвена експертна
оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД ” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038014 с площ в размер на 16,201 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
939,00 лева /деветстотин тридесет и девет лева/, съгласно изготвена
експертна оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе.
- Поземлен имот №038015 с площ в размер на 22,299 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Дере Екинник“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1293,00 лева /хиляда двеста деветдесет и три лева/, съгласно изготвена
експертна оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе.

- Поземлен имот №041002 с площ в размер 26,479 дка, ШЕСТА категория,
находящ се в местността „Училищни ниви“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Кошарна; определя начална тръжна цена в размер
1548,00 лева /хиляда петстотин четиридесет и осем лева/, съгласно изготвена
експертна оценка за определяне на справедливата годишна арендна вноска от
лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе.
ІІ. На основание чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи дава съгласие кметът 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 имотите – предмет на търга и да
извърши всички фактически и правни действия по провеждане на търга и
сключване на договорите за аренда.
РЕШЕНИЕ №533
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява размера и местоположението на земеделски имоти – публична
общинска собственост, с начин на трайно ползване – пасище, мера,
предоставени за общо ползване, описани както следва:
1.1. Землище гр. Сливо поле
№
Номер на
по
имот
ред
1
000223
2
000334
3
000339
4
097004

Площ,
дка

Категория

22,773
18,078
32,987
35,391

Трета
Трета
Трета
Трета

1.2 Землище с. Ряхово
№
Номер на
по
имот
ред
1 63668.76.26

Площ,
дка

Категория

42,700

Трета

1.3 Землище с. Бабово

№
Номер на
по
имот
ред
1
000128
2
000142

Площ,
дка

Категория

8,125
22,205

Пета
Четвърта

1.4 Землище с. Голямо Враново
№
Номер на
по
имот
ред
1
000214
2
000215

Площ,
дка

Категория

24,870
15,424

Четвърта
Четвърта

1.5 Землище с. Малко Враново
№
Номер на
по
имот
ред
1
000079
2
000081

Площ,
дка

Категория

27,549
8,203

Трета
Трета

1.6 Землище с. Черешово
№
Номер на
по
имот
ред
1
000104

Площ,
дка

Категория

53,471

Четвърта

1.7 Землище с. Кошарна
№
Номер на
по
имот
ред
1
000069
2
000072

Площ,
дка

Категория

27,048
11,342

Трета
Шеста

1.8 Землище с. Стамболово
№
Номер на
по
имот
ред
1
000061

Площ,
дка

Категория

84,927

Четвърта

1.9 Землище с. Юделник
№
Номер на
по
имот
ред
1
000121
2
000123

Площ,
дка

Категория

11,686
13,227

Трета
Пета

1.10 Землище с. Борисово
№
Номер на
по
имот
ред
1
000024

Площ,
дка

Категория

63,840

Трета

2.ОДОБРЯВА размера и местоположението на земеделски имоти публична общинска собственост, с начин на трайно ползване - пасище, мера,
предоставени за индивидуално ползване на животновъди, притежаващи
пасищни животни на територията на община Сливо поле, за срок от 5 /пет/
стопански години, считано от началото на стопанската 2015/2016 година
/респективно от 01.10.2015 г./, съгласно Приложение № 1, представляващо:
списък на земеделските стопани, животинските единици, изчислени съобразно
отглежданите от тях пасищни животни и предоставените им за индивидуално
ползване площи по землища, при годишни наемни цени, определени по
пазарен механизъм съгласно чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, изготвени от независим
лицензиран оценител на имоти. Приложение № 1 представлява неразделна част
от настоящото решение.
3. ОПРЕДЕЛЯ следните правила за ползване на пасищата, мерите,
отдадени под наем за индивидуално ползване описани в Приложение № 2.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №534
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.129, ал.1 и ал.5 от Закон за устройство на
територията във връзка с постъпило искане от Веселина Петрова Друмева с
вх.№СП-2064/22.04.2015 г. и Решение №1 от Протокол №9/25.06.2015 г. на ЕС
Сливо поле за одобряване на ПУП- Изменение на план за улична регулация от
ОТ 6 до ОТ 16 и изменение на план за регулация за УПИ I-17 и УПИ XVII-512,
кв.22, с.Бабово, община Сливо поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
9. Одобрява ПУП – Изменение на план за улична регулация от ОТ 6 до
ОТ 16 и изменение на план за регулация за УПИ I-17 и УПИ XVII512, кв.22, с.Бабово, община Сливо поле, като се обединяват двата
урегулирани поземлени имота и се обособява нов УПИ I-635 с площ

1852 кв.м. Част от УПИ I-17(стар) в размер на 150 кв.м. се включва в
уличната регулация, а уличната регулационна линия минава по
имотна граница. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за
обнародване в „Държавен вестник“ след изтичането на срока за
упражняване на контрол за законосъобразност на акта от Областния
управител.
10. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №535
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, т.2 от Закона за
общинската собственост и чл.56, ал.1, т.2 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:
9. Да се извърши продажба без търг или конкурс на 500/1780 (петстотин
върху хиляда седемстотин и осемдесет) идеални части от недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ: дворно място цялото с площ от
1780 (хиляда седемстотин и осемдесет) квадратни метра, обособено в
урегулиран поземлен имот ХІІ-470 (дванадесет римско тире четиристотин и
седемдесет арабско), квартал 55 (петдесет и пети) по действащия регулационен
план на село Борисово, община Сливо поле, област Русе, при продажна цена на
идеалните части от имота - 1655,00 (хиляда шестстотин петдесет и пет) лева,
без ДДС, която представлява определената от независим лицензиран оценител
експертна оценка.
10.
Определя за купувач на имота, съсобственика на посоченото в т.1
на настоящото решение дворно място, а именно Петър Димитров Петров, с
постоянен адрес: село Борисово, община Сливо поле, област Русе, улица
„Одрин“ № 3.
11.
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №536
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, т.2 от Закона за
общинската собственост и чл.56, ал.1, т.2 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 5/12 (пет дванадесети)
идеални части от недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ: дворно място цялото с площ от 1200 (хиляда и двеста)

квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ІІІ-12 (три
римско тире дванадесет арабско), квартал 38 (тридесет и осми) по
действащия регулационен план на село Стамболово, община Сливо поле,
област Русе, при продажна цена на идеалните части от имота - 1645,00
(хиляда шестстотин четиридесет и пет) лева, без ДДС, която представлява
определената от независим лицензиран оценител експертна оценка.
2. Определя за купувач на имота, съсобственика на посоченото в т.1 на
настоящото решение дворно място, а именно Исмет Мюмюн Хадживели, с
постоянен адрес: село Горски извор, община Кирково, област Кърджали, номер
175.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №537
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.66, ал.4 от Закона за собствеността, 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 XII-114 (дванадесет римско тире сто и
четиринадесет арабско), квартал 41 (четиридесет и първи) по действащия
регулационен план на село Стамболово, община Сливо поле, област Русе, в
полза на ЗЕХРИЕ ИЗЕТ АШИМ – собственик на построената в имота сграда, за
реализирането на ПРИСТРОЙКА – СКЛАД ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ с размери 4,00 м (четири метра) на 7,00 м (седем метра) и
височина - 2,10 м (два метра и десет сантиметра), съгласно издадената от
Главния архитект на Община Сливо поле Виза за проектиране №31/17.07.2015г.
2. Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за
правото на пристрояване на описания по-горе обект, сумата от 152,00 (сто
петдесет и два) лева /без ДДС/, представляваща определената от лицензиран
оценител пазарна оценка на правото на пристрояване.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №538
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 и чл.62, 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. Да се проведе публичен търг за учредяване право на строеж върху
урегулиран поземлен имот XIII-1366 (тринадесет римско тире хиляда триста
шестдесет и шест арабско), квартал 128 (сто двадесет и осми) по действащия
регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, за
реализирането на жилищна сграда със застроена площ до 80 (осемдесет)
квадратни метра, при начална тръжна цена - 831,00 (осемстотин тридесет и
един) лева, без ДДС, депозит за участие - 200,00 (двеста) лева и стъпка за
наддаване – 70,00 (седемдесет) лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №539
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 и чл.62, 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. Да се проведе публичен търг за учредяване право на строеж върху
урегулиран поземлен имот VI-1375 (шест римско тире хиляда триста
седемдесет и пет арабско), квартал 134 (сто тридесет и четвърти) по действащия
регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, за
реализирането на жилищна сграда със застроена площ 58 (петдесет и осем)
квадратни метра, при начална тръжна цена - 602,00 (шестстотин и два) лева,
без ДДС, депозит за участие - 100,00 (сто) лева и стъпка за наддаване – 50,00
(петдесет) лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №540
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.10, ал.2 от Закон за нормативните актове, чл.8, ал.1 от
Закона за общинската собственост, чл.25, ал.3, т.3 от Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи, чл.45и, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.18, ал.1, чл.26,
ал.1 от Наредба №49 за поддържане на Картата за възстановена собственост,
Общински съвет Сливо поле реши:
І. Одобрява проект за делба на поземлен имот №097004 – публична
общинска собственост с начин на трайно ползване- пасище, мера, III /трета/
категория по АОС №2488/10.12.2012 год, находящ се в землището на град
Сливо поле с ЕКАТТЕ 67444, община Сливо поле, като се образуват два нови
имота, както следва:
- поземлен имот с №097005 с площ от 5,345 дка, който ще послужи за
разширяване на съществуващия гробищен парк;

- поземлен имот №097006 с площ от 30,046 дка, с начин на трайно
ползване пасище, мера.
ІІ. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №541
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.1 и ал.2, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.7, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски
земи, чл.18, ал.1, чл.26, ал.1 от Наредба №49 за поддържане на Картата за
възстановена собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Одобрява проект за делба на поземлен имот №027002 – публична
общинска собственост с начин на трайно ползване- полски път, находящ се в
землището на село Бръшлен с ЕКАТТЕ 06673, община Сливо поле, като се
образуват два нови имота, както следва:
- поземлен имот с №027055 с площ от 8,901 дка, с начин на трайно
ползване - полски път;
- поземлен имот №027016 с площ от 0,460 дка, с начин на трайно
ползване – полски път;
II. Променя характера на собствеността на новообразувания поземлен имот
с №027016 с площ 0,460 дка от „публична общинска собственост“ в „частна
общинска собственост“;
III. Одобрява проект за делба на поземлен имот №027046 – частна
общинска собственост с начин на трайно ползване – нива, ЧЕТВЪРТА
категория, находящ се в землището на село Бръшлен с ЕКАТЕ 06673, община
Сливо поле, като се образуват два нови имота, както следва:
- Поземлен имот №027047 с площ 4,540 дка, с начин на трайно
ползване – нива;
- Поземлен имот №027054 с площ 0,562 дка, с начин на трайно
ползване – нива;
IV. Променя начина на трайно ползване на новообразувания имот №027054
с площ 0,562 дка от „нива“ в „полски път“;
V. Променя характера на собствеността на новообразувания имот №027054
с площ 0,562 дка, от „частна общинска собственост“ в „публична общинска
собственост“;
VІ. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №542
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.150, ал.1 от Закон за устройство на територията,
във връзка с чл.124а, ал.1 от Закон за устройство на територията(за имоти
извън границите на урбанизираната територия) и постъпило искане от Ибрям

Юсменов Юсменов с вх.№СП-3814/22.07.2015 г., Общински съвет – Сливо поле
реши:
1. Разрешава изработването на КПИИ „Склад за селскостопанска техника
в ПИ 000064 в стопански двор в землището на с.Голямо Враново“ при
спазване параметрите за предимно производствена зона с
преобладаващи складови функции.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №543
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 2015/2016 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 №544
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема за сведение информациите от средищните училища на
територията на Община Сливо поле:
 СОУ „Св.Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле;
 ОУ „Иван Вазов” с.Голямо Враново;
 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Ряхово,
за дейността им през учебната 2014/2015 година.

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
№53
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 14.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ №545
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.125, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.1 от Закон за
устройство на територията и постъпило искане от Синан Садула Вейсал с вх.№
СП-3938/28.07.2015 г., Общински съвет – Сливо поле реши:
11. Разрешава изработването на ПУП – ИПУР от ОТ 88, ОТ 270, ОТ 271,
ОТ 272 до ОТ 273 и ИПР за УПИ I-454, кв.35 и нови УПИ I-467,
кв.83, УПИ I-1184, кв.84, УПИ I-1185, кв.85, с.Голямо Враново,
община Сливо поле.
12. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №546
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 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг за отдаване
под аренда за срок от 25 /двадесет и пет/ години на недвижими имоти земеделски земи, частна общинска собственост, с цел създаване на трайни
насаждения - овощни градини, по цени съгласно експертна пазарна оценка,
описани както следва:
- Поземлен имот №031003 с площ в размер на 10,100 дка, ЧЕТВЪРТА
категория, находящ се в местността „Старите лозя“, съгласно картата за
възстановена собственост на село Стамболово; определя начална тръжна
цена в размер 586,00 лева /петстотин осемдесет и шест лева/, съгласно
изготвена експертна оценка за определяне на справедливата годишна
арендна вноска от лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе;
- Поземлен имот №031004 с площ в размер на 22,666 дка, ЧЕТВЪРТА
категория, находящ се в местността „Старите лозя“, съгласно картата за
възстановена собственост на село Стамболово; определя начална тръжна

-

-

-

-

-

-

-

цена в размер 1306,00 лева /хиляда триста и шест лева/, съгласно
изготвена експертна оценка за определяне на справедливата годишна
арендна вноска от лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе;
Поземлен имот №031005 с площ в размер на 22,666 дка, ЧЕТВЪРТА
категория, находящ се в местността „Старите лозя“, съгласно картата за
възстановена собственост на село Стамболово; определя начална тръжна
цена в размер 1325,00 лева /хиляда триста двадесет и пет лева/, съгласно
изготвена експертна оценка за определяне на справедливата годишна
арендна вноска от лицензиран оценител „ГЕОИД” ООД – Русе;
Поземлен имот №031006 с площ в размер на 22,666 дка, ЧЕТВЪРТА
категория, находящ се в местността „Старите лозя“, съгласно картата за
възстановена собственост на село Стамболово; определя начална тръжна
цена в размер 1314,00 лева /хиляда триста и четиринадесет лева/,
съгласно изготвена пазарна оценка за определяне на справедлива годишна
арендна вноска от лицениран оценител „ГЕОИД“ ООД- Русе;
Поземлен имот №031007 с площ в размер на 22,666 дка, ЧЕТВЪРТА
категория, находящ се в местността „Старите лозя“, съгласно картата за
възстановена собственост на село Стамболово; определя начална тръжна
цена в размер 1314,00 лева /хиляда триста и четиринадесет лева/,
съгласно изготвена пазарна оценка за определяне на справедлива годишна
арендна вноска от лицениран оценител „ГЕОИД“ ООД- Русе;
Поземлен имот №031008 с площ в размер на 22,666 дка, ЧЕТВЪРТА
категория, находящ се в местността „Старите лозя“, съгласно картата за
възстановена собственост на село Стамболово; определя начална тръжна
цена в размер 1314,00 лева /хиляда триста и четиринадесет лева/,
съгласно изготвена пазарна оценка за определяне на справедлива годишна
арендна вноска от лицениран оценител „ГЕОИД“ ООД- Русе;
Поземлен имот №035003 с площ в размер на 20,000 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Смрадликата“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1160,00 лева /хиляда сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна
оценка за определяне на справедлива годишна арендна вноска от
лицениран оценител „ГЕОИД“ ООД- Русе;
Поземлен имот №035004 с площ в размер на 20,000 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Смрадликата“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1160,00 лева /хиляда сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна
оценка за определяне на справедлива годишна арендна вноска от
лицениран оценител „ГЕОИД“ ООД- Русе;
Поземлен имот №035005 с площ в размер на 20,000 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Смрадликата“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1160,00 лева /хиляда сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна

оценка за определяне на справедлива годишна арендна вноска от
лицениран оценител „ГЕОИД“ ООД- Русе;
- Поземлен имот №035006 с площ в размер на 20,000 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Смрадликата“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1160,00 лева /хиляда сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна
оценка за определяне на справедлива годишна арендна вноска от
лицениран оценител „ГЕОИД“ ООД- Русе;
- Поземлен имот №035007 с площ в размер на 20,000 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Смрадликата“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1160,00 лева /хиляда сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна
оценка за определяне на справедлива годишна арендна вноска от
лицениран оценител „ГЕОИД“ ООД- Русе;
- Поземлен имот №035008 с площ в размер на 20,000 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Смрадликата“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1160,00 лева /хиляда сто и шестдесет лева/, съгласно изготвена пазарна
оценка за определяне на справедлива годишна арендна вноска от
лицениран оценител „ГЕОИД“ ООД- Русе;
- Поземлен имот №035009 с площ в размер на 20,784 дка, ПЕТА категория,
находящ се в местността „Смрадликата“, съгласно картата за възстановена
собственост на село Стамболово; определя начална тръжна цена в размер
1205,00 лева /хиляда двеста и пет лева/, съгласно изготвена пазарна
оценка за определяне на справедлива годишна арендна вноска от
лицениран оценител „ГЕОИД“ ООД- Русе.
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 имотите – предмет на търга, и да
извърши всички фактически и правни действия по провеждане на търга, и
сключване на договорите за аренда.
РЕШЕНИЕ №547
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.59 и сл. от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Сливо поле
реши:
1. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с КНСБ и
обучаващата организация ЦПО към КНСБ за реализиране на заложените
дейности в проектното предложение.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да подготви и представи
прилежащите документи, необходими за партньорство по ОП „Развитие на

човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-1.002 “АКТИВНИ” между
Община Сливо поле и КНСБ чрез ЦПО към конфедерацията.
РЕШЕНИЕ №548
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.198ж, чл.198б, ал.1, т.2, във връзка с чл.198о, ал.1 от Закона
за водите, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Приема предадените от ВиК „Меден кладенец“ ЕООД – град Кубрат
активи, находящи се на територията на село Черешово, община Сливо
поле, област Русе на обща стойност 16 487,46 лв., съгласно Приемопредавателен протокол от 29.05.2015 г. и Списък на активите на село
Черешово, община Сливо поле, представляващ неразделна част от
приемо-предавателния протокол.
2. Приетите по точка 1 активи предоставя за управление на Асоциацията по
Водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
ВиК ООД – град Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да извърши всички правни
и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ №549
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.66, ал.4 от Закона за собствеността, 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:
12.
Да се учреди право на пристрояване без публичен търг или конкурс
върху урегулиран поземлен имот ІІІ-1018 (три римско тире хиляда и
осемнадесет арабско), квартал 120 (сто и двадесети) по действащия
регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, в
полза на РАМИ ИСМАИЛ ХАСАН - собственик на съществуващата в имота
двуетажна жилищна сграда, за реализирането на ПРИСТРОЙКА – ГАРАЖ с
размери 5,00 м (пет метра) на 12,00 м (дванадесет метра) и височина – 3,50 м
(три метра и петдесет сантиметра), съгласно издадената от Главния архитект на
Община Сливо поле Виза за проектиране №17/31.03.2015 г.
13.
Лицето, посочено в точка 1 на настоящото решение, да заплати за
правото на пристрояване на описания по-горе обект, сумата от 637,00 лв.
(шестстотин тридесет и седем) лева /без ДДС/, представляваща определената от
лицензиран оценител пазарна оценка на правото на пристрояване.
14.
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №550

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.125, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.1 от Закон за
устройство на територията и постъпило искане от Велко Илиев Георгиев с вх.№
СП-3937/28.07.2015 г., Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на основание чл.124а, ал.1 от
Закона за устройство на територията за ПИ 098017 по КВС на
землището на гр.Сливо поле, община Сливо поле.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №551
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 от Азис Назмиев Кючуков с вх.№СП2877/05.06.2015 г. и Решение на ОбС Сливо поле №505, взето с протокол
№49/29.04.2015 г., Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява задание и дава предварително съгласие за утвърждаване на
трасе на довеждащата инфраструктура – Трасе №1 като по-кратко и
икономически по-изгодно за срок от една година.
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
№54
от тържествено заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 20.08.2015 г.
РЕШЕНИЕ №552
I. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Сливо поле
реши:
1. Дава съгласие Община Сливо поле да кандидатства с проектно
предложение за модернизация на общински път RSE1173 от км 9+134 до км
16+739, което е част от съвместен проект „Подобряване свързаността между
Окръг Гюргево и Община Сливо поле“ (Improving connectivity between Giurgiu
county and Slivo pole Municipality“ – ICB) по Програмата за трансгранично
сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“;
Приоритетна ос 1: Добре свързан регион.
2. Дава съгласие Община Сливо поле да предостави собствен финансов
принос за реализацията на проекта в размер на 2% от заявения бюджет на
българската страна и да осигури временна наличност на финансовите средства
до тяхното възстановяване от програмата.
3. Дава съгласие Община Сливо поле да покрие недопустими за
финансиране по програмата разходи за реализация на проекта, установени след
подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и по
време на изпълнение на одобрения проект.
4. Одобрява подписаните партньорски споразумения за побратимяване
между Община Сливо поле, Област Русе, България и Общините Извоареле и
Расучени, Окръг Гюргево, Румъния.
II. На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Сливо поле
реши:
1. Дава съгласие Община Сливо поле да кандидатства с проектно
предложение за модернизация на общински път RSE1173 от км 0+020 до км
9+084, което е част от съвместен проект „Инвестиции за свързан район“
(Investments for a connected region“ – ICR) по Програмата за трансгранично
сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“;
Приоритетна ос 1: Добре свързан регион.
2. Дава съгласие Община Сливо поле да предостави собствен финансов
принос за реализацията на проекта в размер на 2% от заявения бюджет на

българската страна и да осигури временна наличност на финансовите средства
до тяхното възстановяване от програмата.
3. Дава съгласие Община Сливо поле да покрие недопустими за
финансиране по програмата разходи за реализация на проекта, установени след
подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и по
време на изпълнение на одобрения проект.
4. Одобрява подписаните партньорски споразумения за побратимяване
между Община Сливо поле, Област Русе, България и Общините Извоареле и
Расучени, Окръг Гюргево, Румъния.
РЕШЕНИЕ №553
I.На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Сливо поле
реши:
1. Дава съгласие Община Сливо поле да кандидатства по проект
„Съвместни решения на общи проблеми – развитие и насърчаване на
инфраструктура и екологически туризъм в трансгранична зона Гряка –
Бръшлен“ по Програмата за трансгранично сътрудничество „„INTERREG V-A
Румъния – България 2014-2020г.“, Приоритетна ос 2: Един зелен регион.
2. Дава съгласие Община Сливо поле да предостави собствен финансов
принос за реализацията на проекта в размер на 2% от заявения бюджет на
българската страна и да осигури временна наличност на финансовите средства
до тяхното възстановяване от програмата.
3. Дава съгласие Община Сливо поле да покрие недопустими за
финансиране по програмата разходи за реализация на проекта, установени след
подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и по
време на изпълнение на одобрения проект.
4. Одобрява подписаното партньорско споразумение за побратимяване
между Община Сливо поле, Област Русе, България и Община Гряка, Окръг
Гюргево, Румъния.
РЕШЕНИЕ №554
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.129, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от Закон за
устройство на територията, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява ПУП – изменение на План за улична регулация от ОТ 450 до
ОТ 451, като се образува нова улица с ширина 8м; Изменение на план
за регулация на кв.25А по регулационния план на гр.Сливо поле,
община Сливо поле, като се образуват два нови квартала – кв.144 и
кв.145. В кв.145 се образува нов УПИ I-1646 – 790 кв.м., който се
отрежда за обществена зелена площ с детска площадка. В кв.144 се
изменят следните имоти с нови площи, както следва:
УПИ I-970 – 1503 кв.м.; УПИ II-971 – 1097 кв.м.; УПИ III-972 – 967
кв.м.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен
вестник“ след изтичането на срока за упражняване на контрол за
законосъобразност на акта от Областния управител.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №555
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, Постановление №8 от 16.01.2015 г.
за изпълнението на Държавния бюджет на РБългария за 2015 година и чл.8,
ал.2, т.4 и чл.34 от договор №223 от 28.08.2013 година (Анекс №1 от 14.07.2014
година) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
проект „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен
в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за
образователни занятия в село Бръшлен”, сключен между Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултури, МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ и
Община Сливо поле, Общинският съвет реши:
1. Упълномощава кмета на общината ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
ГОЛЕМАНСКИ да подпише нова Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер 218309,23 лв. (Двеста и осемнадесет хиляди триста и девет
лева и двадесет и три стотинки) със срок до 29.03.2016 година.
2. Упълномощава кмета на общината ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
ГОЛЕМАНСКИ да подпише нова Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер 42308,85 лв. (Четиридесет и две хиляди триста и осем лева
и осемдесет и пет стотинки) със срок до 29.03.2016 година.
3. Възлага на кмета на Община Сливо поле да представи новите записи на
заповед по договор №223 от 28.08.2013 година пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сливо
поле, проведено на 20.08.2015 г. , Протокол №54, т.4 от дневния ред по доклад
№ СП- 4353/14.08.2015 г. при кворум от 15 общински съветника и след
проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с 15 гласа „за”, 0 гласа „против”
и 0 гласа „въздържали се”, 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
№55
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 31.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ №556
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.2, т.12 от
Наредба №16 на МЗХ от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ
за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г., Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява участието на Община Сливо поле в качеството й на член на
Сдружение „Местна инициативна група Източна Дунавска Елиа“ с водещ
партньор Община Тутракан при подаване на Заявление за подпомагане по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г.
2. Партньори по проекта са: Община Сливо поле, Валентин Васков
Джамбазов, Еркин Кемал Каранасуф, Левент Исмаилов Исмаилов, Иван Недев
Чокоев, Валентин Христов Атанасов, Община Тутракан, СНЦ „Тутраканка“,
Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1873“, „Салвиния“ ООД,
Народно читалище „Христо Ботев 1928“, СНЦ „Воля“, „СИ – ФРУТС“ ЕООД,
„Калимок-Бръшлен“ ЕООД, ЗК „Христо Ботев-92“, Кооперация „Българска
кайсия“, Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1927“.
3. Определя за лице, което да представлява общината в партньорството по
проекта Георги Стефанов Големански – кмет на Община Сливо поле.
4. Партньорството обхваща всички населени места в административните
граници 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
№56
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 18.09.2015 г.
РЕШЕНИЕ №557
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.11а, ал.1, ал.2 и
ал.3 от Наредба №7 на Министерството на образованието и науката от
29.12.2000 г. (посл. изм. и доп., ДВ, бр.86 от 17.10.2014 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 в размер на 3250 лева за обезпечаване на учебния процес за
паралелката от 8 ученика – ХІІ клас на СОУ „Св. Паисий Хилендарски”
гр.Сливо поле.
2. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на общината.
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими
мерки за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ №558
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 и чл.11а, ал.1, 2 и 3 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.86 от 17.10.2014 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 2015/2016 година в размер на
6500 лева, както следва:
- самостоятелна паралелка Х клас с 14 ученици – недостиг 4 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2015 г. до 14.09.2016 г. – 1300 лева

- самостоятелна паралелка ХІ клас с 12 ученици – недостиг 6 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2015 г. до 14.09.2016 г. – 1950 лева
- самостоятелна паралелка ХII клас с 8 ученици – недостиг 10 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2015 г. до 14.09.2016 г. – 3250 лева
2. Дава съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Иван Вазов” с. Голямо
Враново през учебната 2015/2016 година в размер на 1300 лева, както следва:
- самостоятелна паралелка VIII клас с 14 ученици – недостиг 4 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2015 г. до 14.09.2016 г. – 1300 лева
3. Дава съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
с. Ряхово през учебната 2015/2016 година в размер на 3245 лева, както следва:
- слята паралелка І - ІІІ клас със 17 ученици – по норматива
- слята паралелка ІІ - ІV клас с 19 ученици – по норматива
- слята паралелка V - VІ клас с 14 ученици – недостиг 4 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2015 г. до 14.09.2016 г. – 2596 лева
- слята паралелка VІІ - VІІІ клас със 17 ученици – недостиг 1 ученик
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2015 г. до 14.09.2016 г. – 649 лева
4. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на общината.
5. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ №559
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. 4 и ал.3,
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.86 от
17.10.2014 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 и като отчита, че големият брой ученици 31 в VI клас, 34 в
VII клас и 32 в VIII клас при нормативно изискване съгласно цитираната
Наредба № 7 на МОН от 26 ученици в паралелка за етапа V – VIII клас,
в
голяма степен ще затрудни провеждането на качествен учебен процес,
Общински съвет – Сливо поле реши:

1. Утвърждава съществуването на две паралелки в VI клас на СОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ гр.Сливо поле през учебната 2015/2016 година, както
следва:
- VI“а“ клас самостоятелна паралелка с минимума по норматива 18
ученици;
- VI“б“ клас самостоятелна маломерна паралелка с 13 ученици – без
допълнително финансиране.
2. Утвърждава съществуването на две паралелки в VII клас на СОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ гр.Сливо поле през учебната 2015/2016 година, както
следва:
- VII“а“ клас самостоятелна паралелка с минимума по норматива 18
ученици;
- VII“б“ клас самостоятелна маломерна паралелка с 16 ученици – без
допълнително финансиране.
3. Утвърждава съществуването на две паралелки в VIII клас на СОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ гр.Сливо поле през учебната 2015/2016 година, както
следва:
- VIII“а“ клас самостоятелна паралелка с минимума по норматива 18
ученици;
- VIII“б“ клас самостоятелна маломерна паралелка с 14 ученици – без
допълнително финансиране.
4. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ №560
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.35, ал.2 от
Наредба №16 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле 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 на Община Сливо поле за изпълнението на бюджета по
пълна бюджетна класификация и средства от Европейския съюз към 30.06.2015
г.
РЕШЕНИЕ №561
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.19 от Закона за социалното подпомагане,
Общински съвет – Сливо поле реши:

1. Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални
услуги в Община Сливо поле.
2. Задължава Председателя на Обществения съвет за социално
подпомагане и услуги на Община Сливо поле да изпрати Анализа на Областния
съвет за разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги
заедно с препис-извлечение от протокола на ОбС – Сливо поле и взетото
решение.
РЕШЕНИЕ №562
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3, 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 ОбС- Сливо поле, Общински съвет – Сливо
поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на
Георги Кънчев Григоров, регистриран като
пчелар в Регионална
ветеринарномедицинска
служба
–
град
Русе
с
Удостоверение
№180594/31.07.2012 год., живущ в град Русе, община Русе, област Русе, ул.
Никола Йонков Вапцаров №9, бл.22, вх.В, за настаняване на пчелни кошери
върху част от имот №000048 - частна общинска собственост, с площ на целия
имот в размер на 206,630 дка (двеста и шест декара шестстотин и тридесет
квадратни метра), IIІ /трета/ категория, по начин на трайно ползване– залесена
територия, находящ се в местността „Борсука”, по картата за възстановена
собственост на село Борисово, по АОС 1912/07.04.2006 г. Исканата площ за
настаняване на пчелина е в размер на 1,000 дка (един декар),
индивидуализирана съгласно представената скица –предложение, за срок от 10
/десет/ години, като данъчната оценка на правото на ползване е в размер на
83,40 лв (осемдесет и три лева и четиридесет стотинки).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №563
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, 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 Селяйдин Фаризов Селимов,
село Стамболово, ул. „Съединение“, № 9, върху имот №000245 с площ от 2,281
дка, находящ се в землището на село Борисово, частна общинска собственост,
за срок от 10 години, при цена за правото на ползване, съгласно издадено
удостоверение за данъчна оценка, в размер на 116,22 лева годишно /сто и
шестнадесет лева и двадесет и две стотинки/, или 1162,20 лева /хиляда сто
шестдесет и два лева и двадесет стотинки/, за целият период.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №564
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.66, ал.4 от Закона за собствеността, чл.7, ал.2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл.184, ал.2 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет – Сливо поле реши:
15.
Да се учреди право на пристрояване без публичен търг или конкурс
върху имот – публична общинска собственост, представляващ тротоар към
улица ОТ 146 – ОТ 333 по действащия регулационен план на град Сливо поле,
община Сливо поле, област Русе, в „Банка ДСК“ ЕАД, ЕИК 121830616, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Московска“
19, ПК 1036, за реализирането на ПРИСТРОЙКА – ВЪНШНО МОНОЛИТНО
СТЪЛБИЩЕ със застроена площ от 5,90 кв.м. (пет квадратни метра и
деветдесет квадратни дециметра), ситуирано пред притежаваната от
дружеството монолитна двуетажна сграда (банка), с административен адрес:
град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, улица „Бузлуджа“ № 3а
(три, буква „а“).
16.
Строителството на обекта по точка 1 от настоящото решение да се
извърши съгласно Инвестиционен технически проект, одобрен от Главния
архитект на Община Сливо поле и Разрешение за строеж № 28/01.06.2015 г.
17.
Дружеството, посочено в точка 1 на настоящото решение, да
заплати за правото на пристрояване на описания обект сумата от 356,00 (триста
петдесет и шест) лева /без ДДС/, представляваща определената от независим
лицензиран оценител, пазарна оценка на правото на пристрояване.
18.
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №565
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12, т.23 и ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Сливо поле
реши:
1. Дава съгласие за съвместно кандидатстване на Община Сливо поле и
сдружение „Вело-Русе“ по програма „INTERREG V A Румъния – България
2014-2020г.“ с проект “Съвместни решения на общи проблеми – развитие и
насърчаване на инфраструктура и екологичен туризъм в трансгранична зона
Гряка-Бръшлен”.
2. Дава съгласие за реализиране на строителни дейности върху
общинските имоти описани в представеното “Проектно предложение за
изграждане на туристическа инфраструктура в Община Сливо поле” –
Приложение 1, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията и
Закон за общинската собственост.

3. Дава принципно съгласие за учредяване право на ползване за
изграждане на велосипеден туристически маршрут в имотите – общинска
собственост, посочени в “Проектно предложение за изграждане на
туристическа инфраструктура в Община Сливо поле”.
4. Дава принципно съгласие за учредяване отстъпено право на строеж за
изграждане на беседки и пунктове за наблюдение на птици на общинските
имоти посочени в “Проектно предложение за изграждане на туристическа
инфраструктура в Община Сливо поле” – Приложение 1.3.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да подпише
предварителен договор/споразумение със сдружение „Вело-Русе“.
6. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №566
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Общински съвет – Сливо поле реши:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за отдаване под наем чрез провеждане на
публичен търг на земеделски имоти – публична общинска собственост, с начин
на трайно ползване пасище, мера, находящи се на територията на Община
Сливо поле, описани в Приложение № 1 – неразделна част от настоящото
решение, за индивидуално ползване от животновъди, притежаващи пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, за срок от една стопанска година, считано от началото на
стопанската 2015/2016 година, респективно от 01.10.2015 г.
2. ОПРЕДЕЛЯ начална тръжна наемна цена за имотите в размер на
средното годишно рентно плащане за съответното землище, отнасящо се за
земеделски имоти с начин на трайно ползване пасище, мера за предходната
2014/2015 стопанска година.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението, организирането и провеждането на търга.
РЕШЕНИЕ №567
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване и чл.7, ал.4, т.3 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – Сливо поле
реши:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на
Република България за отпускане на персонална пенсия на наследниците на
Езайдин Сюлман Папин, ЕГН 6009285142:


Ергин Езайдин Сюлман, ЕГН 9902275562, с постоянен адрес: село
Малко Враново, община Сливо поле, ул. „Възраждане” № 48;

Елсин Езайдинова Сюлманова, ЕГН 0548295311, с постоянен адрес:
село Малко Враново, община Сливо поле, ул. „Възраждане” № 48.
РЕШЕНИЕ №568
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински
съвет – Сливо поле реши:
5. При невъзможност зам.-кмета на Община Сливо поле Петко Маринов
Петков да участва в извънредното заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 14.10.2015 г. от 11.00
часа в зала „Свети Георги“, ет.6 на сградата на Областна администрация
– Русе, определя инж.Николай Димитров Стефанов – директор на
дирекция „ОСУТ“ в Община Сливо поле, да го представлява.
6. Съгласува следната позиция на Община Сливо поле по въпросите от
дневния ред:
2.1. Одобрява предложения проект за текст на Договора, предвиден в
чл.198п, ал.1 от Закона за водите.
2.2. 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.
РЕШЕНИЕ №569
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с писмо №06-00-31/11.09.2015 г., Общински съвет –
Сливо поле реши:
Определя за представител на Община Сливо поле в Областна комисия за
изработване на Областна здравна карта – Валентин Лалков Ангелов, гл.експерт
в 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
№57
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 29.09.2015 г.
РЕШЕНИЕ №570
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и писмо
изх.№4597/18.09.2015 г. на Русенски окръжен съд, Общински съвет – Сливо
поле реши:
1. Избира Временна комисия за изготвяне предложения за лица, които ще
се предложат за съдебни заседатели за Районен съд – гр.Русе, в състав от 3-ма
общински съветници, по един от всяка група общински съветници.
2. Определя поименния състав на комисията, както следва: Ангелина
Друмева, Емел Мехмед и Пепа Стоянова.

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
№59
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 19.10.2015 г.
РЕШЕНИЕ №571
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт и писмо
изх.№4597/18.09.2015 г. на Русенски окръжен съд, Общински съвет - Сливо
поле реши:
1. Одобрява 8 броя кандидати за съдебни заседатели за Районен съд
гр.Русе.
2. Предлага да бъдат избрани за съдебни заседатели за Районен съд
гр.Русе от района на Общински съвет - Сливо поле, следните лица:
- Даниела Петрова Тодорова
- Фериха Мехмедова Юсмянова
- Надиде Бейтиева Ахмед
- Нешо Йосифов Георгиев
РЕШЕНИЕ №572
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл.129, ал.1 и ал.5 от Закон за устройство на
територията във връзка с постъпило искане от Мехмед Ахмедов Чиликов –
Джамийско настоятелство Сливо поле с вх. №СП-4009/ 31.07.2015 г. за
одобряване на ПУП - Изменение на план за улична регулация от ОТ №№43-73,
73-74; 41-74; 74-99;74-154;41-43 в нови ОТ №№ 453-73; 73- 415; 415- 414; 74396; 396- 454-453; 414- 99; 74- 154 и изменение на план за регулация на УПИ І306, кв. 18а в нов УПИ І-306, кв. 143, гр. Сливо поле, обл. Русе, разрешен с
Решение №522 от Протокол №51 от заседание на ОбС, проведено на 25.06.2015
г., Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява ПУП- Изменение на план за улична регулация от ОТ №№4373, 73-74; 41-74; 74-99;74-154;41-43 в нови ОТ №№ 453-73; 73- 415; 415- 414;
74- 396; 396- 454-453; 414- 99; 74-154 и изменение на план за регулация на
УПИ І-306, кв.18а в нов УПИ І-306, кв.143, гр.Сливо поле, обл. Русе, като се
изменя нереализираната регулация на УПИ І-306, кв.18а в нов УПИ І-306,
чиито граници съответстват максимално на границите на ПИ 306, като отпада
кв.18а и се образува нов квартал- кв.143. Променят се осови точки на
оформящите новия квартал улици, както и се изменят частично очертанията на
съседните квартали – кв.17, кв.21, кв.27.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен
вестник" след изтичането на срока за упражняване на контрол за
законосъобразност на акта от Областният управител.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №573
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 подготовката на общината и
кметствата за работа при зимни условия и набелязване на мерки за нормалното
функциониране през настоящия оперативен зимен сезон 2015/2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)

