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
№18
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 31.01.2013г.
РЕШЕНИЕ №186
На основание чл.30, ал.4, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.43, ал.1, изречение второ от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Извършва промяна в състава на Постоянните комисии, както следва:
Избира Тодор Георгиев Йорданов за член на Постоянната комисия по икономика,
финанси и инвестиции, евроинтеграция и проекти, и на Постоянната комисия по ТСУ,
общинска собственост, комунална дейност, законност и обществен ред, на мястото на Емил
Пантелеев Добрев.
РЕШЕНИЕ №187
На основание чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Възлага на Ветеринарномедицинската служба – Сливо поле да изготви необходимите
документи съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност за регистрация, зачисляване,
превоз на животни и регистрация на животновъдните обекти на територията на Община
Сливо поле.
2.Документите по т.1 срещу подпис да се връчат на кметовете на населени места за
информиране на жителите на Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ №188
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинските бюджети, чл.69 от Наредба №10 за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и във връзка с чл.12, ал.2, т.5
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле
реши:
І. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета по пълна бюджетна
класификация на Община Сливо поле за 2012 г., както следва:
1.Утвърждава окончателния годишен план на бюджета на Община Сливо поле по
функции и дейности за 2012 година както следва:
1.1.ПО ПРИХОДА - 5796311 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
1.1.1.Приходи с държавен характер – 2840017 лв.
1.1.2.Приходи с общински характер –2956294 лв.
1.2.ПО РАЗХОДА - 5796311 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
1.2.1.Държавни дейности – 2840017 лв.
1.2.2.Местни дейности – 2732913 лв.

1.2.3.Дофинансиране 223381 лв.
2.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сливо поле за 2012
година както следва:
2.1.ПО ПРИХОДА - 4955502 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
2.1.1.Приходи с държавен характер – 2574932 лв.
2.1.2.Приходи с общински характер –2380570 лв.
2.2.ПО РАЗХОДА – 4955502 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
2.2.1.Държавни дейности – 2574932 лв., в т.ч. средства за строителство, основен ремонт
и придобиване на ДМА – 12000 лв.
2.2.2.Местни дейности – 2380570 лв., в т.ч. средства за строителство, основен ремонт
и придобиване на ДМА–251269 лв., в т.ч.:
2.2.3.Дофинансиране – 203877 лв.
ІІ. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012
г., съгласно Приложение № 2.
ІІІ. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2012 г., съгласно Приложение
№ 3.
ІV. Приема отчета за капиталови разходи за 2012 г. по обекти и източници на
финансиране, съгласно Приложение № 4.
РЕШЕНИЕ №189
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 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 №190
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.13, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси,
Общински съвет Сливо поле реши:
І. Създава Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси в Община Сливо поле в състав и структура, както следва:
1. Двама представители от общинската администрация
- Левент Исмаилов – зам. кмет на общината
- Валентин Лалков – гл. експерт „Образование”
2. Трима представители от Общинския съвет
- Велизар Ясенов
- Надежда Панайотова
- Синан Вейсал
3. Трима представители на ромската общност в общината
- Сезгин Айваз
- Станислав Георгиев

- Алдин Михайлов.
ІІ. Възлага на членовете на създадения Общински съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси на първото си заседание да изберат председател и
секретар на ОССЕИВ.
РЕШЕНИЕ №191
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3, 4, 5, 7 и 10 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и на основание чл.16, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за младежта, обн.
ДВ. бр.31 от 20 Април 2012 г., Общински съвет Сливо поле реши:
1. Приема Програма за младежки дейности в Община Сливо поле 2013 – 2015 г.
2. Приема План за действие за 2013 г. в изпълнение на Програма за младежки дейности
в Община Сливо поле 2013 – 2015 г.
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ №192
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
2013г., както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВО ПОЛЕ
31.01.2013 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Връчване на удостоверение и полагане на клетва на новоизбран общински съветник.
2.Информация от д-р Т.Лазаров, относно регистрация, водене на отчет на домашните
животни на територията на общината, проблеми.
3.Приемане на План за действие на Община Сливо поле 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.
4.Създаване на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси, съгласно разпоредбите на чл.13 от Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси.
5.Докладна записка от Г.Големански- кмет на общината, относно приемане на
Програма за младежки дейности в Община Сливо поле 2013-2015г. и План за действие в
изпълнение на Програма за младежки дейности в Община Сливо поле 2013-2015г.
6.Приемане на Програма за работата на Общински съвет- Сливо поле за І-вото
шестмесечие на 2013г.
7.Отчет за дейността на Общински съвет - Сливо поле за периода 01.07.-31.12.2012г.
8.Приемане отчета за разходваните средства, разчетени по бюджета на общината за
издръжка на Общински съвет Сливо поле към 31.12.2012г.
9.Актуализация на общински наредби.
10.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите- общинска
собственост на Община Сливо поле за 2013г.
11.Промяна в състава на Постоянни комисии.
12.Докладна записка от Г.Големански- кмет на общината, относно ползване на
дървесина от горски територии, собственост на Община Сливо поле, през календарната 2013г.
13.Докладна записка от Г.Големански- кмет на общината, относно Решение
№185/21.12.2012г., върнато за ново обсъждане от Областния управител на област Русе.

14.Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сливо поле за
2012г.
15.Други.
20.02.2013 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи общинската
администрация за второто полугодие на 2012г.
2.Актуализация на общински наредби.
3.Приемане бюджета на Община Сливо поле за 2013г.
4.Други.
28.03.2013 г., 13.00 часа
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 2012г.
2.Одобряване на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план
за развитие на Община Сливо поле за 2012г.
3.Други.
25.04.2013 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Приемане на отчетни доклади на читалищата на територията на общината за
дейността им през 2012г.
2.Приемане на План за развитието на социалните услуги на Община Сливо поле за
2013-2014г.
3.Приемане на годишния счетоводен отчет на общинска фирма „Благоустройцвет”
ЕООД гр.Сливо поле за 2012г.
4.Други.
29.05.2013 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Информации от РУ на МВР- Сливо поле и РСПБЗН- Сливо поле, относно
готовността за предотвратяване на кражбите и пожарите през летния сезон.
2.Други.
27.06.2013 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Информация за изпълнението и подготовката на проекти, по които работи
общинската администрация през І-вото шестмесечие на 2013г.
2.Приемане на Програма за работата на Общински съвет- Сливо поле за ІІ-рото
шестмесечие на 2013г.
3.Други.

РЕШЕНИЕ №193
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 Общински съвет Сливо поле и на неговите комисии, и
за изпълнението на взетите решения за периода 01.07.-31.12.2012г.
РЕШЕНИЕ №194
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 31.12.2012г.
РЕШЕНИЕ №195
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет– Сливо поле,
реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1/2008 г. за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, както
следва:
§ 1. Чл.10, ал.1 се изменя така:
„Чл.10. (1) Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат
да се отдават под наем след решение на Общинския съвет, чрез публичен търг или публично
оповестен конкурс проведен по реда на ГЛАВА ПЕТА от настоящата Наредба за срок до 10
години, при условие, че се използват съобразно предназначението им и не се препятства
осъществяването на дейностите, за които са определени. Въз основа на резултатите от търга
или конкурса, кметът на общината сключва договор за наем
§ 2. Към чл.13 се добавя нова алинея 3, както следва:
„(3) Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, които
подлежат на задължително застраховане. С решението си Общинският съвет определя
застрахователните рискове, включително тези по ч.9, ал.1 от ЗОС, а също така и лицата за
чиято сметка се извършва застраховането.”
§ 3. Чл.14, ал.1 се изменя както следва:
„Чл.14. (1) Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, се отдават под
наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено
предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред.
Публичният търг или конкурс се провеждат по реда на ГЛАВА ПЕТА от настоящата Наредба.
Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на
общината.”
§ 4. Чл.15, алинея 1 се изменя така:
„Чл.15. (1) С решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти – частна
общинска собственост, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни,
образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението,
както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.
Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на
общината.
§ 5. В чл. 28:
1. ал.2 отпада;
2. създава се нова ал.4 със следния текст:
„(4) Земите от Общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем без търг или
конкурс, когато това е предвидено в друг закон.”

§ 6. Към чл. 29 се добавя нова алинея 6, както следва:
„(6) Земите от Общинския поземлен фонд могат да се отдават под аренда без търг или
конкурс след решение на Общинския съвет, когато това е предвидено в друг закон.”
§ 7. В чл.32 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал.1 се изменя и допълва така:
„(1) Горските територии от Общинския горски фонд (ОГФ) се стопанисват и
управляват по реда на Закона за горите (ЗГ), Правилника за приложение на Закона за горите
(ППЗГ), ЗОС и Наредба за управление на горските територии – общинска собственост, приета
на основание чл.181, ал.6 от ЗГ.”
2. ал.2 се изменя така:
„(2) Ползването от горските територии и земите от горския фонд – общинска
собственост, се осъществява по реда регламентиран в ЗГ.”
§ 8. Чл.33 се изменя и допълва, както следва:
„Чл.33. Освен основанията определени в чл.15, ал.1 от ЗОС, наемните правоотношения
се прекратяват и в случаите:
1. при непогасяване в срок на други задължения от финансов характер към общината;
2. при извършване на разпоредителни сделки с имота отдаден под наем;
3. при реализиране на инвестиционни намерения касаещи имота отдаден под наем;
4. други основания, определени в договора.”
§ 9. Чл.43 се изменя така:
„Чл.43. Имотите и вещите – публична общинска собственост, земите от общинския
поземлен фонд и горските територии от общинския горски фонд, не могат да се придобиват
по давност.”
§ 10. Чл.45, ал. 5 се изменя така:
„(5) Към датата на сключването на договорите за разпореждане, актовете за имотите –
общинска собственост, предмет на разпореждането, следва да са вписани по съответния ред в
службата по вписванията.”
§ 11. В чл.46, ал.1 се изменя и допълва така:
„Чл.46. (1) Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват по пазарни
цени, определени от Общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители,
определени по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС. Пазарните цени не могат да бъдат по-ниски от
данъчните. Общинският съвет може да определи по-висока цена от пазарната оценка, освен
ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждането на търговете или
конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от общинския съвет.”
§ 12. Чл.50 се изменя както следва:
„Чл.50. Всички разноски по разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, са
за сметка на приобретателите.”
§ 13. В Чл.55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се допълва и придобива следната редакция:
„(1) Разпореждане с общински недвижими имоти по реда на чл. 15, ал. 3, чл. 17, ал. 2 и
§8, ал.2, т.1 от ЗУТ, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, след решение на
Общински съвет.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Окончателният договор по предходната алинея се сключва от кмета на общината
съгласно реда и изискванията на чл.34, ал.7 от ЗОС и чл.18 от ЗС.”
3. Алинея 3 се допълва и придобива следната редакция:
„(3) Сделка по реда на чл.15, ал.3, чл.17, ал.2 и §8, ал.2, т.1 от ЗУТ може да се сключи по
искане на собствениците или по предложение на кмета на общината. Оценката на
придаваемата и на придобиваната земя се извършва по пазарни цени по реда на тази наредба.”
4. Алинея 4 се изменя и допълва така:
„(4) Предварителният договор съдържа цените на придаваемата и на придобиваната
земя и се сключва въз основа на проект за подробен устройствен план. В предварителния
договор изрично се вписва текст отговарящ на следните условия:

1. в случай, че подробният устройствен план (ПУП) не влезе в сила шест месеца след
сключване на предварителния договор, се извършва актуализация на оценката на
придаваемата и на придобиваната земя, въз основа, на която се сключва окончателният
договор.
2. в случай, че експертният съвет по чл.5, ал.4 от ЗУТ установи, че проектът на ПУП не
може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината за
изменение на предварителния договор. Промяната на предварителния договор се извършва
чрез сключване на допълнително споразумение (анекс).
3. окончателният договор се сключва в срок от един месец след датата на влизане в
сила на одобрения ПУП. След изтичане на този срок общината може да иска сключване на
окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху
дължимите суми за периода на забава.”
§ 14. В чл.58 се правят следните изменения:
1. в ал.1 текста се изменя така:
„(1) Замяната на имот – частна общинска собственост, се извършва по реда и спазване
на изискванията на чл.40 от ЗОС.
2. ал.2 отпада.
3. ал.3 се изменя така:
„(3) Предложението за замяна се внася в Общински съвет от лицата имащи право на
това, като към него се прилага:
1. характеристики на имотите за замяна: местонахождение, вид и предназначение на
имота, площ, брой на сградите и застроената им площ, етажност, състояние, начин на
ползване, правно състояние (налична документация, предоставени права за управление и
ползване, ограничени вещни права, законност на постройките, предвиждания по
градоустройствени и застроителни планове и др.);
2. необходимостта на Общината от замяната;
3. съответствие със стратегията и програмата за управление на общинската
собственост;
4. пазарна цена на имотите, определена от оценител на имоти;
5. данъчни оценки на имотите;
6. начин на плащане;
7. други особености по замяната (ако има такива).”
§ 15. Чл.59 се изменя и допълва така:
1. Създава се ал.1 със следния текст:
„(1) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти – собственост на
държавата на физически или юридически лица, се извършва при условията и по реда на чл. 40
от ЗОС, освен в случаите по ал.2.”
2. Създава се нова алинея 2:
„(2) Замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение
на социални програми, приети от Общинския съвет, се извършва с решение на Общинския
съвет. Предложението за замяна се внася в Общински съвет от лицата, имащи право на това,
като към него се прилага:
1. характеристики на имотите за замяна: местонахождение, вид и предназначение на
имота, площ, брой на сградите и застроената им площ, етажност, състояние, начин на
ползване, правно състояние (налична документация, предоставени права за управление и
ползване, ограничени вещни права, законност на постройките, предвиждания по
градоустройствени и застроителни планове и др.);
2. мотиви;
3. данъчни оценки на имотите;
4. начин на плащане;
5. други особености по замяната (ако има такива).”
3. Създава се нова ал.3:
„(3) С решението си по ал.2, Общинският съвет определя:

1. предмета и субектите на сделката;
2. цените на имотите;
3. начина на плащане на разликата в цените на имотите;
4. срок на плащане.
4. Създава се нова ал.4:
„(4) Замяната се извършва по данъчната оценка на заменяните жилищни имоти. По
този ред замяна може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот –
собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот.”
§ 16. В чл.60, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:
„(2) Замяната по ал.1 се извършва съгласно изискванията на Закон за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), ЗОС и настоящата наредба. Цените на
земеделските земи, които подлежат на замяна, се определят от лицензиран оценител.”
§ 17. В чл.64 се правят следните допълнения:
1. ал.1 се допълва и текста придобива следния вид:
„(1) Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на
общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.”
2. ал.2 се допълва и текста придобива следния вид:
„(2) Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на
Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците,
в случаите на чл.37, ал.6 от ЗОС.”
§ 18. В чл.66, ал.4 се изменя и допълва, както следва:
„(4) Въз основа на влязло в сила решение на Общински съвет по ал.1, кметът на
Общината издава заповед и сключва договор.”
§ 19. Чл.69 се изменя и допълва така:
„Чл.69. Тръжно/конкурсно условие в случаите на чл.62, ал.1, може да бъде и процент
на собственост от разгънатата застроена площ на бъдещата сграда или от друга сграда.
Началната стойност и условията на търга/конкурса се определят с решението на Общинския
съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде помалка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.”
§ 20. В чл.72, ал.1 се изменя и допълва така:
„(1) Безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на
общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.”
§ 21. В чл.82 се правят следните изменения и допълнения:
1. текста на т.1 се изменя така:
„1. отдаване под наем на имоти или на части от тях – публична общинска
собственост по чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост;”
2. създава се нова т.7 със следния текст:
„7. други случаи, определени в закон или в наредби на Община Сливо поле.”
§ 22. В чл.83, ал.5 се изменя и допълва така:
„(5) В случаите на сделки по разпореждане с имоти и вещи – частна общинска
собственост, изготвянето на пазарни оценки от оценители се възлага от кмета на общината.”
§ 23. Чл.85 се изменя и допълва, както следва:
„Чл.85. Наддаването се провежда във възходящ ред. Печели предложението с найвисока стойност.”
§ 24. В чл.90, ал.1, т.3 се изменя и допълва така:
„3. акт за общинска собственост на имота или удостоверение от дирекция
„Общинска собственост и устройство на територията” за наличие на основания за съставянето
му.”
§ 25. В чл.91 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал.1 се допълва и придобива следната редакция:
„(1) Изготвената и съгласувана документация, надлежно комплектувана се предоставя
на кмета на общината, който я утвърждава с издаването на заповедта по чл.87, ал.1.
2. Ал.2 отпада.

§ 26. В чл.96, ал.1 се изменя така:
„(1) За провеждане на търг или конкурс, кметът на общината назначава комисия в
състав най-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист. В
комисията може да бъдат включени и:
1. кмет на кметство или определен от него служител от съответната администрация
в случаите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията на
кметството се извършва от кмета на общината;
2. представител на Общински съвет, по негово предложение. Комисията може да
бъде назначена в деня на провеждане на търга или конкурса.”
§ 27. Чл.99а се изменя така:
„Чл.99а. По решение на комисията по чл.96, може да не се допуснат до участие в търг
или конкурс за даден имот кандидати или свързани с тях лица по смисъла на § 1, ал.1, точки 3
и 4 и ал.2 на ДР на Търговския закон, класирани на първо място в предходни търгове или
конкурси, които са отказали да сключат договор за същия имот.”
§ 28. В чл.100 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал.4 се изменя и допълва, както следва:
„(4) Когато лицето, спечелило търг или конкурс за отдаване под наем/аренда, е внесло
дължимите суми упоменати в заповедта по чл.108, ал.1, но не се яви в продължение на един
месец от датата на плащането им да сключи договор за наем/аренда с кмета на общината, се
счита, че то се е отказало от сделката. Внесените от него суми не се възстановяват, а остават в
полза на Общината.”
2. създава се нова ал.5 със следния текст:
„(5) Когато лицето, спечелило търг или конкурс при разпореждане с имот/вещ, е внесло
дължимите суми упоменати в заповедта по чл.108, ал.1, но не се яви в продължение на една
година от датата на плащането им да сключи договор с кмета на общината, се счита, че то се е
отказало от сделката. Внесените от него суми не се възстановяват, а остават в полза на
Общината.”
3. създава се нова ал.6 със следния текст:
„(6) Срокът по алинея 4, не се прилага когато наемът/арендата са годишни. В този
случай се прилага срока по ал.5.”
§ 29. В чл.102, ал.3 се изменя и допълва, както следва:
„(3) Подаването на изискуемите документи се извършва съгласно заповедта на кмета
на общината в обявения срок. Документи подадени след крайния ден и час, обявени в
заповедта, се считат за невалидни и заявителят не се допуска до участие в търга/конкурса.”
§ 30. В чл.104, ал.1 се изменя и допълва, както следва:
„(1) След откриването на търга, тръжната комисия извършва проверка на участниците,
съдържанието и редовността на подадените предложения по реда на постъпването им в
деловодството на общината.”
§ 31. В чл.105 се правят следните допълнения:
1. ал.1 се допълва и придобива следната редакция:
„(1) Когато тръжни документи са подадени от повече кандидати, а на търга се яви само
един кандидат, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг кандидат,
явилият се обявява за спечелил търга по предложена от него цена, която не може да бъде пониска от обявената начална тръжна цена увеличена с една стъпка на наддаване.”
2. ал.2 се допълва и придобива следната редакция:
„(2) Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за
спечелил търга по предложена от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената
начална тръжна цена увеличена с една стъпка на наддаване.”
§ 32. В чл.106:
1. ал.3 се изменя, както следва:
„(3) Участниците последователно обявяват суми, всяка от които е по-висока от
предходната, като вдигат табелката си с номера за участие. Стойността на цената се произнася

високо и ясно, като наддадената сума над предходната цена се определя от участника, но не
може да бъде по-ниска от стъпката на наддаване и по-висока от тройния й размер.”
2. ал.4 се изменя, както следва:
„(4) В случай, че никой от участниците в търга не обяви цена поне с една стъпка повисока от началната тръжна цена, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в
търга не им се възстановяват.”
§ 33. В чл.109, ал.2 се изменя така:
„(2) Ако лицето спечелило търга не извърши в срок действията по ал.1, се счита, че се
отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният от него депозит не му се
възстановява, след което се предприемат действия по чл.100, ал.2.”
§ 34. В чл.110:
1. ал.1 се допълва и придобива следната редакция:
„(1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.108, ал.1 и извършване на дължимите
плащания в определения срок, кметът на общината сключва договор с лицето, спечелило
търга в срока по чл.100, ал.3. Ако срокът не се спази, се прилагат разпоредбите на чл.100, ал.4
и ал.5.”
2. ал.3 се изменя и допълва, както следва:
„(3) Вписване на договора в Службата по вписванията при Агенцията по вписванията, в
случай че такова се изисква, се извършва от общинската администрация. Разходите по
вписване са за сметка на лицето спечелило търга.”
§ 35. В чл.112, ал.3 се допълва и придобива следната редакция:
„(3) Кандидатът трябва да обяви високо и ясно цената, която предлага. Предложената
цена не може да бъде по-малка от началната тръжна цена увеличена с една стъпка на
наддаване.”
§ 36. В чл.119, ал.2 се изменя така:
„(2) Ако лицето спечелило конкурса не извърши в срок действията по ал.1 се счита, че
се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният от него депозит не му се
възстановява, след което се предприемат действия по чл.100, ал.2.”
§ 37. В чл.120 се правят следните изменения и допълнения:
1.ал.1 се допълва и придобива следната редакция:
„(1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.118, ал.1 и извършване на дължимите
плащания в определения срок, кметът на общината сключва договор с лицето, спечелило
конкурса в срока по чл.100, ал.3. Ако срокът не се спази, се прилагат разпоредбите на чл.100,
ал.4 и ал.5.”
2. ал.3 се изменя и допълва така:
„(3) Вписване на договора в Службата по вписванията при Агенцията по вписванията, в
случай, че такова се изисква, се извършва от общинската администрация. Разходите по
вписване са за сметка на лицето спечелило конкурса.”
§ 38. В чл.127, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. текста в т.1 се изменя така:
„1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти;”
2. текста в т.2 се изменя така:
„2. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на територията
на община Сливо поле;”
3. текста в т.3 се допълва и придобива следната редакция:
„3. притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, но не са годни за
обитаване, вследствие на природни бедствия;”
§ 39. Навсякъде в наредбата /чл.27(2); чл.75(1),(2); чл.80(2),т.3/ текста „Дирекция
„Финанси и бюджет” се заменя с „Дирекция „Финанси, бюджет и административно
обслужване”.
§ 40. Навсякъде в наредбата /чл.35(2),(3); чл.60(3),т.4; чл.86; чл.90(1),т.3; чл.121(1);
чл.127(2); чл.135(1),(2)/ текста „Дирекция „Общинска собственост, устройство на територията

и административно обслужване” се заменя с „Дирекция „Общинска собственост и устройство
на територията”.
§ 41. Параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя и допълва,
както следва:
„§ 5. Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет с Решение № 151
по Протокол № 16 от 28.11.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 355 по Протокол № 33
от 30.03.2010 г., изменена и допълнена с Решение № … по Протокол № … от ...01.2013 г.”
РЕШЕНИЕ №196
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за изграждане и опазване
на зелената система на територията на Община Сливо поле, както следва:
§ 1. В чл.6 се правят следните изменения и допълнения:
 в ал.1 текста „се включва специалист по озеленяване” се заменя с “като член по привличане
се поканва лицето, заемащо длъжността "еколог"”, като окончателния текст става: “При
разглеждане и одобряване на устройствени схеми и планове, които засягат или
предвиждат изграждане (промяна) на зелени площи, в състава на общинския
експертен съвет по устройство на територията задължително като член по
привличане се поканва лицето, заемащо длъжността "еколог";
 в ал.2 текста „се включва специалист по озеленяване.” се заменя с “ като член по
привличане се поканва лицето, заемащо длъжността "еколог"”, като окончателния текст
става: “Общинския експертен съвет по устройство на територията дава становище по
инвестиционни проекти, които засягат или предвиждат изграждане (промяна) на
зелени площи. В състава му като член по привличане се поканва лицето, заемащо
длъжността "еколог".
§ 2. В чл.16 се правят следните изменения и допълнения:
 ал.1 – отменя се;
 ал.2 – отменя се.
§ 3. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:
 ал.2, т.3 – отменя се.
§ 4. В чл.26 се правят следните изменения и допълнения:
 текста “Раздел пети” се заменя с “Глава пета”, като окончателния текст става: “Всички
собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали
дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите
и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на Глава Пета.”
§ 5. В чл.27 се правят следните изменения и допълнения:
 ал.1 се добавя текста “както следва”, добавят се точки 1, 2 и 3 с текст: “1. за ниски дървета
(с височина до 2,5 м) - на 1,0 м от границата;
2. за средно високи дървета (с височина до 5,0 м) - на 1,5 м от границата;
3. за високи дървета (с височина над 5,0 м) - на 3,0 м от границата.”, като окончателния текст
става: “Чл.27. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и
храстова растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се
минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници, както
следва:
1. за ниски дървета (с височина до 2,5 м) - на 1,0 м от границата;
2. за средно високи дървета (с височина до 5,0 м) - на 1,5 м от границата;
3. за високи дървета (с височина над 5,0 м) - на 3,0 м от границата.”
§ 6. В чл.30 се правят следните изменения и допълнения:
 ал.2 текста “позволително” се заменя с “превозен билет”, като окончателния текст става:
“(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване,
се маркира с марка на общината и за транспортирането ú се издава превозен билет, за
което се заплащат съответните такси.”

§ 7. В чл.35 се правят следните изменения и допълнения:
ал.2 текста “РПУ – гр.Сливо поле” се заменя с “РУП – гр. Сливо поле”, като окончателния
текст става: “(2) Служители на Министерството на вътрешните работи от РУП – гр.
Сливо поле, могат да налагат санкции по реда на чл.39 от Закон за
административните нарушения и наказания (ЗАНН).”
§ 8. В чл.36 се правят следните изменения и допълнения:
 ал.2, т.1 – отменя се;
 ал.4 – отменя се.
§ 9. В §8 от Преходни и заключителни разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
 текста “тридесет” се заменя с “три”, като окончателния текст става: “Наредбата влиза в
сила три дни след оповестяването ú до населението, съгласно ЗМСМА и Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.”


РЕШЕНИЕ №197
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. за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост на Общински съвет - Сливо поле, Общински съвет - Сливо поле реши:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост на Община Сливо поле за 2013 година.
РЕШЕНИЕ №198
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.112, ал.2, чл.114, ал.1 от
Закона за горите, чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, чл.5, ал.3 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти, Общински съвет – Сливо поле реши:
І. Ползването на дървесина от общински горски територии да се осъществи чрез
продажба на стояща дървесина на корен.
ІІ. Продажбата на стояща дървесина на корен да се осъществи чрез търг с явно
наддаване.
ІІІ. Да се проведе 30% постепенно – котловинна сеч в подотдел 1/В с площ на
подотдела в размер на 190,000 дка, съставна част от имот №364001 целият с площ от 388,940
дка, представляващ широколистна гора, находящ се в землището на село Черешово,
собственост на Община Сливо поле, по АОС №1933/30.08.2006год.
ІV. Да се проведе 15% пробирка в подотдел 3/В с площ на подотдела в размер на
72,000 дка, съставна част от имот №374001 целият с площ от 403,716 дка, представляващ
широколистна гора, находящ се в землището на село Черешово, собственост на Община
Сливо поле, по АОС №1938/30.08.2006год.
V. Да се проведе 30% постепенно- котловинна сеч в подотдел 5/Ш с площ на подотдела
в размер на 99,000 дка, съставна част от имот №375001 целият с площ от 450,882 дка,
представляващ широколистна гора, находящ се в землището на село Черешово, собственост
на Община Сливо поле, по АОС №1932/30.08.2006 год.
VІ. Да се проведе 100% гола сеч в подотдел 238/М, подотдела е един в имот №000108 с
площ от 115,353 дка, представляващ залесена територия, находящ се в землището на село
Кошарна, собственост на Община Сливо поле, по АОС №1180/18.12.2001год.
VІІ. Определя начални тръжни цени, по видове дървесина, за плътен кубичен метър,
както следва:
За широколистна дървесина :
- Едра строителна дървесина
- 45,00 лева

- Средна строителна дървесина
- 38,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 38,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м3 - 20,00 лева
За широколистна дървесина от липови насаждения:
- Едра строителна дървесина
- 45,00 лева
- Средна строителна дървесина
- 38,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 38,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м3 - 12,00 лева
VІІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да създаде необходимата
организация за снабдяването с необходимите документи по провеждането на сечта и
провеждането на търга съгласно чл.50, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
РЕШЕНИЕ №199
На основание чл.45, ал.9, чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.6 и чл.7 от Наредба №6 за упражняване правата на собственост на
Община Сливо поле в едноличните търговски дружества с общинско имущество, както и
върху частта от капитала на търговските дружества, в които има дялове и акции, Общински
съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие за прекратяване и започване на процедура по ликвидация на
„Регионално дружество за заетост и структурно развитие- Ветово” ООД, гр.Ветово.
РЕШЕНИЕ №200
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.2 от Наредба №2 от 21.04.2011г. за здравните изисквания към
гробищните паркове (гробища) и погребването, и пренасянето на покойници на МЗ, чл.124а,
ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Разрешава изработването на ПУП – парцеларен план
на инженерната
инфраструктура – водопроводно отклонение, до общински имоти – гробищни паркове
(гробища) на територията на Община Сливо поле, както следва:
- от регулацията на град Сливо поле до ПИ №000204; ПИ №000231; ПИ №000311 по
картата за възстановена собственост на град Сливо поле;
- от регулацията на село Бабово до ПИ №000125 по картата за възстановена собственост
на село Бабово;
- от регулацията на село Борисово до ПИ №000100 и ПИ №000327 по картата за
възстановена собственост на село Борисово;
- от регулацията на село Бръшлен до ПИ №060037 по картата за възстановена
собственост на село Бръшлен;
- от регулацията на село Голямо Враново до ПИ №000049 и ПИ №000238 по картата за
възстановена собственост на село Голямо Враново;
- от регулацията на село Кошарна до ПИ №000080 по картата за възстановена
собственост на село Кошарна;
- от регулацията на село Малко Враново до ПИ №000086 и ПИ №000021 по картата за
възстановена собственост на село Малко Враново;
- от регулацията на село Ряхово до ПИ с идентификатор 63668.135.9 по кадастралната
карта на село Ряхово;
- от регулацията на село Стамболово до ПИ №000156 по картата за възстановена
собственост на село Стамболово;
- от регулацията на село Черешово до ПИ №000009 по картата за възстановена
собственост на село Черешово;
- от регулацията на село Юделник до ПИ №000136 по картата за възстановена
собственост на село Юделник.

ІІ. Решението да се обяви на видно място в административната сграда на Общината, в
кметствата на посочените по-горе населени места, на интернет страницата на Общината и
един местен вестник.
ІІІ. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №201
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Сливо
поле реши:
І. Разрешава изработването на ПУП – парцеларен план
на инженерната
инфраструктура за водопровод от ПИ 384 до регулацията на гр.Сливо поле.
ІІ. Решението да се обяви на видно място в административната сграда на Общината,
на интернет страницата на Общината и един местен вестник.
ІІІ. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №202
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Сливо
поле реши:
І. Разрешава изработването на ПУП – парцеларен план
на инженерната
инфраструктура за ел. кабел улично осветление от кв.63 до кв.76 по регулационния план на
гр.Сливо поле, преминаващ през ПИ 000337, 000335 и 000333 по КВС гр.Сливо поле.
ІІ. Решението да се обяви на видно място в административната сграда на Общината,
на интернет страницата на Общината и един местен вестник.
ІІІ. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 203
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.12, ал.2, т.24 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет
Сливо поле реши:
Приема декларация, предложена от групата общински съветници от ПП „ДПС” във
връзка с извършения атентат над лидера на ДПС д-р Ахмед Доган на 19.01.2013г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

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

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№19
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 20.02.2013г.
РЕШЕНИЕ № 204
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл.167, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Наредба № 15 - за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да
отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 205
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Наредба № 4 - за поддържане и осигуряване на обществения ред,
безопасността на движението, опазване на общественото и личното имущество и чистотата
на територията на Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 206
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Наредба за отмяна на Наредба № 9 за пожарната и аварийна безопасност на
територията на Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 207
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, чл.8, ал.1 и
чл.18В от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
Изменя и допълва Решение №150 по Протокол №14 от заседание на Общински съветСливо поле, проведено на 26.10.2012г., както следва:
Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци имотите, собственост на
вероизповеданията на територията на Община Сливо поле, считано от 01.01.2013 година.
РЕШЕНИЕ № 208
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.11
ал.9, чл.12, и чл.30, ал.1 от ЗОБ; чл.19, ал.2 и чл.11 от ЗОД и във връзка с разпоредбите на
ЗДБРБ за 2013г., ПМС № 1/09.01.2013 г. и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ,
чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле
реши:
1.

Приема бюджета на Община Сливо поле за 2013 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 5989620 лв. / съгласно Приложение 1 /
1.1.1. Приходи за делегираната от държавата дейност в размер на 2834723 лв.
1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 2569638 лв.;
1.1.1.2.Преходен остатък от 2012 г. в размер на 306682 лв.;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3154897 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 343365лв./съгласно Приложение 1 /
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1064520 лв. / съгл. Приложение 1/

Обща изравнителна субсидия в размер на 593900лв.;
Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
273800 лв., в т.ч.:
 за строителство и основен ремонт и придобиване на ДМА –105000лв.
 за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 168800 лв.
1.1.2.5.
За зимно поддържане на пътищата - 49600 лв.
1.1.2.6.
Преходен остатък от 2012 г. в размер на 905260лв.
1.1.2.7.
Друго финансиране в размер на 75548 лв., в т.ч.чужди средства 1548 лв.
и отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците 74000 лв.
1.2. По разходите в размер на 5989620 лв., разпределени по функции, групи, дейности
и параграфи, съгласно Приложение 1,
в т.ч.: Резерв - 125896 лв.
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2834723 лв.
в т.ч. резерв -125896 лв.
1.2.1.1.
От държавни трансфери 2569638 лв.
1.2.1.2. От преходен остатък 306682 лв.
1.2.2.
За местни дейности в размер на 3154897 лв.
1.2.2.1.
За делегирани държавни дейности 232450 лв. /дофинансиране/
1.2.2.2. За местни дейности 2922447 лв.
1.3. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложение № 3
1.4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2013г. в размер на 669009лв. по
обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2
1.4.1. Капиталови разходи за местни дейности – 663809 лв.
1.4.2. Капиталови разходи за държавни дейности - 5200 лв.
1.5. Разшифровка на капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40
Постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгл.чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за
2013 г. / Приложение 8 /
2.
Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности
по образование, които имат право на заплащане на част от транспортни разходи, съгласно
Приложение № 4.
3. Определя 69 бр. численост на персонала в общинска администрация в т. ч. :
- 44 бр. със средства за заплати в размер на 595276 лв. за сметка на трансфера по
единния разходен стандарт и преходен остатък
- 25 бр. Дофинансирани бройки със средства за заплати в размер на 227140 лв. за
сметка на общински приходи.
4.
Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките на средствата за
заплати по т.3 съответно за делегираната и дофинансираната дейност и съобразно приетата
структура на общинската администрация.
5.
Приема числеността и средните брутни работни заплати на персонала в местни
дейности, съгласно Приложение № 5.
6.
Приема
план-сметките на извънбюджетните
сметки и фондове,
съгласно
Приложение № 6.
7.
Определя / съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД / годишния
размер на плащанията по общинския дълг и намеренията за поемане на дълг през бюджетната
2013 г. съгласно Приложение № 12:
- максимален размер на новия общински дълг – 1000000 лв.
- общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 0 лв.
- максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
бюджетната година – 0 лв.
8.
Размер на просрочените задължения от минали години - няма и размера на
просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година в размер на 47912
лв.
1.1.2.3.
1.1.2.4.

9.
Разпределение на преходния остатък от 2012г. по съответните дейности по бюджета за
2013 г., съгласно Приложение № 11.
10.
Субсидии за организации с нестопанска цел:
10.1. Читалища - съгласно Приложение № 7
10.2. Спортен клуб по борба, джудо и самбо „Дунав” Сл.поле – 2000 лв. – за
командировки при състезания, екипи и горива
10.3. Сдружение „Футболен клуб Дунав – 2009” – Сливо поле – 3000лв. – за съдийски
разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки
10.4. Сдружение „Футболен клуб Ботев – 2009” – Голямо Враново – 3000лв. – за
съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки
10.5. Сдружение " Футболен клуб Динамо - 2011" - Стамболово - 3000 лв. - за
съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки
10.6. Сдружение „Футболен клуб Юделник” – с.Юделник – 3000лв. – за съдийски
разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки.
11.
План-сметка на разходите за поддържане на чистотата в община Сливо поле за 2013 г.,
съгласно Приложение №. 9.
12.
Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно Приложение
№ 10.
13.
Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет
по тримесечия и по месеци.
14.
Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни”
дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и
фондове на общината.
15.
Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за
финансиране на проекти по оперативните програми да се покриват от временни безлихвени
заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от
Управляващия орган.
16.
Възлага на кмета на общината:
16.1.
Да въведе ограничителни мерки за поемане и извършване на разходи на ниво
община и на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити до размера на утвърдените
им бюджетни кредити;
16.2.
Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол;
16.3.
При възникване на временен
недостиг на средства за финансиране на
“държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до Общинския съвет за вземане на
решение и до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;
16.4.
Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на
дарителя, донора;
16.5.
Да предлага на Общинския съвет да се прехвърлят средства от един вид
разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност с изключение на разходите за
делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност.
16.6.
Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за
изпълнение на общинския план за развитие.
16.7.
Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за съфинансиране на
общински програми и проекти.
16.8.
Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за
осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни
цели на общината.

РЕШЕНИЕ № 209
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.11,
ал.9, чл.12, и чл.30, ал.1 от ЗОБ, и във връзка с разпоредбите на чл.14 от Закона за
устройството на държавния бюджет за 2013г., и на основание т.2.1.3. от Решение № 48 на
Министерския съвет и Наредбата на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, чл.12, ал.2, т.5 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема бюджетната прогноза на Община Сливо поле за 2014-2016 г., съгласно
Приложение 8 макет за бюджетна прогноза 2014-2016г. на постъпленията от местни приходи
и разходи за местни дейности.
РЕШЕНИЕ № 210
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.17, ал.1, т.2, ал.2, т.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.7, чл.18, ал.1, т.2, чл.19 и чл.23,
ал.2 от Наредба №2 /15.03.2002г. на Министерство на транспорта и съобщенията за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, Общински съвет Сливо поле реши:
Да се проведе нов конкурс за възлагане на линията Русе- Малко Враново и обратно от
Областната транспортна схема на област Русе от квотата на Община Сливо поле, поради
прекратяване на сключения договор и поради прекратяване на конкурса за възлагане на
линията Русе- Малко Враново и обратно от Областната транспортна схема на област Русе от
квотата на Община Сливо поле, при следните условия:
ЛИНИЯ РУСЕ- МАЛКО ВРАНОВО И ОБРАТНО
1.Маршрут: Русе – Малко Враново – Русе
2.Дължина 42,1 км
3.Спирки: Русе (АВТОГАРА „ЮГ”- "АФРОДИТА"- "ОБОРИЩЕ"- "ОЛИМП"- КАТДУНАВ МОСТ) – разклон МАРТЕН – разклон САНДРОВО – СЛИВО ПОЛЕ – разклон
БАБОВО- ГОЛЯМО ВРАНОВО- МАЛКО ВРАНОВО.
4.График за движение:
4.1. Графикът за движение се изпълнява както следва:
от Понеделник
до Събота вкл.
Тръгва от Русе:
7.00 /през Ряхово/, 12.15 16.30
Пристига в Малко Враново: 8.11
13.18 17.33
Тръгва от Малко Враново: 5.30 8.45 14.00 /през Ряхово/
Пристига в Русе:
6.33 9.48 15.11

от Понеделник
до Петък вкл.
13.30
14.33
8.15
9.18

Превозите се извършват с всички класове автобуси и автомобили от категория М1,М2
и М3 с класове II, III и В при наличието на багажно отделение с достъп отвън.
5. Ред за определяне и възлагане на маршрутни разписания за изпълнение с автобуси за
превоз на трудноподвижни лица.
5.1. Определя на основание чл.18, ал.1, т.2 от Наредба № 2/15.03.2002г. на МТС за
изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица следните курсове:
ЛИНИЯ РУСЕ- МАЛКО ВРАНОВО И ОБРАТНО
Час на тръгване от Малко Враново 8.45 и от Русе 12.15 ч.

5.2. Допуска за участие по линията Русе- Малко Враново и обратно, включваща
разписание, определено за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица и
кандидати, които нямат така оборудвани автобуси.
5.3. При условие, че на някой от посочените в т.5.2. кандидати бъде възложено
изпълнението на линията, той се задължава в рамките на дванадесет месеца от сключване на
договора да осигури такъв автобус, който да е одобрен съгласно изискванията на приложение
№ 12 от Наредба № 97 /08.01.2004 г. на МТС за одобряване типа на нови моторни превозни
средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача. Това
задължение се включва в договора за възлагане.
6. Утвърждава, на основание чл. 19 от Наредба № 2/15.03.2002г. на МТС, следните
изисквания към кандидатите и превозните средства:
6.1. Изисквания към кандидатите:
6.1.1.Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани като
търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на
Република България или лиценз на Общността;
6.1.2. Да имат назначен ръководител транспортна дейност към момента на подаване
на документите за участие в конкурса;
6.1.3. Да са осигурили за участие необходимия брой превозни средства,
включително резервни, които да са свободни от изпълнение на други линии и разписания от
утвърдени транспортни схеми или специализирани превози;
6.1.4.Кандидатите да имат на разположение собствена или наета гаражна площ на
територията на област Русе.
6.2.Изисквания и технически условия към превозните средства:
6.2.1. За участие в конкурса, съгласно чл. 37, т. 3, буква „б” от Наредба № 2/
15.03.2002г. на МТС, се допускат автобуси с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно
отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.
6.2.2. Представените превозни средства трябва да имат:
- валиден протокол за периодичен преглед за техническа изправност на пътно
превозно средство съгласно НАРЕДБА № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства издадена от
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
- валидни застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” или
застраховка „Отговорност на превозвача”.
6.3. Превозвачите, участващи в конкурса следва да притежават :
6.3.1. При участие с лиценз за превоз на пътници на територията на Република
България - удостоверения на МПС за обществен превоз на пътници за същия превозвач за
основните и резервни транспортни средства, с които участват в конкурса, както и за
основните транспортни средства, които са ангажирани в изпълнението на други линии и
разписания по утвърдени транспортни схеми или специализиран превоз.
6.3.2. При участие с лиценз на Общността, следва да притежават заверени копия за
същия лиценз, като броят им трябва да е равен или да превишава броя на основните
транспортни средства, с които участват в конкурса, сумиран с броя на основните транспортни
средства, които са ангажирани в изпълнението на други линии и разписания по утвърдени
транспортни схеми или специализиран превоз.
7. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса:
7.1. Общи документи:
7.1.1. Заявление за участие в конкурса по образец.
7.1.2. Предложение с установени в него цени и социални облекчения и автобуси, с
които се участва.
7.1.3. Квитанция за внесена гаранция за участие в конкурса.

7.1.4. Квитанция за закупена тръжна документация.
7.2. Документи, свързани с превозвача:
7.2.1. Удостоверение за актуално състояние на търговеца – оригинал или копие,
заверено от кандидата;
7.2.2. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения към
бюджета за данъчни и осигурителни вноски, с дата не по-рано от 1 /един/ месец преди
крайната дата за прием на документи – оригинал;
7.2.3. Удостоверение от Община Сливо поле за липса на задължения на кандидата
към нея, с дата не по-рано от 1 /един/ месец преди крайната дата за прием на документи –
оригинал;
7.2.4. Удостоверение от общината по месторегистрация на кандидата за липса на
задължения на кандидата към нея, с дата не по-рано от1 /един/ месец преди крайната дата за
прием на документи – оригинал;
7.2.5. Копие от лиценза и удостоверенията на МПС за обществен превоз на пътници
за всички МПС или от всички заверени копия на лиценза;
7.2.6. Копия, заверени от кандидата от удостоверението на ръководителя на
транспортната дейност, трудовия му договор и уведомлението от НАП за неговото
назначаване;
7.2.7. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса, с установени в
него марка, регистрационен номер, номер на рамата, собственост;
7.2.8. Документ, установяващ наличието на гаражна площ на територията на Област
Русе - нотариален акт за собственост, договор за наем или ползване за срок, не по-кратък от
пет години след крайната дата за прием на документи – оригинал или нотариално заверено
копие;
7.2.9. Декларация от представляващия превозвача, че към момента на депозиране на
документите, автобусите, с които се участва, не са ангажирани с превози по други линии и
разписания от утвърдена транспортна схема, поради сключени договори и споразумения,
независимо от тяхното основание, както и за изпълнение на специализиран превоз.
7.3. Документи, свързани с транспортните средства:
7.3.1. Копия от регистрационните талони на всички автобуси, с които се участва в
конкурса;
7.3.2. Копия от протоколите за извършен периодичен преглед за проверка на
техническата изправност и картите за допълнителен преглед към тях;
7.3.3. Копия от знака за технически прегледи;
7.3.4. Копия от задължителните застраховки;
7.3.5. Копия от договор за наем или лизинг с нотариална заверка на подписите, за
транспортните средства, които не са собственост на участника.
Непредставянето на някой от документите по точки 7.1. и 7.2. е условие за
недопускане до участие на съответния кандидат.
Непредставяне на някой от документите по т. 7.3. е условие за недопускане на
съответния автобус до участие. По – нататъшното класиране на този кандидат ще се
извършва без отстранения автобус.
8. Утвърждава следните критерии и начин на оценка на кандидатите:
8.1. Екологичност на превозните средства. Всяко превозно средство, съответстващо
на изискванията за екологичност, предвидени в системата за екологичност и безопасност
ЕВРО, получава следните точки:
- ЕВРО 1 - 2 точки
- ЕВРО 2 - 4 точки

- ЕВРО 3 – 6 точки
- ЕВРО 4 - 8 точки
- ЕВРО 5 - 10 точки
Начинът за оценка по този критерий се извършва на базата на регистрационните талони
или представени удостоверения от производител или официален представител за
съответната марка. Точките по критерия са средно аритметичното от сбора от
получените точки за всяко от основните МПС.
8.2. Допълнителни услуги в превозните средства:
- наличие и изправност на уредба за отопление и вентилация - 4 точки
- наличие и изправност на климатик – 5 точки
Начинът за оценка по този критерий се извършва на базата на директен оглед от
определени представители на конкурсната комисия. Точките по критерия са средно
аритметично от сбора от получените точки за всяко от основните МПС.
8.3. Цени:
Всеки участник следва да посочи в офертата си цена на билета между отделните спирки
по маршрута, както следва:
маршрут

цена
лв.

в маршрут

Русе-разклон Мартен
Русе-разклон Сандрово

разклон Мартен-Малко Враново
разклон Сандрово-Сливо поле

Русе-Сливо поле

разклон Сандрово-Голямо Враново

Русе-разклон Бабово

разклон Сандрово-Малко Враново

Русе-Голямо Враново
Русе-Малко Враново

Сливо поле-Голямо Враново
Сливо поле- Малко Враново

разклон Мартен-Сливо поле
разклон
Мартен-Голямо
Враново

Голямо Враново-Малко Враново

цена
лв.

в

Сборът от предложените цени от отделния участник между всяка от посочените спирки,
представлява Цу.
Най-ниската оферирана стойност на Цу се приема за базисна и получава 10 точки.
Следващите оферирани предложения спрямо базисната цена по възходящ ред се оценяват по
формулата 10 – n.3 точки, като „n” е равно на 1,2,3,4 или 5 и е поредността на предложенията.
При „n” по-голямо от 5, предложената цена получава нула точки.
Най-ниската оферирана цена на билет от началния до крайния пункт се приема за
базисна и получава 10 точки. Следващите оферирани предложения спрямо базисната цена по
възходящ ред се оценяват по формулата 10 – n.3 точки, като „n” е равно на 1,2,3,4 или 5 и е
поредността на предложенията. При „n” по-голямо от 5, предложената цена получава нула
точки.
8.4. Социални облекчения
Предложените социални облекчения /ако такива бъдат дадени/ се оценяват, като всяко от
тях получава от 0,1 до 1 точка по преценка на комисията, в зависимост от стойността му,
срока, за който е предложено /респективно – в който ще бъде предоставено/ и ефекта за
гражданите на общината.

8.5.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица - всяко
оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава 5 точки.
Начинът за оценка се извършва при наличието на удостоверение на МПС за превоз на
трудноподвижни лица или карта за допълнителен преглед към протокол за извършен преглед
техническата изправност на ППС, като комисията чрез излъчени от нея членове преценява
чрез оглед съответствието на представените ППС към депозираните документи.
8.6. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация:
възраст до една година - 10 точки, представляваща базисна оценка;
за всяка навършена година от момента на регистрация, базисната оценка се
намалява с 0.5 точка до изчерпване на точките по критерия.
Начинът на оценка се извършва по регистрационните талони на автобусите, като
точките по критерия са средно аритметичното от сбора на точките за всеки автобус.
8.7.Опит на превозвача при извършване на обществен превоз на пътници
За всяка година, през която превозвачът е имал лиценз за обществен превоз на пътници
на територията на Република България или лиценз на Общността - по 1 точка.
Начинът за оценка се извършва на базата на представени копия от първоначалния и
последващите го лицензи.
8.8.Наличие на гаражна площ на територията на община Сливо поле или община
Русе:
- собствена гаражна площ в община Сливо поле 5 точки
- наета гаражна площ в община Сливо поле – 2 точки
- собствена гаражна площ в община Русе - 2 точки
- наета гаражна площ в община Русе – 1 точка.
Начинът на класиране се извършва на база представени нотариален акт за
собственост или договор за наем.
Комисията след оглед може да прецени, че представената гаражна площ не
съответства на целите, за които е предназначена и да не присъди точки.
8.9. Собственост на превозните средства:
- собствено превозно средство – 3 точки
- превозно средство на лизинг – 2 точки
- наето превозно средство – 1 точка
Начинът на оценка се извършва по регистрационните талони на автобусите,
наличието на договори за наем или лизинг. Точките по критерия са средноаритметично от
сбора на точките за всички автобуси.
9. Ред за подаване на документите за участие в конкурса и видове образци
документи
9.1. Общинският съвет утвърждава видът, съдържанието и формата на образците
документи за участието в конкурса, идентични с приложенията към това решение, както и
начинът за подаване на тези документи, както следва:
- Заявление – приложение 1
- Предложение – приложение 2
- Декларация – приложение 3
- Договор за възлагане обществен превоз на пътници по областна транспортна схема
от квотата на община Сливо поле – Приложение 4.
9.2. Заявлението за участие, заедно с документите по т.7.1.3, т.7.1.4, т. 7.2. и т. 7.3. се
поставят в непрозрачен плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефонът

му, както и наименованието на конкурса. В същия плик се поставят и онези документи, чрез
които се доказват съответствие с приетите критерии.
В друг непрозрачен запечатан плик се поставя предложението. Този плик се поставя в
големия плик, който също се запечатва. Комплектът документи се депозира в деловодството
на общината от представител на кандидата или се изпраща по пощата или фирма за куриерски
услуги с пратка с обратна разписка. Върху плика на приетите или получени документи се
отбелязва датата и часът на доставка в общината. Всички копия от документи трябва да бъдат
заверени с надпис „вярно с оригинала”, подпис и печат на кандидата и подредени съгласно
точка 7.2. и т. 7.3.
9.3. Общинският съвет приема правото на конкурсната комисия да излъчва измежду
членовете си нарочна комисия в състав от трима члена за оглед на представените ППС и
гаражни площи.
9.4. Необходимият брой автобуси за обслужване на линията е `1 основен и 1
резервен.
9.5. Необходим брой заверени копия от лиценза на Общността за обслужване на
линията е 2 бр.
Неосигуряването на съответния брой автобуси и заверени копия е основание за
недопускане на кандидата за участие в конкурса.
9.6. За проверка на достоверността на обстоятелствата, изложени в декларациите по
т. 7.2.9., кметът изисква информация от ОО КД ДАИ Русе и община Русе, свързана с
ангажираността на транспортните средства на заявилите
участие превозвачи. Тази
информация се изисква след изтичане срока за депозиране на документите за участие в
конкурса и се предоставя на конкурсната комисия за преценка допускане за участие по
съответната линия.
9.7. След проверка на документите, установени в т. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2. и 7.3. и
съобразяване с информацията по т. 9.6., конкурсната комисия се произнася за допускане на
кандидата за участие в конкурса.
9.7.1. Липсата на документи по т. 7.1. и 7.2. са основание за недопускане на
кандидата до участие.
9.7.2. Липсата на документи по т. 7.3. е основание за отстраняване на съответното
транспортно средство.
9.7.3. Документите на заявилите участие кандидати се разглеждат по реда на
тяхното приемане.
При констатация на недостатъчен брой автобуси, за съответният кандидат,
необходими за обслужване на линията или линиите, за които кандидатства, този кандидат
не се допуска до участие. За всеки кандидат се счита, че е налице недостатъчен брой
автобуси, когато:
- за кандидат с лиценз за превоз на пътници на територията на Република България се
установи, че същите автобуси се използват по други линии и разписания извън предмета на
конкурса, поради сключени договори и споразумения, както и изпълнение на специализирани
превози.
- за кандидат с лиценз на Общността се установи, че разликата между общия брой на
заверените копия от лиценза с необходимите му заверени копия за изпълнение на други линии
и разписания извън предмета на конкурса, поради сключени договори и споразумения, както и
за изпълнение на специализирани превози е по-малка от установения брой заверени копия, в
т. 9.5.
10. Начин на класиране

10.1.Класирането се извършва на базата общия брой точки за всяко предложение,
като на първо място се класира този участник, който е събрал най-голям общ брой точки.
10.2.При равенство се класира получилият по-голям брой точки от сбора на точките
по критериите „цени” и „социални облекчения”.
10.3. При повторно равенство се класира получилият по-голям брой точки по
следните критерии, по последователност:
„екологичност”, „възрастов състав на
автомобилите”, „оборудване за превоз на трудноподвижни лица”, „допълнителни услуги в
превозните средства”, „цени”, „социални облекчения” .
11. Определя комисия в състав 9 члена:
11.1. Състав на комисията
Правоспособен юрист -1чл.
Представител на ИА „Автомобилна администрация” – 1 чл.
Представител на МВР /КАТ-Пътна полиция/ – 1 чл.
Общински съветници – 2 чл.
Общинска администрация – 3 чл.
Представител на браншова организация - 1 чл.
11.2. Определя за членове на конкурсната комисия следните общински съветници:
1. Велизар Маринов Ясенов
2. Тодор Георгиев Йорданов
11.3. Определя за председател на комисията един измежду посочените в т.11.1.
представители на общинска администрация.
11.4. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най- малко 2/3 от
членовете.
11.5. Комисията взема решение с обикновено мнозинство.
12. Цени на конкурсните документи и размер на гаранцията:
12.1 Определя цена на комплекта конкурсна документация – 60.00/шестдесет/ лв. с
вкл. ДДС.
12.2. Определя размер на гаранцията за участие в конкурса и възлагане на линията
2000 /две хиляди/ лв. Гаранцията не се възстановява в следните случаи:
12.2.1.При недопускане /отстраняване на участник в конкурсната процедура;
12.2.2. При подаване на жалба от участник, в случай, че с влязъл в сила съдебен акт
жалбата бъде отхвърлена;
12.2.3. На участник, който е определен за изпълнител със заповед на кмета на
общината и откаже да сключи договор.
12.3. Гаранцията за участие в конкурса на участника, сключил договор за възлагане,
се трансформира в гаранция за изпълнение на договора. Внесените гаранции от останалите
участници се освобождават след изтичане на срока за обжалване на заповедта по чл.26, ал.1 от
Наредба №2/15.03.2002г. на МТС, освен в посочените в т.12.2. случаи.
13. Взема решение за провеждане на конкурс за възлагане на превозите, съгласно
приетото от точка 1 до точка 12 и делегира изпълнението на своите функции относно
провеждането на конкурса на кмета на Община Сливо поле. Определя десетгодишен
срок на договора за възлагане. Задължава кмета на общината да включи в
съдържанието на сключения договор за възлагане на превозите заявеното в
предложението на участника, с когото е сключен договор, в това число цена и социални
облекчения.
РЕШЕНИЕ №211
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 ХІІІ-1554 (тринадесет римско тире хиляда петстотин петдесет и четири
арабско), квартал 126 (сто двадесет и шести) по действащия регулационен план на град Сливо
поле, община Сливо поле, област Русе, за реализирането на едноетажна жилищна сграда (без
тавански помещения) със застроена площ до 70 (седемдесет) квадратни метра и височина до
10 (десет) метра при начална тръжна цена – 725,00 (седемстотин двадесет и пет) лева, без
ДДС, депозит за участие – 75,00 (седемдесет и пет) 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 №212
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 VІІ (седем римско), квартал 128 (сто двадесет и осми) по действащия
регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, за реализирането на
едноетажна жилищна сграда (без тавански помещения) със застроена площ от 42 (четиридесет
и два) квадратни метра и височина до 10 (десет) метра при начална тръжна цена – 434,00
(четиристотин тридесет и четири) лева, без ДДС, депозит за участие – 50,00 (петдесет) 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 №213
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Променя начина на трайно ползване на поземлен имот с №025032 от „пасище,
мера” с код 1400 в „трайно преовлажнена орна земя” с код 1143.
2. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №214
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-468/23.01.2013 г. от "СПАСОВ ГАРДЪН" ЕООД със седалище и адрес на
регистрация: с. Бабово, общ. Сливо поле, ул."Марин Павлов" № 12, представлявано от Павел
Янков Спасов - управител, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Разрешава изработването на ПУП - Парцеларен план на инженерната
инфраструктура за поливен водопровод от УПИ І-112, кв.7, с. Черешово до ПИ 022002 по
КВС на с. Малко Враново по реда на чл.124а, ал.1. Решението да се разгласи с обявление
съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №215
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.19 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да бъде съборена сграда – частна общинска собственост на Община
Сливо поле, представляваща битова част към овчарник, изградена в поземлен имот № 070014
(нула седем нула нула едно четири) по картата на възстановената собственост на село
Юделник, община Сливо поле, област Русе.
2. Материалите, получени след събарянето на сградата по пункт 1, да се заприходят в
Кметство – село Юделник.
3. 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
№20
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 28.03.2013г.
РЕШЕНИЕ № 216
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема за сведение информацията от г-н Валери Иванов-началник на РУ „Полиция” Сливо поле, относно оперативната обстановка на територията обслужвана от РУ „Полиция” Сливо поле по противодействие на престъпността през 2012г.
РЕШЕНИЕ № 217
На основание чл.45, ал.9, предложение първо от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Отменя Решение №187 по Протокол №18 от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 31.01.2013г.
РЕШЕНИЕ № 218
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 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 2012 година, касаещи общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 219
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Сливо поле
реши:
1. Променя характера на собствеността на поземлен имот с № 025032 с площ 181,754
дка, находящ се в местността „Гечката” по картата за възстановена собственост на село
Борисово, община Сливо поле от „публична общинска собственост” на „частна общинска
собственост”.
2. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 220
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове, чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.181, ал.1, т.1а и чл.181, ал.2 от Закона за горите /обн.ДВ, бр.19 от
08.03.2011г./ влязъл в сила от 09.04.2011 година, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Отменя изцяло Решение №572 по Протокол №55 от проведено заседание на
Общински съвет Сливо поле на 21.09.2011г. допълнено с Решение №66 по Протокол №5 от
проведено заседание на Общински съвет Сливо поле на 20.02.2012г., в което Общински съвет
Сливо поле дава съгласие за сключване на договор за управление, стопанисване, ползване и
охрана със „Северноцентрално държавно предприятие” ДП ТП „Държавно горско стопанство
Сеслав” град Кубрат.

ІІ. Определя форма на управление на горските територии, собственост на община
Сливо поле, по смисъла на чл.181, ал.1, т.1а от Закона за горите, а именно от общинска горска
структура, организиране като структурно звено в общинската администрация.
ІІІ. Възлага на Кмета на Общината в изпълнение на чл.181, ал.6 от Закона за горите, да
разработи и внесе за приемане проект на Наредба за реда за управление на горски територии,
собственост на Община Сливо поле.
ІV. Възлага на Кмета на Общината, с оглед задоволяване потребностите на местното
население от дърва за огрев, да подготви и внесе в Общински съвет Сливо поле, проект за
решение относно ползването на дървесина от Общински горски територии за местното
население, съгласно действащите към момента лесоустройствени проекти.
РЕШЕНИЕ № 221
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.4 и чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.3, т.2
от Закона за горите, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Определя поземлени имоти, които да се отдадат под наем по реда на чл.43, ал.3, т.2
от Закона за горите, както следва:
- Имот №00147 с площ в размер на 12,641 дка, с начин на трайно ползване- гора в
земеделски земи, местността „Ливадите”, находящ се в землището на град Сливо
поле;
- Имот №000154 с площ в размер на 39,410 дка, с начин на трайно ползване- гора в
земеделски земи, местността „Над тополите”, находящ се в землището на град
Сливо поле;
- Част от имот №060006 с площ в размер на 50,000 дка, с начин на трайно
ползване- гора в земеделски земи, местността „Гредата”, находящ се в землището
на село Бръшлен.
ІІ. Дава съгласие гореописаните поземлени имоти да бъдат отдадени под наем за срок
от 6 /шест/ месеца през 2013 година, при наемна цена в размер на 20,00 /двадесет/ лева на
декар за целият период, и депозит за изпълнение на договора в размер на 12,00 /дванадесет/
лева на декар.
ІІІ. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и условия към
управлението и ползването на имотите – предмет на отдаването под наем, да извърши всички
фактически и правни действия по сключване на договор за наем.
РЕШЕНИЕ № 222
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.91, ал.3 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие,
Общински съвет Сливо поле реши:
Одобрява годишния доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие на Община Сливо поле за 2012г.
РЕШЕНИЕ № 223
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.19, ал.2, чл.48, ал.2, чл.55, чл.56, ал.2, чл.57, ал.1, чл.57а, ал.1, т.7 и ал.7, чл.69,
чл.147, ал.1, т.1, чл.157, ал.5, чл.196, ал.5, чл.223, чл.224а и чл.225а от Закона за устройство на
територията, Общински съвет – Сливо поле, реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/2008 г. за устройство на
територията на Община Сливо поле, както следва:
§1. Чл.3, ал.1, т.3 се допълва, както следва:
3. контролира, предотвратява, не допуска и констатира нарушения в строителството,
както и всички дейности упоменати в чл.223, ал.2 от ЗУТ;
§ 2. Създава се нов чл.4а:

Чл.4а. Определят се населените места с преобладаващ равнинен или стръмен терен
както следва:
1. Населени места с преобладаващ равнинен терен: гр.Сливо поле, с.Ряхово, с.Бръшлен,
с.Бабово и с.Борисово.
2. Населени места с преобладаващ стръмен терен: с.Кошарна и с.Черешово.
3. Населени места с равнинен и стръмен терен:
а) с преобладаващ равнинен терен: с.Голямо Враново – квартали 1÷5, 8÷21, 23÷39,
41÷50, 53÷58, 61÷62, 64÷76; с.Малко Враново – квартали 1÷9, 12, 15, 17÷22, 25÷31, 37÷38а;
с.Юделник – квартали 1÷47, 51÷54; с.Стамболово – квартали 1÷3, 37÷39;
б) с преобладаващ стръмен терен: с.Голямо Враново – квартали 6, 7, 22, 40, 51, 52,
59, 60 и 63; с.Малко Враново – квартали 10, 11, 13, 14, 16, 23, 24, 32÷34 и 36; с.Юделник –
квартали 48, 49 и 50 (като квартали 48 и 49 са обявени за свлачище с рег. № 17.8602.01 от
„Геозащита Плевен” – ЕООД, гр.Плевен); с.Стамболово – квартали 4÷36, 40 и 41;
§ 3. Чл.5 придобива следната редакция:
Чл.5 (1) В селата: Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко
Враново, Ряхово, Стамболово, Черешово и Юделник, могат да се изграждат постройки на
допълващо застрояване със селскостопанско предназначение от всякакъв вид при спазване на
санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания и норми
(Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и др.), като в постройките за животни физически лица могат
да отглеждат за лични нужди до: три едри преживни животни и приплодите им до
едногодишна възраст; десет овце майки или кози майки с приплодите до 6-месечна възраст;
пет прасета за угояване; три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
десет зайкини с приплодите; сто възрастни птици; сто и петдесет бройлера.
(2) В гр.Сливо поле могат да се изграждат постройки на допълващо застрояване със
селскостопанско предназначение при спазване на санитарно-хигиенните, противопожарните и
другите технически изисквания и норми (Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони и др.), като в постройките за
животни физически лица могат да отглеждат за лични нужди до: едно едро преживно животно
и приплодите му до едногодишна възраст; десет овце майки или кози майки с приплодите до
6-месечна възраст; пет прасета за угояване; един брой еднокопитно и приплодите му до
едногодишна възраст; десет зайкини с приплодите; петдесет възрастни птици; петдесет
бройлера.
§ 4. В чл.6 се правят следните промени:
1. Текстът на алинея 3, точка 2 придобива следната редакция:
2. Да са от тел (мрежа, бодлива тел, гладка тел), която се захваща за стоманобетонни,
стоманени или дървени колове набити в земята (без бетониране).
2. Алинея 4 се изменя, както следва:
(4) За отделни поземлени имоти извън урбанизираните територии, които са
предназначени за: жилищни, обществено обслужващи, производствени, складови, курортни,
вилни, спортни и развлекателни функции, за паркове и градини, за движение и транспорт, за
техническа инфраструктура и др. се изграждат:
1. ажурни огради с височина до 2.20м от прилежащия терен или ажурни огради с
плътна част 0.60м и обща височина 2.20м от прилежащия терен.
2. плътни огради с височина до 2.20м по решение на Общински експертен съвет, след
представяне на мотивирано искане и архитектурен проект.
3. Добавят се нови алинеи 5 и 6 със следните текстове:
(5) В урегулираните поземлени имоти в урбанизирани територии се изграждат огради:
1. към улицата – ажурна ограда с височина на плътната част 0.60м и обща височина до
2.20м от нивото на прилежащия терен;
2. към съседните урегулирани имоти – ажурни или плътни при спазване на
изискванията на чл.48, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, с височина до 2.20м от нивото на прилежащия
терен;

(6) Изграждане на огради в отклонение на изискванията на ал.5, се допуска с решение
на Общински експертен съвет, след представяне на мотивирано искане и инвестиционен
проект. Височината на тези огради не може да надвишава 2.80м над прилежащия терен.
§ 5. В чл.7, алинея 3 и алинея 6 се правят следните промени:
(3) ПО за търговски и други обслужващи дейности са: павилиони, кабини, маси,
зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското
обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за
събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).
(6) ПУО и ПО по ал.2 и ал.3 могат да се свързват с временни връзки към мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура, когато това е необходимо за нормалното им
функциониране.
§ 6. В чл.9 се правят следните промени:
1. Към алинея 1 се добавя нова точка 13 със следния текст:
13. каравани, фургони и др. подобни.
2. Текстът на алинея 2 придобива следната редакция:
(2) ПО по ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.13 могат да бъдат предназначени само за продажба на
стоки, услуги и за обслужващи дейности както следва:
1. дребни пакетирани хранителни стоки;
2. печатни произведения;
3. цветя;
4. картини;
5. произведения на художествените занаяти;
6. цигари;
7. ядки, пуканки, чипс;
8. сладолед;
9. кафе, закуски, безалкохолни напитки;
10. плодове и зеленчуци пред съществуващи магазини за плодове и зеленчуци;
11. лотарийни билети и билети за обществения градски транспорт;
12. парфюмерийни, козметични и други дребни нехранителни стоки;
13. обслужване на обществения градски транспорт, охрана (на паркинги и др.);
14. услуги (обущарски, шивашки, фризьорски, застраховки и др.) и за обслужващи
дейности.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят:
(3) отменя се.
(4) отменя се.
§ 7. Текстът на чл.10 придобива следната редакция:
1. Чл.10, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 се изменят, както следва:
Чл.10 (1) За разполагане на ПО от вида по чл.9, ал.1, т.1, т.5, т.6 (само за сенници и
тенти) и т.8 е необходим проект, чиито обем и съдържание се определя от главния архитект на
общината в зависимост от вида и големината на обекта. При големина на обекта попадаща в
обхвата на чл.21, т.1, подт.„а” и „б” проект не се изисква.
(2) Разполагането на ПУО и ПО от вида по чл.9, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.6 (само за чадъри),
т.7, т.9, т.10 и т.11, става въз основа на общи схеми. Изготвянето на схемите се възлага от
главния архитект на общината на длъжностните лица по чл.3, ал.1. Схемите се одобряват от
главния архитект. На схемата се обозначават местата на единични съоръжения, зоните за
групи съоръжения, видът на ПУО или ПО, чрез унифицирана сигнатура.
(3) Разполагането на ПО от вида по чл.9, ал.1, т.2, т.3, т.4, т.6 (само за чадъри), т.7, т.9,
т.10 и т.11, извън общите схеми по ал.2, става въз основа на подробни схеми. Подробните
схеми се изработват от лицата искащи поставянето им и се одобряват от главния архитект на
общината. На тези схеми се нанасят размерите на ПО и необходимите отстояния между тях.
Главният архитект може да постави и допълнителни изисквания към изготвянето на схемата,
ако това е необходимо.

(4) За издаване на разрешение за поставяне на ПУО и ПО се подава искане до главния
архитект на Община Сливо поле придружено с:
1. схема-предложение и обяснителна записка за вида и начина на експлоатация на
обекта за случаите по ал.1;
2. подробна схема – за случаите по ал.3;
3. документ за собственост на земята или договор за ползването на земята със
собственика ú, както и други документи (удостоверение за наследници, съдебно решение, и
др.), ако това е необходимо.
(5) Разрешението за поставяне се издава за срок до пет години, считано от датата на
издаването му. След изтичане на срока на действие на разрешението за поставяне, ПУО и ПО
се премахват в едноседмичен срок. Срокът на разрешението за поставяне може да бъде
продължен с не повече от пет години без да се променят характеристиките на обекта (вид,
големина, предназначение и др.) и същият е годен за експлоатация и с добър външен вид. В
този случай следва да се подаде искане до главния архитект на общината в двуседмичен срок
след изтичане на срока на действие на разрешението за поставяне.
2. Добавя се нова алинея 7:
(7) Сроковете по ал.5 за поставяне на ПУО и ПО, се определят от главния архитект на
общината.
§ 8. В чл.11 се извършват следните промени:
1. Алинея 1, точка 3 придобива следната редакция:
3. разполагането на всички видове ПУО и ПО в обслужващите сервитути на
инженерните съоръжения;
2. Текстът на алинея 2 се изменя, както следва:
(2) Съоръженията по ал.1, т.1 и т.2 (с изключение на ПУО) се прибират от търговеца,
на чието име е издадено разрешителното или от негов представител, след края на работното
време.
§ 9. В чл.12, ал.1 се изменя, както следва:
Чл.12. (1) ПУО или ПО се считат за незаконни, когато:
1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
2. са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за
издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;
4. не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и ал.3, т.1 от
ЗУТ;
5. представляват реклама, забранена със закон;
6. срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;
7. са поставени в отклонение от изискванията на настоящата наредба;
8. са поставени в отклонение от одобрените проекти и схеми, както и от издаденото
разрешение за поставяне;
9. отменя се;
10. съоръжението е изчерпало срока на амортизационна годност, което се
установява с протокол от комисия назначена от кмета на общината;
11. местата им са отменени в резултат на преработка на схемите или са налице нови
градоустройствени решения;
12. не се използват по предназначение;
13. при неплащане на наема или таксата повече от две поредни вноски;
14. ПУО или ПО не е премахнато в срока по чл.10, ал.5 и ал.6.
§ 10. Към чл.14 се добавят нови точки 5, 6, 7 и 8 със следните текстове:
5. Хидромелиоративните преносни (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и
съоръженията към тях и хидромелиоративните строежи, изградени за предпазване от вредното
въздействие на водите;
6. Електронните съобщителни мрежи и съоръжения;
7. Брегоукрепителните, брегозащитните и геозащитните строежи;

8. Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.
§ 11. Чл.16, ал.2 се изменя, както следва:
(2) След изграждането на проводите и съоръженията в случаите на ал.1, физическото
или юридическото лице финансирало строителството не придобива собственост върху
участъка от отклонението до измервателния прибор – електромер, водомер и др.
§ 12. Чл.22 придобива следната редакция:
Чл.22. Стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи на
допълващото застрояване с параметри и начин на изпълнение извън посочените в чл.21, т.1 и
т.3, се изграждат по одобрен инвестиционен проект. Обемът и съдържанието на проекта се
определят от главния архитект на общината в зависимост от вида и големината на обекта.
§ 13. Променя се заглавието на глава шеста, както следва:
ГЛАВА ШЕСТА
- НЕДОПУСКАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО
СТРОИТЕЛСТВО. ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ
ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ
§ 14. Чл.23 се изменя, както следва:
Чл.23. С тази глава се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на
влезли в сила заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от
тях, както и на влезли в сила заповеди, спиращи изпълнението и забраняващи достъпа до
строеж или до част от строеж от четвърта до шеста категория с нарушения по смисъла на
чл.224, ал.1 от ЗУТ, на територията на община Сливо поле.
§ 15. Чл.24 придобива следната редакция:
Чл.24. (1) Тази наредба се прилага за:
1. строежи с нарушения по смисъла на чл.224, ал.1 от ЗУТ, от четвърта до шеста
категория, за които има влязла в сила заповед на кмета на общината по чл.224а и чл.225а от
ЗУТ;
2. строежи, които попадат в разпоредбите на чл.195, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, за които
има влязла в сила заповед на кмета на общината и протокол (Приложение № 1), изготвен от
специалисти в общинска администрация, за изпълнението или неизпълнението ú.
(2) Принудителното премахване по чл.24, ал.1, т.1 от настоящата наредба, е за сметка
на лицата по чл.225, ал.6 от ЗУТ, а по чл.24, ал.1, т.2 е за сметка на собственика на строежа.
§ 16. В чл.25 се правят следните промени:
1. Изменя се текстът на алинея 1, както следва:
Чл.25. (1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на влязлата в сила
заповед по този раздел, кметът на общината:
1. предприема действия за налагане на обезпечителни мерки по реда на ГПК;
2. изпраща покана за доброволно изпълнение до адресата/адресатите на заповедта.
2. Текстът на алинея 2, точка 2 се изменя, както следва:
2. номер, дата и кратко описание на заповедта, от която произтичат задълженията на
адресата ú;
§ 17. Чл.27, ал.1 придобива следната редакция:
Чл.27. (1) B двуседмичен срок от съставяне на протокола по чл.26, ал.1, съответните
длъжностни лица по чл.3 от настоящата наредба, провеждат предварително проучване
относно начина на изпълнение на заповедта на кмета на община Сливо поле и обема на
необходимата за всеки конкретен случай проектосметна документация.
§ 18. Чл.30 се изменя, както следва:
Чл.30. На определените дата и час представители на общинската администрация,
съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните
предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за
състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на кмета
на община Сливо поле (Приложение № 3).
§ 19. Чл.32 придобива следната редакция:

Чл.32. След изпълнението на заповедта на кмета на община Сливо поле, се съставя
протокол за извършените разходи (Приложение № 4) от представителите на общинската
администрация и изпълнителя.
§ 20. Чл.33 се изменя, както следва:
Чл.33. Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината по реда на този
раздел и протокол (Приложение № 5) за извършените разходи, се издава заповед за незабавно
изпълнение по реда на чл.418 от Гражданския процесуален кодекс.
§ 21. Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет с Решение № 178
по Протокол № 17 от 29.12.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 112 по Протокол № 11
от 23.07.2012 г. и с Решение № ….. по Протокол № ….. от …..03.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 224
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.66 от
Наредба № 1(изм.и доп. с Р-е №195 по Прот.№18/31.01.2013г.) 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 ХVІ-233 (шестнадесет римско тире двеста тридесет и три арабско),
квартал 50 (петдесети) по действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо
поле, област Русе, в полза на Фахри Мюмюнов Еминов - собственик на построената в имота
жилищна сграда, за реализирането на НАВЕС от дървен материал, остъклен със сезонни
витрини от лесно демонтираща се дограма и с размери 3,30 м (три метра и тридесет
сантиметра) на 7,00 м. (седем метра) и височина до 2,50 м. (два метра и петдесет сантиметра)
и до 3 м (три метра) кота било.
2. Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за правото на
пристрояване, сумата от 91,00 лв. (деветдесет и един) лева /без ДДС/, представляваща
определената от лицензиран оценител пазарна оценка на правото на пристрояване на
горепосочения обект в имота, описан по т.1 на настоящото решение.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 225
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.45, ал.1 и ал.2, т.1, чл.46, ал.1, чл.51, ал.1 от Наредба № 1(изм.и доп. с Р-е №195 по
Прот.№18/31.01.2013г.) на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление
и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: дворно място с площ от 200 (двеста) квадратни метра, обособено
в урегулиран поземлен имот ХХІ-560 (двадесет и едно римско тире петстотин и шестдесет
арабско), квартал 64 (шестдесет и четвърти) по действащия регулационен план на село Голямо
Враново, община Сливо поле, област Русе, заедно с построената в него паянтова едноетажна
сграда със застроена площ от 60 (шестдесет) квадратни метра.
2. Определя начална тръжна цена за имота – 1365,00 лева (хиляда триста шестдесет и
пет лева) /без ДДС/, депозит за участие – 200,00 (двеста) лева и стъпка на наддаване – 100,00
(сто) лева.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 226
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.12, ал.2, т.11 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.36б, ал.1 и ал.4
във връзка с чл.36а, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема План за развитието на социалните услуги на Община Сливо поле за 2013-2014
година.
РЕШЕНИЕ № 227
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.24а, ал.5, изр. първо, чл.37и, ал.3, т.2, чл.37к, ал.1 и чл.37п от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Дава съгласие поземлен имот с идентификатор 63668.135.4 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Ряхово /№000019 по стар план/, находящ се в местността
„Срещу село”, по начин на трайно ползване- пасище, мера, актуван с АОС № 1257/28.01.2002
г., да бъде отдаден за индивидуално ползване под наем без търг или конкурс, за срок до края
на календарната 2013г., на лицето Найден Ангелов Пасев, с постоянен адрес: с. Ряхово, ул.
„Дунав” № 25, поемащ задължението да поддържа имота в добро земеделско и екологично
състояние.
2.Приема следните правила за ползване на имота:
2.1. Ползвателят да заплати наемната цена за ползване на имота при сключването на
договора за наем.
2.2. Да поддържа имота в добро екологично и земеделско състояние, в съответствие с
националните стандарти, определени със Заповед № РД-09-616/21.07.2010 г. на Министъра на
земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповед № РД-09-609 от 26.07.2011 г.
2.3. Да не използва имота за неземеделски нужди.
2.4. Да не разорава имота.
2.5. Да не допуска замърсяване на имота с храсти и друг вид нежелана растителност,
както и от всякакъв вид отпадъци, попаднали в него.
2.6. Да спазва противопожарните правила при използването на пасището, мерата.
2.7. Допуска се изграждане на навеси и ограждения в имота от ползвателя.
3.Одобрява наемна цена за индивидуално ползване на гореописания имот в размер на
6,00 лв./дка /шест лева/ годишен наем, не по-ниска от посочената в Заповед № РД-46260/23.03.2012 г. на Министъра на земеделието и храните, наемна цена за декар за имот от
държавен поземлен фонд.
4.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на
настоящото решение и да сключи договор за наем за гореописания имот.

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
№21
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 12.04.2013г.
РЕШЕНИЕ №228
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински
съвет Сливо поле реши:
Приема отчетните доклади за дейността през 2012 година на читалищата на
територията на Община Сливо поле, както следва:
 НЧ „Христо Ботев” гр.Сливо поле;
 НЧ „Познай себе си” с.Ряхово;
 НЧ „Христо Ботев” с.Борисово;
 НЧ „Никола Й.Вапцаров” с.Бабово;
 НЧ „Светлина” с.Голямо Враново;
 НЧ „Христо Ботев” с.Малко Враново;
 НЧ „Отец Паисий” с.Стамболово;
 НЧ „Васил Левски” с.Кошарна;
 НЧ „Владимир Маяковски” с.Юделник;
 НЧ „Братство” с.Бръшлен;
 НЧ „Христо Ботев” с.Черешово.
РЕШЕНИЕ №229
На основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 72 и чл.74, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за
поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението,
опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на
Община Сливо поле:
§1. Чл.34 се изменя и допълва така:
Чл.34. (1) Разкопаването на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални
пространства в Община Сливо поле, се извършват въз основа на разрешение за строеж
издадено от Главния архитект на общината. За започването на строежа възложителя
уведомява общинската администрация след съгласуване с органите по безопасност на
движението.
(2) Уведомяването по ал.1 се извършва писмено най-малко в три дневен срок
преди започването на строителството, като в него се посочват:
1. срока, в който възнамерява да извърши разкопаването;
2. срока, в който ще се извършат възстановителните работи в засегнатия от
строителството участък.

(3) След получаване на уведомлението, служители на общинската администрация
съставят констативен протокол за състоянието на пътните и уличните платна и
настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност и др. в участъка, в който ще се
строи, след което копие от протокола ведно с указания за сроковете по ал.2 се
изпращат на възложителя.
(4) Възложителят извършва за своя сметка възстановителните работи на
засегнатия от строителството участък в сроковете, определени от общинската
администрация, което се установява с констативен протокол. При констатиране на
нанесени повреди, същите се отразяват в констативния протокол и се определя срок за
отстраняването им.
(5) Общинската администрация определя сроковете по ал.3 и ал.4 за всеки
конкретен случай, съобразно сложността на предвидените строително-монтажни
работи и одобрените проекти по части – план за безопасност и здраве/ПБЗ/ и временна
организация на безопасността на движението/ВОБД/ в случай, че има такива.
(6) За неспазване сроковете за възстановяване на засегнатия от строителството
участък или за неспазане сроковете за отстраняване на нанесените повреди,
определени от общинската администрация, възложителят носи административна
отговорност по чл.232, ал.5, т.6 от ЗУТ.
§2. Създава се чл.34а:
Чл.34а. (1) В случай на авария на подземните мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура в Община Сливо поле, възложителят или експлоатационното
дружество може да започне работите посочени в ал.1 на предходния член веднага, като
уведоми за това общинската администрация и собствениците на засегнатите имоти.
(2) Уведомяването на общинската администрация по ал.1 се извършва писмено,
като в него се посочват:
1. началото на срока на извършване на разкопаването;
2. предполагаемият срок, в който ще се извършат възстановителните
работи в засегнатия от аварията участък.
(3) След получаване на уведомлението от възложителя или експлоатационното
дружество, общинска администрация определя срока за възстановителните работи на
засегнатия участък.
(4) Възложителят/експлоатационното дружество извършва за своя сметка
възстановителните работи на засегнатия от строителството участък в сроковете,
определени от общинската администрация, което се установява с констативен
протокол. При констатиране на нанесени повреди, същите се отразяват в констативния
протокол и се определя срок за отстраняването им.
(5) Общинската администрация определя сроковете по ал.3 и ал.4 за всеки
конкретен случай, съобразно сложността на аварията и като взема под внимание срока
определен в ал.2, т.2.
(6) За неспазване сроковете за възстановяване на засегнатия от строителството
участък или за неспазване сроковете за отстраняване на нанесените повреди,
определени от общинската администрация, възложителят или експлоатационното
дружество носят административна отговорност по чл.232, ал.5, т.6 от ЗУТ.

РЕШЕНИЕ №230

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 изр.първо от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие да се извърши залесяване на следните имоти:
- поземлен имот №060021 с площ 59,110 дка, местността „Гечката”, с начин на
трайно ползване „Гора в земеделски земи”, находящ се в землището на село Бръшлен,
попадащ в обхвата на Защитена местност „Калимок – Бръшлен”.
- поземлен имот №060041 с площ 61,617 дка, местността „Гечката”, с начин на
трайно ползване „Гора в земеделски земи”, находящ се в землището на село Бръшлен,
попадащ в обхвата на Защитена местност „Калимок – Бръшлен”,
като всички разходи по подготовка на почвата и закупуването на посадъчният
материал се извършват за сметка на Природен парк „Русенски Лом”.
ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички правни и фактически
действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №231
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 и във връзка с
изграждането на улично осветление по алея свързваща кв. 63 по регулационния план
на гр. Сливо поле с кв. 76 в кв."Сливица", Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура - ел. кабел
за улично осветление от кв. 63 до кв. 76 по регулацията на гр. Сливо поле, Община
Сливо поле като трасето преминава през следните имоти: ПИ 332, ПИ 335, ПИ 337, а
сервитутът - и в ПИ 333, по КВС на гр. Сливо поле, общ. 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 Областният
управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №232
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 и във връзка с
осигуряването на вода за поливни нужди за общински УПИ І-457, кв. 60 по
регулационния план на гр. Сливо поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопровод от ПИ 384 по КВС на гр. Сливо поле до регулацията на гр. Сливо поле,
Община Сливо поле като трасето преминава през следните имоти: ПИ 332, ПИ 333, ПИ
334, ПИ 335, ПИ 337 по КВС на гр. Сливо поле, общ. 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 Областният
управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №233

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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на гр. Сливо поле до ПИ 204 по КВС на гр.
Сливо поле, Община Сливо поле като трасето преминава по ПИ 205 - общински път по
КВС на гр. Сливо поле, общ. 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 Областният управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №234
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на гр. Сливо поле до ПИ 231 по КВС на гр.
Сливо поле, Община Сливо поле като трасето преминава през следните имоти: ПИ
131, ПИ 233, ПИ 225 и ПИ 097002 по КВС на гр. Сливо поле, общ. 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
Областният управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №235
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на гр. Сливо поле до ПИ 311 по КВС на гр.
Сливо поле, Община Сливо поле като трасето преминава през следните имоти,
представляващи общински пасища и мери: ПИ 314 и ПИ 312 по КВС на гр. Сливо
поле, общ. 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 Областният управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №236
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с. Ряхово до ПИ 63668.135.009 по КК на с.
Ряхово, Община Сливо поле като трасето преминава по ПИ 63668.135.008 - полски път
по КК на с. Ряхово, общ. 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 Областният управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №237
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с. Бабово до ПИ 125 по КВС на с. Бабово,
Община Сливо поле като трасето преминава през следните имоти: ПИ 133, ПИ 130, ПИ
123, ПИ 126, а сервитутът - и в ПИ 132, ПИ 134 и ПИ 122 по КВС на с. Бабово, общ.
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 Областният управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №238
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с.Бръшлен до ПИ 37 по КВС на
с.Бръшлен, Община Сливо поле като трасето преминава по общински път с номер
027004 по КВС на с.Бръшлен, общ. 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 Областният управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №239
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с.Голямо Враново до ПИ 49 по КВС на
с.Голямо Враново, Община Сливо поле като трасето преминава през ПИ 40, който е
със статут – полски път по КВС на с.Голямо Враново, общ. 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 Областният
управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №240
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с. Голямо Враново (магистрален
водопровод за с. Малко Враново) до ПИ 238 по КВС на с. Голямо Враново, Община
Сливо поле като трасето преминава по ПИ 248 - полски път по КВС на с. Голямо
Враново, общ. 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 Областният управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №241
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с. Малко Враново до ПИ 86 по КВС на с.
Малко Враново, Община Сливо поле като трасето преминава през ПИ 88 – полски път
по КВС на с. Малко Враново, общ. 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 Областният управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ №242
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с. Малко Враново до ПИ 21 по КВС на с.
Малко Враново, Община Сливо поле като трасето преминава през следните имоти: ПИ
20, ПИ 22, ПИ 25, ПИ 172, ПИ 39, ПИ 38, ПИ 102, ПИ 101, ПИ 98, а сервитутът и през
ПИ 16 – нива по КВС на с. Малко Враново, общ. 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 Областният управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №243
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с. Борисово до ПИ 100 по КВС на с.
Борисово, Община Сливо поле като трасето преминава по полски път ПИ 99, а
сервитутът - и в ПИ 97, ПИ 102, ПИ 203 и ПИ 104 по КВС на с. Борисово, общ. 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
Областният управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №244
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с. Борисово до ПИ 327 по КВС на с.
Борисово, Община Сливо поле като трасето преминава през следните имоти: ПИ 338,
ПИ 337, ПИ 343, ПИ 316 и ПИ 328, а сервитутът - и в ПИ 014020, ПИ 014023, ПИ
014024 и ПИ 014018 по КВС на с. Борисово, общ. 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 Областният
управител.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №245
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с. Стамболово до ПИ 156 по КВС на с.
Стамболово, Община Сливо поле като трасето преминава през следните имоти: ПИ 47,
ПИ 48, ПИ 56, ПИ 57 и ПИ 58 по КВС на с. Стамболово, общ. Сливо поле, а
сервитутът - и в ПИ 59 по КВС на с. Стамболово. 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 №246
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с. Кошарна до ПИ 80 по КВС на с.
Кошарна, Община Сливо поле като трасето преминава през следните имоти: ПИ 183,
ПИ 56, ПИ 32 и ПИ 79 по КВС на с. Кошарна, общ. Сливо поле, а сервитутът - и в ПИ
198 по КВС на с. Кошарна. 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 №247
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
осигуряването на течаща вода за питейно-битови цели в гробищните паркове съгласно
чл. 8, ал. 2 от Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните
паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура водопроводно отклонение от регулацията на с. Юделник до ПИ 136 по КВС на с.

Юделник, Община Сливо поле като трасето преминава през ПИ 124 – полски път по
КВС на с. Юделник, общ. 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 Областният управител.
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
№22
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 25.04.2013г.
РЕШЕНИЕ № 248
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1,
т.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 от Наредба №6/2000г. на ОбС- за реда
за упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните
търговски дружества с общинско имущество /ЕООД, ЕАД/, както и върху частта
от капитала на търговските дружества, в които има дялове или акции, Общински
съвет Сливо поле реши:
1.Приема докладната записка, относно финансовите резултати на
„Благоустройцвет” ЕООД гр.Сливо поле за 2012г.
2.Възлага на Кмета на общината в срок до сесията през м.май да даде
отговор с ясни разчети относно необходими средства, обем работа, щат и др. за
създаването на едно комунално стопанство към Община Сливо поле, както и да
се изяснят юридически нещата и се пристъпи към ликвидацията на общинската
фирма „Благоустройцвет” ЕООД гр.Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 249
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.2 от Наредба № 15 за регистрация, отчет и изисквания,
на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в
Община Сливо поле, Общински съвет - Сливо поле реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Сливо поле, както следва:
§ 1. В чл.49 се правят следните допълнения:
- в таблицата към чл.49 на позиция 32 се добавя:
32.

За регистрация на пътни превозни средства с
животинска тяга

15 лв.

РЕШЕНИЕ № 250
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински
съвет – Сливо поле, реши:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2004 г. за
рекламната дейност на територията на Община Сливо поле, както следва:

§ 1. Текстът на чл.4, ал.1, т. 1. се изменя както следва:
1. Рекламно съоръжение поставено на самия търговски обект и по-точно
на прилежащите му: фасади, витрини и врати.
§ 2. Чл.6 придобива следната редакция:
Чл.6. След поставянето на РС собственикът му е длъжен да поправи
евентуалните повреди нанесени на недвижима и движима собственост (покриви,
калкани и др. части на сградите, стълбове, фургони и др.) и земни площи
(градини, паркове, тротоари, улици, паркинги и др.), настъпили вследствие на
монтажа (изпълнението) на рекламния обект. Обезщетение на собственика на
повредената вещ или имот се допуска само след неговото писмено съгласие с
нотариално заверен подпис, в което се вписва и получената от него сума.
§ 3. Текстът на чл.9 се изменя и допълва така:
Чл.9. (1) За разполагането на РС на територията на община Сливо поле се
заплаща право за поставяне, като дължимите за това суми се определят по
следния ред:
1. Когато имотът или вещта, на която се поставя РС е общинска
собственост, сумата се определя съгласно Раздел V от настоящата Наредба.
2. Когато имотът или вещта, на която се поставя РС е собственост на друго
физическо или юридическо лице, сумата се определя с писмен договор сключен
между страните с нотариално заверени подписи.
(2) Свободно стоящите РС се поставят на територията на общината по
одобрена от главния архитект схема. В останалите случай лицата, желаещи да
разположат свободно стоящи РС, представят на главния архитект схема за
одобряване.
(3) Схемите са публично достъпни в сградата на дирекция “Общинска
собственост и устройство на територията”.
§ 4. В текстът на чл.10 се правят следните промени:
1. Алинеи 1, 2, 3, и 4 се променят както следва:
Чл.10. (1) Рекламни съоръжения могат да се поставят на територията на
община Сливо поле въз основа на одобрени от компетентните общински органи
проекти/схеми, след сключване на договор със собственика на имота/веща и
след заплащане на такса за разрешение за поставяне на РС – определена по
реда на чл.36, т.27 от Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Сливо поле.
(2) Когато собственик на имота/вещта, на която ще се постави РС, е
община Сливо поле, договорът се сключва с кмета на Община Сливо поле без
решение на Общински съвет.
(3) Когато собственикът на имота/вещта е друго лице, договорът се
сключва между него и собственика на РС, като подписите се заверяват
нотариално. В общината се предоставя оригиналът на договора или копие с
нотариална заверка за вярност с оригинала.

(4) Таксата за разрешение за поставяне по чл.10, се заплаща от всички
собственици на РС, включително когато те са поставени върху имот/вещ, която е
тяхна собственост.
2. Текстът на алинея 6 придобива следната редакция:
(6) Собствениците на РС носят цялата отговорност за причинени от тях
щети на собственика на имота/вещта или на трети лица.
§ 5. В чл.11, ал.1 се правят следните промени:
1. Текстът на т.2 се изменя така:
2. За разполагане върху общински имоти/вещи на РС – собственост на
физически и юридически лица, които спонсорират общински мероприятия.
Дарената сума или нейният еквивалент на предоставена за мероприятието вещ,
услуга и др. следва да надвишава дължимата такса за разрешение за поставяне
и право за поставяне на РС. След приключване на мероприятието РС се
премахва в срок до една седмица. В този случай кмета на община Сливо поле
сключва договор за дарение без решение на Общински съвет – гр.Сливо поле.
2. Създава се нова т.3.
3. За разполагане върху общински имоти/вещи на РС – собственост на
юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.
§ 6. Текстът на чл.12 придобива следната редакция:
Чл.12. (1) Искането за поставяне на РС се подава до кмета на общината в
деловодството на община Сливо поле. Към него се прилага проект/схема за
одобряване (чл.9, ал.2 и чл.10, ал.1) – по преценка на главния архитект на
общината и договора по ал.2 или ал.3 на чл.10 от настоящата Наредба. Главният
архитект определя обема и съдържанието на проекта/схемата (ако са
необходими) за всеки конкретен случай, като изискванията на чл.13 от
настоящата Наредба са задължителни и минимални.
(2) Когато имотът/вещта е в съсобственост договорът се подписва от
всички съсобственици.
(3) При депозиране на повече от едно искане за едно и също свободно
място, се организира публичен търг/конкурс по реда на Глава 5 от Наредба № 1
на Общински съвет – Сливо поле.
(4) Въз основа на исканията по ал.1 и одобрения проект/схема се издава
разрешение за поставяне, след заплащане на съответната такса по ал.1, чл.10.
§ 7. В чл.13, ал.1 се правят следните изменения:
1. Текстът на точка 2 се допълва и придобива следната редакция:
2. Фасадно решение – графично и с коти, поставянето на РС (ако е
необходимо);
2. Точка 5 се изменя както следва:
5. Теренно-ситуационна снимка в М 1:250, в подходящ обхват и
нанесени подземни проводи (ако е необходима).
§ 8. Чл.21 се изменя така:

Чл.21. За поставяне на РС неупоменати в настоящия раздел, цената се
определя от лицензиран оценител, като разходите по оценката се заплащат от
собственика на РС.
§ 9. Към Раздел VІІ – Преходни и заключителни разпоредби се добавя
нов § 3 със следния текст:
§ 3. „Свободно стоящи РС” са тези, които носят сами себе си
(собственото си тегло), т.е. не са прикрепени към земя, фасада на сграда, стена,
покрив, колона, стълб, витрина и др. подобни.
ІІ. Задължава Кмета на общината да назначи комисия, която да направи
опис на всички стари съществуващи рекламни материали, и които не отговарят
на изискванията да бъдат премахнати, а останалите да се заплатят, съгласно
наредбата.
РЕШЕНИЕ № 251
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Гласуването по докладната записка, внесена от групата общински
съветници на ПП ГЕРБ, да се проведе тайно.
РЕШЕНИЕ № 252
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Избира поименен състав на комисията по провеждане на тайното
гласуване по докладната записка, внесена от групата общински съветници на ПП
ГЕРБ, както следва:
Надежда Панайотова – председател
Бехайдин Исуф – член
Ангелина Друмева – член.
РЕШЕНИЕ № 253
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.25, ал.2 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Предоставя правомощия на Георги Стефанов Големански- кмет на
Община Сливо поле да представлява Община Сливо поле на редовно годишно
Общо събрание на съдружниците на В и К ООД гр.Русе, което ще се проведе на
10.05.2013г. от 10.00 часа в сградата на фирмата- Русе, ул.Добруджа №6, при
следния дневен ред:
1.Отчет на управителя за дейността на дружеството през 2012г.
2.Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството и отчета за
приходите и разходите на В и К ООД гр.Русе с одиторския доклад.
3.Разпределяне на печалбата на дружеството за 2012г.

4.Избор на дипломиран експерт счетоводител за текущи проверки и
заверки на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., съгласно
изискванията на ЕБВР – Лондон.
5.Разни,
и проект за решения на Общото събрание, както следва:
по т.1: Приема отчета на управителя на дружеството за 2012г.
по т.2: Приема Годишния финансов отчет и Отчета на одитора за
дейността на дружеството през 2012г.
по т.3: Разпределението на печалбата на дружеството за 2012г. по
Търговския закон:
3.1.Остатъчната нетна печалба за отчетната 2012г. да бъде в
допълнителен резерв на дружеството след:
3.1.1.Отчисляване на дивидент за държавата, съобразно участието и
в капитала на дружеството, на основание ПМС за изпълнение на държавния
бюджет на Република България за 2012г.
По т.4: Упълномощеният представител да гласува за избиране на
предложения на Общото събрание одитор,
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. - „за”, по т.4 – „за”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

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

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№23
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 29.05.2013г.
РЕШЕНИЕ № 254
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема информацията от г-н Валери Иванов- началник на РУ ”Полиция” Сливо поле, относно готовността на личния състав за предотвратяване на
кражби и посегателства към земеделската продукция през летния сезон на 2013г.
РЕШЕНИЕ № 255
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема информацията от гл.инспектор инж. Красимир Цветановначалник на РСПБЗН- Сливо поле за осигуряване на пожарната безопасност на
територията на Община Сливо поле по време на летния пожароопасен сезон и
жътвена кампания през 2013г.
2.Предлага кметовете на населени места, кметският наместник на
с.Черешово, председателите на земеделските кооперации и арендаторите да
създадат организация за стриктно спазване на нормите за пожарната безопасност
на територията на общината, която да гарантира прибирането на реколтата през
2013г. без пожари и запалвания.
РЕШЕНИЕ № 256
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл.12, ал.2, т.14 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема за сведение и информация предоставените документи от Общото
събрание на съдружниците на В и К ООД гр.Русе, проведено на 10.05.2013г.
РЕШЕНИЕ № 257
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и
чл.12 от Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2 от
Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на
Ервахидин Халилов Ахмедов, регистриран като пчелар в Областна Дирекция по

безопасност на храните - град Русе – с Удостоверение №180606/02.05.2012 год.,
живущ в град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, ул. Ангел Кънчев”
№5, върху част от имот №000346 - частна общинска собственост с площ на
целият имот в размер на 550,590 дка (петстотин и петдесет декара петстотин и
деветдесет квадратни метра), ІІІ категория, по начин на трайно ползване–
залесена територия, находящ се в местността „*******”, по картата за
възстановена собственост на град Сливо поле, по АОС 1904/08.02.2006 г.
Исканата площ за настаняване е в размер на 2,000 дка (два декара),
индивидуализирана съгласно представената скица –предложение, за срок от 5
/пет/ години, като данъчната оценка на правото на ползване е в размер на 134,10
лв (сто тридесет и четири лева и десет стотинки).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 258
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 30 /тридесет/ години на недвижим имот - земеделски земи
частна общинска собственост, с цел създаване на трайни насаждения, а именно- поземлен имот №025032 с площ от 181,754 дка (сто осемдесет и един декара
седемстотин петдесет и четири квадратни метра), ІV /четвърта/ категория,
местността „Гечката”, с начин на трайно ползване- наводнена нива, находящ се в
землището на село Борисово с ЕКАТТЕ 05517.
ІІ. Определя начална тръжна цена в размер на 50,00 лв/дка /петдесет лева
на декар/, съгласно изготвена експертна оценка за определяне на справедливата
годишна арендна вноска, от лицензиран оценител „ГЕОИД 010” ООД – Русе.
ІІІ. Възлага на кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и
условия към управлението и ползването на имота – предмет на търга, и да
извърши всички фактически и правни действия по провеждане на търга и
сключване на договор за аренда.
РЕШЕНИЕ № 259
На основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Отменя Решение № 227 на Общински съвет Сливо поле по Протокол № 20
от заседание, проведено на 28.03.2013 г.

РЕШЕНИЕ № 260

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.281а, т.2 от
Закона за електронните съобщения и чл.2, ал.1, т.29 от Наредба № 2 за базисните
(начални) цени
за отдаване
под наем
на обекти със стопанско и
административно предназначение - общинска собственост, Общински съвет
Сливо поле реши:
1. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 /десет/
години на описаните в Таблица 1 части от имоти, конкретизирани и определени
в скици № К 00057/14.05.2013 г. и № К 1690/14.05.2013 г., издадени от
Общинска служба по земеделие – гр. Сливо поле, за разполагане на базови
станции за GSM-оператор.
Таблица 1
Описание
на имота
Част от
поземлен
имот №
000175, с
площ на
тази част
0,400 дка
Част от
поземлен
имот №
000324, с
площ на
тази част
0,400 дка

Землище

Категория

Местност

Начин
Обща
на
площ на
трайно имотите,
ползване
дка

с. Бабово

IV

„Крушака”

Пасище,
мера

56,043

№ 1594 от
19.05.2004 г.

гр.
Сливо
поле

18,225 дка –
III кат.
15,012 дка –
VI кат.

„*****”

Пасище,
мера

33,237

№ 2405 от
07.05.2012 г.

АОС

2. Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на частите от
имоти, както следва:
Таблица 2
Описание
на имота
Част от
поземлен имот
№ 000175, с
площ на тази
част 0,400 дка
Част от
поземлен имот
№ 000324, с
площ на тази
част 0,400 дка

Землище

Категория

Местност

Обща
площ на
имотите,
дка

с. Бабово

IV

„Крушака”

56,043

320,00

гр. Сливо
поле

18,225 дка –
III кат.
15,012 дка –
VI кат.

„*****”

33,237

400,00

Начална тръжна
цена, лв./год.

3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да организира
провеждането на публичен търг за отдаване под наем на посочените в Таблица 1
части от имоти.
РЕШЕНИЕ № 261
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 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с §6 и §8, ал.2,
т.1 и ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията,
Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да бъде извършена продажба без публичен търг или
конкурс на 5 (пет) квадратни метра предаваема по улична регулация част към
поземлен имот с планоснимачен № 215 (двеста и петнадесет), собственост на
Александър Любенов Борисов, за който е отреден УПИ ХVІІ-215 (седемнадесет
римско тире двеста и петнадесет арабско), квартал 30 (тридесети) 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 предаваемата част в размер на 30,00 (тридесет)
лева, без ДДС.
3. Определя за купувач на предаваемата част, собственика на поземлен
имот с планоснимачен № 215 по действащия регулационен план на село
Черешово – Александър Любенов Борисов.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да извърши всички
фактически и правни действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 262
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 от Закона за общинската собственост, чл.32 от Закона за
собствеността и чл.3 от Закона за управление на етажната собственост,
Общински съвет Сливо поле реши:
1.Дава съгласие за трайно покриване на съществуваща метална
конструкция към едноетажна масивна сграда, състояща се от два самостоятелни
обекта: Автоспирка и „Аперитив скара-бира”, собственост съответно на Община
Сливо поле и Гюнгьор Лютфиев Рамаданов, която сграда е построена в имот –
публична общинска собственост, обособен в урегулиран поземлен имот ІІІ-1120
(три римско тире хиляда сто и двадесет арабско), квартал 59 (петдесет и девети),
град Сливо поле (идентичен на описания по Акт за публична общинска
собственост парцел ІІІ, кв.59, с. Сливо поле).
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 263

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с внесено предложение от кмета на общината за
изработване на проект за Общ устройствен план за територията на Община
Сливо поле, което е придружено със задание, изготвено съгласно чл.125 от
Закона за устройство на територията, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Заданието да се обяви във всички населени места на общината чрез
техните кметове на кметства или кметски наместник.
2.В срок до 30.06.2013г. да се съберат и обобщят всички предложения по
заданието, внесени от физически и юридически лица, след което заданието да
бъде внесено за разглеждане от Общинския съвет и вземане на решение по
чл.124, ал.1 от ЗУТ.
3.Упълномощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 264
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет
Сливо поле реши:
І. Променя началните тръжни цени за продажба на маркирана стояща
дървесина на корен, описани в точка ІІ от Решение №54 по Протокол №4 от
заседание на Община Сливо поле, проведено на 20.01.2012год., както следва:
Определя начални тръжни цени за плътен кубичен метър, по видове:
- Едра строителна дървесина
- 50,00 лева
- Средна строителна дървесина
- 32,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 22,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м3 - 14,00 лева
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да създаде необходимата
организация за снабдяването с необходимите документи по провеждането на
сечта и провеждането на търга съгласно чл.50, ал.4 от Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти.
РЕШЕНИЕ № 265
На основание чл.17, ал.1, т.7 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.36, ал.2, т.3 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и т.3.1.Дейности
по приоритетно направление 1. Мярка 1.1. от Стратегията за развитие на
социалните услуги в Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема промяната, считано от 01.06.2013г. в тарифата за таксите, които
ще заплащат потребителите на социалната услуга „Домашен санитар-домашен
помощник” по проект „Изграждане на звено „Милосърдие” за предоставяне на
социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле” по

договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0040-С0001
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В
ДОМА”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз, както следва:
1. В таблицата на чл.2, т.3 се добавя нова т.7 с текст:
„7. Над
390,00лв.
2,2
0,44 лв./час”
2. В чл.2 отпада текста на т.5, който гласи “Потребителите с доходи,
надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход, ползват услуги по
проекта като заплащат пълната цена на услугата – 1,90 лв./час.”

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
№24
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 27.06.2013г.
РЕШЕНИЕ № 266
На основание чл.56, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Програма за работата на Общински съвет Сливо поле за ІІ-рото
шестмесечие на 2013 година, както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВО ПОЛЕ
29.07.2013 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии, и за
изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи съвета за І-вото шестмесечие
на 2013 г.
2. Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи общинската
администрация за І-вото шестмесечие на 2013 г.
3. Отчет за разходваните средства разчетени по бюджета на Общината за
издръжка на Общински съвет Сливо поле за І-вото шестмесечие на 2013 г.
4. Информация от кмета на общината за текущото изпълнение на бюджета
за І-вото шестмесечие на 2013 г.
5. Информация за работата на средищните училища на територията на
Община Сливо поле.
6. Утвърждаване на средищни училища в Община Сливо поле.
7. Вземане на решение за изготвяне на проект за Общ устройствен план на
Община Сливо поле.
8. Други.
16.08.2013 г., ........ часа
Тържествена сесия на Общинския съвет
по случай Празника на общината
26.09.2013 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:

1. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2013/2014
година.
2. Други.
29.10.2013 г., 13.00 часа
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 2013/2014 г.
2. Други.
28.11.2013 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Текущи докладни записки.
2. Други.
19.12.2013 г., 13.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Информация за изпълнението и подготовката на проектни предложения,
по които работи общинската администрация през ІІ-рото шестмесечие на 2013 г.
2. Приемане на нормативи за разработване на бюджет 2014 г.
3. Други.
РЕШЕНИЕ № 267
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Извършва промяна в т.1 на Решение №434 по Протокол №37/30.06.2010г.,
както следва:
- заменя думите „храм” и „параклис” с „църква”;
- поправя името на църквата в гр.Сливо поле от „Св.Димитър
Басарбовски” на „Св.Димитър Солунски”,
при което решението придобива следния вид:
„На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Потвърждава, че дейностите реконструкция и ремонт на сгради с
религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства в населените
места на община Сливо поле, както следва:
1. Православни църкви, които са местни поделения на Русенската
митрополия:
 гр.Сливо поле, кв. ”Сливица” – църква „Св. Троица”
 с.Бабово - църква „Св. Троица”
 с.Борисово – църква „ Св. Архангел Михаил”

 с.Ряхово – църква „Св. Георги”
 с.Бръшлен – църква „Св. Николай”
 с.Г.Враново – църква „Св. Възнесение Господне”
 с.М.Враново – църква „Св. Иван Рилски”
 с.Черешово – църква „Успение Богородично”
 с.Юделник – църква „Св. Димитър Солунски”
 с.Кошарна – църква „Св. Георги”
 гр.Сливо поле – църква „Св. Димитър Солунски”
2. Мюсюлмански храмове:
 гр.Сливо поле – 2 бр.
 с. Борисово – 1 бр.
 с.Стамболово – 1 бр.
 с.Кошарна – 1 бр.
 с.Юделник – 1 бр.
 с.Г.Враново – 1 бр.
 с.М.Враново – 1 бр.,
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на
община Сливо поле.“
РЕШЕНИЕ № 268
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Подкрепя кандидатурата на Русе за „Европейска столица на културата
през 2019г.”
РЕШЕНИЕ № 269
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Сливо поле
реши:
1. Променя начина на трайно ползване на поземлен имот с №000189 от
„пасище, мера” с код 1400 в „изоставена територия за трайни насаждения” с код
1230.
2. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 270
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.21, ал.1 т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласието си при разработване на Общински план за развитие за
периода 2014-2020 година, към екипа, определен със Заповед №РД-09-265 от
22.04.2013 г. на Кмета на общината, да бъдат включени:
1. Велизар Ясенов – общински съветник;
2. Емел Мехмед – общински съветник;
3. Тодор Йорданов – общински съветник.

РЕШЕНИЕ № 271
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.17, ал.1, т.2, ал.2, т.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.7, чл.18, ал.1, т.2 и
чл.19 от Наредба №2 /15.03.2002г. на Министерство на транспорта и
съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет
Сливо поле реши:
Да се проведе конкурс за възлагане на линията Русе- Кошарна и обратно от
Областната транспортна схема на област Русе от квотата на Община Сливо поле,
поради предсрочно прекратяване на сключения договор за възлагане на линията
Русе- Кошарна и обратно от Областната транспортна схема на област Русе от
квотата на Община Сливо поле, при следните условия:
ЛИНИЯ РУСЕ- КОШАРНА И ОБРАТНО
1.Маршрут: Русе - Кошарна - Русе
2.Дължина 39,1 км
З.Спирки: Русе (Автогара „Изток"- Подстанция- Пасат- Сердика Болницата- Захарен завод- Дунав мост)- разклон Мартен- разклон СандровоСливо поле - Борисово- Стамболово- Кошарна.
4.График за движение: Изпълнява се от понеделник до неделя
включително
Тръгва от Русе:
Пристига в Кошарна:
Тръгва от Кошарна:
Пристига в Русе:

6.50, 9.30, 12.30, 15.00, 16.45, 17.30, 19.30 ч.
7.46, 10.26,13.26, 15.56, 17.41, 18.26, 20.26 ч.
5.45, 6.30, 8.00, 11.00, 13.30, 16.15, 18.20 ч.
6.41, 7.26, 8.56, 11.56, 14.26, 17.11, 19.16 ч.

Превозите се извършват с всички класове автобуси и автомобили от
категория М1, М2 и М3 с класове II, III и В при наличието на багажно
отделение с достъп отвън и минимум над 22 седящи места.
5. Ред за определяне и възлагане на маршрутни разписания за изпълнение с
автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
5.1. Определя на основание чл.18, ал.1, т.2 от Наредба № 2/15.03.2002г.
на МТС за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица следните
курсове:
ЛИНИЯ РУСЕ- КОШАРНА И ОБРАТНО
Час на тръгване от Кошарна 5.45 и от Русе 12.30 ч.
Час на тръгване от Кошарна 11.00 и от Русе 17.30 ч.

5.2. Допуска за участие по линията Русе- Кошарна и обратно, включваща
разписание, определено за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни
лица и кандидати, които нямат така оборудвани автобуси.
5.3. При условие, че на някой от посочените в т.5.2. кандидати бъде
възложено изпълнението на линията, той се задължава в рамките на дванадесет
месеца от сключване на договора да осигури такъв автобус, който да е одобрен
съгласно изискванията на приложение № 12 от Наредба № 97 /08.01.2004 г. на
МТС за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на
пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача. Това
задължение се включва в договора за възлагане.
6. Утвърждава, на осн. чл.19 от Наредба № 2/15.03.2002г. на МТС, следните
изисквания към кандидатите и превозните средства:
6.1. Изисквания към кандидатите:
6.1.1.Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България или лиценз на Общността;
6.1.2. Да имат назначен ръководител транспортна дейност към момента
на подаване на документите за участие в конкурса;
6.1.3. Да са осигурили за участие необходимия брой превозни средства,
включително резервни, които да са свободни от изпълнение на други линии и
разписания от утвърдени транспортни схеми или специализирани превози;
6.1.4.Кандидатите да имат на разположение собствена или наета
гаражна площ на територията на област Русе.
6.2.Изисквания и технически условия към превозните средства:
6.2.1. За участие в конкурса, съгласно чл. 37, т. 3, буква „б” от Наредба
№ 2/ 15.03.2002г. на МТС, се допускат автобуси с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие
на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.
6.2.2. Представените превозни средства трябва да имат: - валиден
протокол за периодичен преглед за техническа изправност на пътно превозно
средство съгласно НАРЕДБА № Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията.
- валидни застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на
пътниците” или застраховка „Отговорност на превозвача”.
6.3. Превозвачите, участващи в конкурса следва да притежават :
6.3.1. При участие с лиценз за превоз на пътници на територията на
Република България - удостоверения на МПС за обществен превоз на пътници
за същия превозвач за основните и резервни транспортни средства, с които
участват в конкурса, както и за основните транспортни средства, които са
ангажирани в изпълнението на други линии и разписания по утвърдени
транспортни схеми или специализиран превоз.

6.3.2. При участие с лиценз на Общността, следва да притежават
заверени копия за същия лиценз, като броят им трябва да е равен или да
превишава броя на основните транспортни средства, с които участват в
конкурса, сумиран с броя на основните транспортни средства, които са
ангажирани в изпълнението на други линии и разписания по утвърдени
транспортни схеми или специализиран превоз.
7. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в
конкурса
7.1. Общи документи:
7.1.1. Заявление за участие в конкурса по образец.
7.1.2. Предложение с установени в него цени и социални облекчения и
автобуси, с които се участва.
7.1.3. Квитанция за внесена гаранция за участие в конкурса.
7.1.4. Квитанция за закупена тръжна документация.
7.2. Документи, свързани с превозвача:
7.2.1. Удостоверение за актуално състояние на търговеца – оригинал
или копие, заверено от кандидата;
7.2.2. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на
задължения към бюджета за данъчни и осигурителни вноски, с дата не по-рано
от 1 /един/ месец преди крайната дата за прием на документи – оригинал;
7.2.3. Удостоверение от Община Сливо поле за липса на задължения на
кандидата към нея, с дата не по-рано от 1 /един/ месец преди крайната дата за
прием на документи – оригинал;
7.2.4. Удостоверение от общината по месторегистрация на кандидата за
липса на задължения на кандидата към нея, с дата не по-рано от1 /един/ месец
преди крайната дата за прием на документи – оригинал;
7.2.5. Копие от лиценза и удостоверенията на МПС за обществен превоз
на пътници за всички МПС или от всички заверени копия на лиценза;
7.2.6. Копия, заверени от кандидата от удостоверението на
ръководителя на транспортната дейност, трудовия му договор и уведомлението
от НАП за неговото назначаване;
7.2.7. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса, с
установени в него марка, регистрационен номер, номер на рамата, собственост;
7.2.8. Документ, установяващ наличието на гаражна площ на
територията на Област Русе - нотариален акт за собственост, договор за наем
или ползване за срок, не по-кратък от пет години след крайната дата за прием на
документи – оригинал или нотариално заверено копие;
7.2.9. Декларация от представляващия превозвача, че към момента на
депозиране на документите, автобусите, с които се участва, не са ангажирани с
превози по други линии и разписания от утвърдена транспортна схема, поради
сключени договори и споразумения, независимо от тяхното основание, както и
за изпълнение на специализиран превоз.

7.3. Документи, свързани с транспортните средства:
7.3.1. Копия от регистрационните талони на всички автобуси, с които се
участва в конкурса;
7.3.2. Копия от протоколите за извършен периодичен преглед за
проверка на техническата изправност и картите за допълнителен преглед към
тях;
7.3.3. Копия от знака за технически прегледи;
7.3.4. Копия от задължителните застраховки;
7.3.5. Копия от договор за наем или лизинг с нотариална заверка на
подписите, за транспортните средства, които не са собственост на участника.
Непредставянето на някой от документите по точки 7.1. и 7.2. е условие
за недопускане до участие на съответния кандидат.
Непредставяне на някой от документите по т. 7.3. е условие за
недопускане на съответния автобус до участие. По – нататъшното класиране
на този кандидат ще се извършва без отстранения автобус.
8. Утвърждава следните критерии и начин на оценка на кандидатите:
8.1. Екологичност на превозните средства. Всяко превозно средство,
съответстващо на изискванията за екологичност, предвидени в системата за
екологичност и безопасност ЕВРО, получава следните точки:
- ЕВРО 1 - 2 точки
- ЕВРО 2 - 4 точки
- ЕВРО 3 – 6 точки
- ЕВРО 4 - 8 точки
- ЕВРО 5 - 10 точки
Начинът за оценка по този критерий се извършва на базата на
регистрационните талони или представени удостоверения от производител
или официален представител за съответната марка. Точките по критерия са
средно аритметичното от сбора от получените точки за всяко от основните
МПС.
8.2. Услуги в превозните средства:
- наличие и изправност на уредба за отопление и вентилация - 4 точки
- наличие и изправност на климатик – 8 точки
Начинът за оценка по този критерий се извършва на базата на директен
оглед от определени представители на конкурсната комисия. Точките по
критерия са средно аритметично от сбора от получените точки за всяко от
основните МПС.
8.3. Цени:
Всеки участник следва да посочи в офертата си цена на билета между
отделните спирки по маршрута, както следва:

Маршрут
Русе- разклон Мартен
Русе - разклон Сандрово
Русе - Сливо поле
Русе - Борисово
Русе- Стамболово
Русе- Кошарна
разклон Мартен - разклон
Сандрово
разклон Мартен - Сливо поле
разклон Мартен - Борисово

Цена, лв. Маршрут

Цена, лв.

разклон Сандрово - Сливо
поле
разклон Сандрово -Борисово
разклон
Сандрово
Стамболово
разклон Сандрово -Кошарна
Сливо поле - Борисово
Сливо поле - Стамболово
Сливо поле - Кошарна
Борисово - Стамболово
Борисово - Кошарна

Сборът от предложените цени от отделния участник между всяка от
посочените спирки, представлява Цу.
Най-ниската оферирана стойност на Цу се приема за базисна и получава 10
точки. Следващите оферирани предложения спрямо базисната цена по възходящ
ред се оценяват по формулата 10 – n.3 точки, като „n” е равно на 1,2,3,4 или 5 и
е поредността на предложенията. При „n” по-голямо от 5, предложената цена
получава нула точки.
Най-ниската оферирана цена на билет от началния до крайния пункт се
приема за базисна и получава 10 точки. Следващите оферирани предложения
спрямо базисната цена по възходящ ред се оценяват по формулата 10 – n.3
точки, като „n” е равно на 1,2,3,4 или 5 и е поредността на предложенията. При
„n” по-голямо от 5, предложената цена получава нула точки.
8.4. Социални облекчения
Предложените социални облекчения /ако такива бъдат дадени/ се
оценяват, като всяко от тях получава от 0,1 до 1 точка по преценка на комисията,
в зависимост от стойността му, срока, за който е предложено /респективно – в
който ще бъде предоставено/ и ефекта за гражданите на общината.
8.5.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни
лица - всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица
получава 5 точки.
Начинът за оценка се извършва при наличието на удостоверение на МПС
за превоз на трудноподвижни лица или карта за допълнителен преглед към
протокол за извършен преглед техническата изправност на ППС, като
комисията чрез излъчени от нея членове преценява чрез оглед съответствието
на представените ППС към депозираните документи.
8.6. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация:

възраст до една година - 10 точки, представляваща базисна оценка;
за всяка навършена година от момента на регистрация, базисната
оценка се намалява с 0.5 точка до изчерпване на точките по критерия.
Начинът на оценка се извършва по регистрационните талони на
автобусите, като точките по критерия са средно аритметичното от сбора на
точките за всеки автобус.
8.7.Опит на превозвача при извършване на обществен превоз на
пътници
За всяка година, през която превозвачът е имал лиценз за обществен превоз
на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността по 1 точка.
Начинът за оценка се извършва на базата на представени копия от
първоначалния и последващите го лицензи.
8.8.Наличие на гаражна площ на територията на община Сливо поле
или община Русе:
- собствена гаражна площ в община Сливо поле 5 точки
- наета гаражна площ в община Сливо поле – 2 точки
- собствена гаражна площ в община Русе - 2 точки
- наета гаражна площ в община Русе – 1 точка.
Начинът на класиране се извършва на база представени нотариален акт за
собственост или договор за наем.
Комисията след оглед може да прецени, че представената гаражна площ
не съответства на целите, за които е предназначена и да не присъди точки.
8.9. Собственост на превозните средства:
- собствено превозно средство – 3 точки
- превозно средство на лизинг – 2 точки
- наето превозно средство – 1 точка
Начинът на оценка се извършва по регистрационните талони на
автобусите, наличието на договори за наем или лизинг. Точките по критерия са
средноаритметично от сбора на точките за всички автобуси.
9. Ред за подаване на документите за участие в конкурса и видове
образци документи
9.1. Общинският съвет утвърждава видът, съдържанието и формата на
образците документи за участието в конкурса, идентични с приложенията към
това решение, както и начинът за подаване на тези документи, както следва:
- Заявление – приложение 1
- Предложение – приложение 2
- Декларация – приложение 3
- Договор за възлагане обществен превоз на пътници по областна
транспортна схема от квотата на община Сливо поле – Приложение 4.

9.2. Заявлението за участие, заедно с документите по т.7.1.3, т.7.1.4, т.
7.2. и т. 7.3. се поставят в непрозрачен плик, надписан с адреса за
кореспонденция на кандидата, телефонът му, както и наименованието на
конкурса. В същия плик се поставят и онези документи, чрез които се доказват
съответствие с приетите критерии.
В друг непрозрачен запечатан плик се поставя предложението. Този плик се
поставя в големия плик, който също се запечатва. Комплектът документи се
депозира в деловодството на общината от представител на кандидата или се
изпраща по пощата или фирма за куриерски услуги с пратка с обратна разписка.
Върху плика на приетите или получени документи се отбелязва датата и часът
на доставка в общината. Всички копия от документи трябва да бъдат заверени с
надпис „вярно с оригинала”, подпис и печат на кандидата и подредени съгласно
точка 7.2. и т. 7.3.
9.3. Общинският съвет приема правото на конкурсната комисия да
излъчва измежду членовете си нарочна комисия в състав от трима члена за
оглед на представените ППС и гаражни площи.
9.4. Необходимият брой автобуси за обслужване на линията е 2/два/
основни и 1/един/ резервен.
9.5. Необходим брой заверени копия от лиценза на Общността за
обслужване на линията е 2 бр.
Неосигуряването на съответния брой автобуси и заверени копия е
основание за недопускане на кандидата за участие в конкурса.
9.6. За проверка на достоверността на обстоятелствата, изложени в
декларациите по т. 7.2.9., кметът изисква информация от ОО КД ДАИ Русе и
община Русе, свързана с ангажираността на транспортните средства на
заявилите участие превозвачи. Тази информация се изисква след изтичане срока
за депозиране на документите за участие в конкурса и се предоставя на
конкурсната комисия за преценка допускане за участие по съответната линия.
9.7. След проверка на документите, установени в т. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.
и 7.3. и съобразяване с информацията по т. 9.6., конкурсната комисия се
произнася за допускане на кандидата за участие в конкурса.
9.7.1. Липсата на документи по т. 7.1. и 7.2. са основание за
недопускане на кандидата до участие.
9.7.2. Липсата на документи по т. 7.3. е основание за отстраняване на
съответното транспортно средство.
9.7.3. Документите на заявилите участие кандидати се разглеждат по
реда на тяхното приемане.
При констатация на недостатъчен брой автобуси, за съответният
кандидат, необходими за обслужване на линията или линиите, за които

кандидатства, този кандидат не се допуска до участие. За всеки кандидат се
счита, че е налице недостатъчен брой автобуси, когато:
- за кандидат с лиценз за превоз на пътници на територията на Република
България се установи, че същите автобуси се използват по други линии и
разписания извън предмета на конкурса, поради сключени договори и
споразумения, както и изпълнение на специализирани превози.
- за кандидат с лиценз на Общността се установи, че разликата между
общия брой на заверените копия от лиценза с необходимите му заверени копия
за изпълнение на други линии и разписания извън предмета на конкурса, поради
сключени договори и споразумения, както и за изпълнение на специализирани
превози е по-малка от установения брой заверени копия, в т. 9.5.
10. Начин на класиране
10.1.Класирането се извършва на базата общия брой точки за всяко
предложение, като на първо място се класира този участник, който е събрал найголям общ брой точки.
10.2.При равенство се класира получилият по-голям брой точки от
сбора на точките по критериите „цени” и „социални облекчения”
10.3. При повторно равенство се класира получилият по-голям брой
точки по следните критерии, по последователност: „екологичност”, „възрастов
състав на автомобилите”, „оборудване за превоз на трудноподвижни лица”,
„допълнителни услуги в превозните средства”, „цени”, „социални облекчения” .
11. Определя комисия в състав 9 члена:
11.1. Състав на комисията
- Правоспособен юрист - 1чл.
- Представител на ИА „Автомобилна администрация” – 1 чл.
- Представител на МВР /КАТ-Пътна полиция/ – 1 чл.
- Общински съветници – 2 чл.
- Общинска администрация – 3 чл.
- Представител на браншова организация - 1 чл.
11.2. Определя за членове на конкурсната комисия следните общински
съветници:
1. Велизар Маринов Ясенов
2. Бехайдин Юсню Исуф
11.3. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най- малко
2/3 от членовете.
11.4. Комисията взема решение с обикновено мнозинство.
12. Цени на конкурсните документи и размер на гаранцията:
12.1 Определя цена на комплекта конкурсна документация
60.00/шестдесет/ лв. с вкл. ДДС.

–

12.2. Определя размер на гаранцията за участие в конкурса и възлагане
на линията 2000 /две хиляди/ лв. Гаранцията не се възстановява в следните
случаи:
12.2.1.При недопускане /отстраняване на участник в конкурсната
процедура;
12.2.2. При подаване на жалба от участник, в случай, че с влязъл в сила
съдебен акт жалбата бъде отхвърлена;
12.2.3. На участник, който е определен за изпълнител със заповед на
кмета на общината и откаже да сключи договор.
12.3. Гаранцията за участие в конкурса на участника, сключил договор за
възлагане, се трансформира в гаранция за изпълнение на договора. Внесените
гаранции от останалите участници се освобождават след изтичане на срока за
обжалване на заповедта по чл.26, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. на МТС,
освен в посочените в т.12.2.случаи.
13. Взема решение за провеждане на конкурс за възлагане на
превозите, съгласно приетото от точка 1 до точка 12 и делегира
изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на
кмета на Община Сливо поле. Определя десетгодишен срок на договора за
възлагане. Задължава кмета на общината да включи в съдържанието на
сключения договор за възлагане на превозите заявеното в предложението
на участника, с когото е сключен договор, в това число цена и социални
облекчения.

РЕШЕНИЕ № 272
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински
съвет Сливо поле, реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/2004 г. за
рекламната дейност на територията на Община Сливо поле, както следва:
§1. Чл.1 придобива следната редакция:
Чл.1. (1) Тази наредба урежда реда, контрола и заплащането при
използване на различни видове реклама на територията на Община Сливо поле.
(2) Наредбата определя правомощията на органи и специалисти при
изпълнение на дейностите по ал.1.
§2. Текстът на чл.2 се изменя както следва:
Чл.2. Кметът на Общината дава писмено съгласие за разполагане на
различни видове реклама върху имоти и вещи – общинска собственост, за срок
не по-дълъг от пет години.
§3. В чл.3 се правят следните промени:
1. Текстът на чл.3 придобива следната редакция:

Чл.3. (1) Рекламата представлява привлекателна информация,
разпространявана във всякаква форма и с всякакви средства, относно физическо
или юридическо лице, стока, идея или начинание, която е предназначена за
определен кръг потребители и цели да предизвика, формира или поддържа
интереса им към въпросните лица, стоки, идеи и начинания, с оглед същите да
бъдат реализирани (да бъдат избрани, купени, посещавани, следвани и прочие).
(2) Според начина на реализация, за територията на Община Сливо поле,
видовете реклама са:
1. „Електронна реклама” – видеозаписи и аудиозаписи,
възпроизведени на различни видове екрани и озвучителни тела.
2. „Печатна реклама” – плакати, картички, листовки, стикери и др.
3. „Външна реклама” – билбордове, табели, фирмени знамена,
вертикални и хоризонтални транспаранти (през и успоредно на сградите, по
улици и площади), плакати (изработени от текстил, кожа, изкуствени материи и
др.) и др.
4. “Транспортна реклама” – върху превозни средства и спирки.
(3) За целите на настоящата наредба, видовете реклама по ал.2 и/или
носителите им се наричат с общия термин – рекламни съоръжения (РС).
2. Добавя се нова алинея 4:
(4) Поставяне/прикрепване на РС на/към земя, сграда, стълб или
конструкция (всякакъв вид), съоръжение, транспортно средство (сухопътно,
въздушно) и др., се извършва и таксува по реда на настоящата наредба.
§4. Текстът на чл.4, ал.1 и този на чл.4, ал.1, т.1 се променят както
следва:
Чл.4. (1) Не се заплаща такса по реда на чл.9 от настоящата наредба за:
1. Рекламно съоръжение поставено на самия търговски обект както и
на прилежащите му: фасади, витрини и врати.
§5. Текстът на чл.9, ал.1, т.2 се изменя както следва:
2. Когато имотът или вещта, на която се поставя РС е собственост на друго
физическо или юридическо лице, сумата се определя по взаимно споразумение
между страните.
§6. В чл.10 се правят следните промени:
1. Текстът на алинеи 1, 2 и 3, придобива следната редакция:
Чл.10. (1) Рекламни съоръжения могат да се поставят на територията на
община Сливо поле след издаване на разрешение за поставяне, което се издава
въз основа на:
1. Одобрени от главния архитект на общината проекти/схеми.
2. Изрично писмено съгласие от собственика на имота/веща или писмен
договор за наем със собственика на имота/веща.
3. Документ за платена такса за разрешение за поставяне на РС –
определена по реда на чл.36, т.27 от Наредба за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Сливо поле.
(2) Когато собственик на имота/веща, на която ще се постави РС, е община
Сливо поле, разрешение за поставяне се издава въз основа на писмено съгласие
от кмета на общината отразено в негова заповед. Заповедта съдържа още и:
срокът за който се поставя РС, цена на право за поставяне, ред и начин на
плащане на дължимите суми, други изисквания – при необходимост.
(3) Когато собственикът на имота/веща е друго лице, разрешение за
поставяне се издава въз основа на нотариално заверено писмено съгласие от
собственика на имота/веща или въз основа на нотариално заверен писмен
договор за наем – сключен със собственика на имота/веща.
2. Текстът на алинея 7 се изменя както следва:
(7) Преди да се издаде разрешение за поставяне, по преценка на главния
архитект на общината, книжата може да бъдат внесени за съгласуване с
Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.
Разрешението за поставяне се издава за срок не по-дълъг от срока на
писменото съгласие или сключения договор за наем и не може да бъде по-дълъг
от пет години.
3. Добавя се нова алинея 8:
(8) РС поставени без разрешение за поставяне се премахват. Премахват
се и РС разположени на имоти/вещи – общинска собственост, за които не се
заплаща право за поставяне в срока даден в заповедта по чл.10, ал.2.
§7. Чл.12 придобива следната редакция:
Чл.12. (1) Искането за поставяне на РС се подава до кмета на общината в
деловодството на община Сливо поле. Към него се прилагат:
1. Проект/схема за одобряване (чл.9, ал.2 и чл.10, ал.1, т.1) – по преценка
на главния архитект на общината. Главният архитект определя обема и
съдържанието на проекта/схемата за всеки конкретен случай по изискванията на
чл.13 от настоящата наредба, като при необходимост може да премахне някои от
тях или да добави други, които не са упоменати.
2. Изрично писмено съгласие от собственика на имота/вещта или писмен
договор за наем със собственика на имота/веща.
3. Документ за платено право за поставяне, когато имота/вещта е
общинска собственост.
(2) Когато имота/веща е в съсобственост писменото съгласие или
договорът за наем се подписват от всички съсобственици.
(3) При депозиране на повече от едно искане за едно и също свободно
място на имоти/вещи – общинска собственост, се организира публичен
търг/конкурс по реда на Глава 5 от Наредба № 1 на Общински съвет – Сливо
поле.
(4) Въз основа на исканията по ал.1 и одобрения проект/схема се издава
разрешение за поставяне, след заплащане на съответната такса по ал.1, чл.10.
§8. Чл.13 се изменя както следва:

Чл.13. (1) Проектите за РС трябва да съдържат:
1. Ситуационно решение на поставянето на РС в план – графично и с
коти;
2. Фасадно решение на поставянето на РС – графично и с коти;
3. Дизайнерски проект;
4. Допълнителни материали, изясняващи присъствието на рекламата в
градската среда (цветни фасади, перспективи, фотомонтажи и др.);
5. Теренно-ситуационна снимка в М 1:250, в подходящ обхват и
нанесени подземни проводи;
6. Конструктивен проект;
7. Проект за ел.инсталация.
(2) Проектите за светещи РС трябва да съдържат още и:
1. Сертификат за качество на РС – когато е фабрична изработка и
писмено съгласие (нотариално заверено) на собственика на ел. инсталация, към
която ще бъде включено;
2. Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнение;
3. Проект за трасето на ел. кабел.
§9. Чл.15 придобива следната редакция:
Чл.15. РС, за които е необходимо изграждане на подземни и/или надземни
технически проводи, подлежат на технически контрол в проектирането и
строителството, съгласно ЗУТ.
§10. Чл.17 се изменя както следва:
Чл.17. За РС със специална конструкция – билбордове, движещи се
елементи и др., се заплаща 5 лв/м2 за месец, на база площта на елемента, носещ
рекламата, но не по-малко от 60 лв. за година.
§11. Текстът на чл.18 се допълва и изменя както следва:
Чл.18. За трайни РС – табели, плакати (изработени от текстил, кожа,
изкуствени материи и др.), екрани и др., се заплаща 3 лв/м2 за месец, на база
площта на елемента, носещ рекламата, но не по-малко от 36 лв. за година.
§12. Чл.19 се променя както следва:
Чл.19. За фирмени знамена, вертикалните и хоризонталните транспаранти
(през и успоредно на сградите, по улици и площади) се заплаща по 2 лв/ден.
§13. Текстът на чл.20 се редактира и придобива следния окончателен
текст:
Чл.20. За „Печатна реклама” се заплаща по 0.20 лв/бр.
§14. Текстът на чл.21 се изменя както следва:
Чл.21. За озвучителни тела се заплаща по 20 лв/месец. За поставяне на РС,
неупоменати в настоящия раздел, цената се определя от лицензиран оценител,
като разходите по оценката се заплащат от собственика на РС.

§15. Чл.24 придобива следната редакция:
Чл.24. (1) Вече поставените РС, се привеждат в съответствие с
изискванията на тази наредба в 30-дневен срок от влизането ú в сила, след което
им се издава разрешение за поставяне.
(2) РС поставени в нарушение на изискванията на тази наредба, се
премахват (демонтират) от собственика им или от общината.
(3) Разходите по премахване (демонтиране) на РС се заплащат от
собственика му.
(4) РС, които са премахнати (демонтирани) от общината, се съхраняват в
продължение на 30 дни от премахването (демонтирането) им, след което се
унищожават. Собственикът на такива РС не се обезщетява.
РЕШЕНИЕ № 273
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.120, ал.1,
ал.3 от Закона за горите, чл.81, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,
Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие ползването на недървесни горски продукти от горски
територии собственост на Община Сливо поле да се извършва чрез издаване на
позволително за ползване на недървесни горски продукти.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Сливо поле съгласно чл.83, ал.1, т.2 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, да определи лице, упражняващо лесовъдска
практика, да издава позволителни за добив на недървесни горски продукти.
РЕШЕНИЕ № 274
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, ал.3 и ал.4 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
1070 (хиляда и седемдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен
имот ІХ-103 (девет римско тире сто и три арабско), квартал 4 (четвърти) по
действащия регулационен план на село Малко Враново, община Сливо поле,
област Русе, при начална тръжна цена – 3210,00 (три хиляди двеста и десет) лева
/без ДДС/, депозит за участие – 400,00 (четиристотин) лева и стъпка на
наддаване – 300,00 (триста) лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 275
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, ал.3 и ал.4 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 1116 (хиляда сто и шестнадесет) квадратни метра, обособено в урегулиран
поземлен имот І-102 (едно римско тире сто и две арабско), квартал 4 (четвърти)
по действащия регулационен план на село Малко Враново, община Сливо поле,
област Русе, при начална тръжна цена – 3348,00 (три хиляди триста четиридесет
и осем) лева /без ДДС/, депозит за участие – 400,00 (четиристотин) лева и стъпка
на наддаване – 300,00 (триста) лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 276
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 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 277
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 и
ал.2 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.1
от Наредба № 2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със
стопанско и административно предназначение - общинска собственост,
Общински съвет Сливо поле реши:
1. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/
години на част от имот – публична общинска собственост, а именно бивша
чакалня с площ 22 кв.м. от автоспирка в с. Голямо Враново, находяща се между
осови кръстовища /ОК/ 150, 151 и 152, в близост до кв.53 по плана на селото,
при граници: от север – улица ОК 152, ОК 162, от изток - улица ОК 149, ОК 152,
от запад – улица ОК 162 - ОК 151, ОК 150, от юг – улица ОК 150, ОК 149,

актувана с акт за публична общинска собственост № 1102/19.11.2001 г., с
предназначение на имота за търговски павилион.
2. Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на гореописания
имот в размер на 44,00 лева/месечен наем с ДДС /четиридесет и четири лева/.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да организира
провеждането на публичен търг за отдаване под наем на горецитирания имот.
РЕШЕНИЕ № 278
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.3, т.5,
ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.11, ал.2
и чл.12 от Закона за пчеларството и чл.71, ал.3 и чл.73, ал.3 от Наредба №1/2008
година на ОбС Сливо поле, Общински съвет Сливо поле, реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на
публично оповестен търг или конкурс в полза на Илия Асенов Моллов, върху
част от поземлен имот с идентификатор №000130 , по начин на трайно ползване
– пасище, находящ се в землището на град Сливо поле, част в размер на 0,400
дка /четиристотин квадратни метра/, индивидуализирана съгласно скица –
предложение, с АОС №2445/09.11.2012г., за срок от 5 години при цена за
правото на ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител „ГЕОИД 010”
ООД – Русе пазарна оценка, в размер на 8,00 лева /осем лева/ годишно или 40,00
лева /четиридесет лева/ за целият период.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 279
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.154, ал.1, т.2, чл.156, чл.266, ал.1, ал.2, ал.5, т.1 от Търговския
закон и чл.30 от Наредба № 6 от 10.03.2000 г. 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 на Общински съвет Сливо
поле, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Прекратява “БЛАГОУСТРОЙЦВЕТ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр.Сливо поле, ЕИК 827183644, чрез ликвидация.
ІІ. Освобождава управителят на “БЛАГОУСТРОЙЦВЕТ” ЕООД - Стефан
Иванов Илиев.
ІІІ. Определя Стефан Иванов Илиев ЕГН 5404235413 за ликвидатор на
“БЛАГОУСТРОЙЦВЕТ” ЕООД.
ІV.Определя
6
(шест)
месеца
срок
на
ликвидация
на
“БЛАГОУСТРОЙЦВЕТ” ЕООД.
V. Определя ежемесечно възнаграждение на ликвидатора – Стефан Иванов
Илиев в размер на три минимални работни заплати.

VІ. Възлага на (оправомощава) кмета на Община Сливо поле да
предприеме необходимите действия по изпълнение на решението и прекрати
договора за възлагане на управлението със Стефан Иванов Илиев.
VІІ. Задължава определения ликвидатор на “БЛАГОУСТРОЙЦВЕТ”
ЕООД да предприеме необходимите действия за вписване прекратяването на
дружеството чрез ликвидация в Търговския регистър към Агенция по
вписванията.
VІІІ. Задължава определения ликвидатор на “БЛАГОУСТРОЙЦВЕТ”
ЕООД, след изтичане срока на ликвидацията, да предприеме необходимите
действия за заличаване на общинското дружество от Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
РЕШЕНИЕ № 280
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от Наредба № 10/2004 г. за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет
Сливо поле реши:
1. Променя наименованието в частта за капиталови разходи, както следва:
Дейности, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи
Функция „Общи държавни служби”
Дейност „Общинска администрация ”
§ 53-00
Придобиване на НМДА
§ 53-01
Оцифряване на кадастрален и регулационен план
Бабово, Борисово и Сливо поле

16 500 лв
16 500 лв
16 500 лв

2. Променя плана за капиталови разходи:
НАМАЛЯВА

25002 лв

I. Дейности, финансирани с целева субсидия за
капиталови разходи

16 222 лв

Местни дейности
1.Функция „Общодържавни служби“
Дейност „Общинска администрация“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-19 Закупуване на софтуерен пакет за цифрово картографиране
§ 52-03 Закупуване на копирна машина – 2 бр.
§ 52-03 Проектор
§ 52-03 Бойлер за ученически стол Г.Враново
2.Функция „Образование“

601 лв
601 лв
40 лв
532 лв
24 лв
5 лв
11264 лв

Дейност ЦДГ
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА
§ 51-00 Основен ремонт ЦДГ М.Враново-филиал Стамболово
§ 51-00 Основен ремонт ЦДГ М.Враново-филиал Г.Враново

11264 лв
1464 лв
9800 лв

3.Функция „Социално осигуряване и подпомагане“
Дейност ДСП
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Закупуване на печка и фурна за ДСП Сл.поле и Ряхово

4102 лв
4102 лв
4102 лв

4.Функция БКС
Дейност „Озеленяване“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Закупуване на 2 бр.моторни триони

255 лв
255 лв
255 лв

II.Дейности, финансирани с преходен остатък от местни дейности 482 лв
1.Функция „Общодържавни служби“
Дейност „Общинска администрация“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Система за регистрация на достъпа на служители и граждани
в административните сгради
2.Функция „Образование“
Дейност ЦДГ
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Закупуване на 14 бр. климатици за детските градини
III.Дейности, финансирани със собствени средства

2 лв
2 лв
2 лв
480 лв
480 лв
480 лв
8298 лв

Местни дейности
1.Функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда“
Дейност „Осветление на улици и площади“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-06 Рехабилитация и изграждане на улично осветление
Борисово и Сл.поле
УВЕЛИЧАВА
I.Дейности, финансирани с целева субсидия за капиталови
разходи
Местни дейности

8298 лв
8298 лв
8298 лв

25002 лв
16222 лв

1.Функция „Образование“
Дейност ЦДГ
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Проектиране и изграждане на детска площадка
ЦДГ М.Враново
2.Функция БКС
Дейност „Озеленяване“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Закупуване на 4 бр. храсторези
3.Функция „Общодържавни служби“
Дейност „Общинска администрация“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Преработка на отоплителна инсталация и монтаж котел
твърдо гориво Кметство с.Ряхово
II.Дейности, финансирани с преходен остатък от местни дейности

9825 лв
9825 лв
9825 лв
255 лв
255 лв
255 лв
6142 лв
6142 лв
6142 лв
482 лв

Местни дейности
1.Функция „Общодържавни служби“
Дейност „Общинска администрация“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Преработка на отоплителна инсталация и монтаж котел
твърдо гориво Кметство с.Ряхово
III.Дейности, финансирани със собствени средства за
капиталови разходи
Местни дейности
1.Функция „Общодържавни служби“
Дейност „Общинска администрация“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Преработка на отоплителна инсталация и монтаж котел
твърдо гориво Кметство с.Ряхово

482 лв
482 лв
482 лв
8298 лв

298 лв
298 лв
298 лв

2.Функция БКС
Дейност „Озеленяване“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Закупуване на моторна косачка

4100 лв

3.Функция „Икономически дейности и услуги“
Дейност „Други дейности по икономиката“

1200 лв

4100 лв
4100 лв

§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-04 Закупуване на газова уредба за лек автомобил

1200 лв
1200 лв

4.Функция „Икономически дейности и услуги“
Дейност „Други дейности по транспорта, пътищата“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-02 Изграждане на навесна покривна конструкция към
сграда Автоспирка гр.Сливо поле

2700 лв
2700 лв
2700 лв

IV.Вътрешно-компенсирани промени в средствата за
ремонт на общинските пътища от четвъртокласната пътна мрежа
Ремонти на обекти от общинската пътна мрежа финансирани с целеви средства от РБ
1.Функция „Икономически дейности и услуги“
Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и
изграждане на пътища“
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА
№
по
Наименование на пътя
ред
1
RSE 1173 Ряхово-Бабово-Голямо
Враново-Малко Враново
2
RSE 1130 Юделник-Борисово
3
RSE 1172 Стамболово-Кошарна
4
RSE 2170 Черешово-Сеслав
Обща стойност

Било
стойност (лв.)

168800 лв
168800 лв
168800 лв
Става
стойност (лв.)

65 700

49 000

33 000
49 200
20 900
168 800

24 399
80 664
14 737
168 800

РЕШЕНИЕ № 281
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.27, ал.2 от ПМС 1 от 09.01.2013г. във връзка с
настъпили промени в списъка за пътуващи служители, Общински съвет Сливо
поле реши:
Да отпадне от списъка на пътуващите служители в Община Сливо поле
Антоанета Симеонова Ангелова – пътуваща от Голямо Враново до Сливо поле и
да се запише Кремена Радославова Димитрова – специалист приходи, пътуваща
от Русе до 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
№25
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 29.07.2013г.
РЕШЕНИЕ № 282
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема информациите за работата на средищните училища на територията
на Община Сливо поле през учебната 2012/2013г., както следва:
 СОУ „Св.Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле;
 ОУ „Иван Вазов” с.Голямо Враново;
 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Ряхово.
РЕШЕНИЕ № 283
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 2013/2014 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 № 284
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 Общински съвет Сливо поле и неговите
комисии, както и отчета за изпълнението на взетите решения, касаещи съвета за
периода 01.01.-30.06.2013г.
РЕШЕНИЕ № 285

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация 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
първото полугодие на 2013 година, касаещи общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 286
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7, изр. първо от Закона за общинската собственост,
чл.10, ал.1 и ал.2 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.28 от Наредба № 2 за базисните (начални) цени за
отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
- общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/
години на част от имот – публична общинска собственост, а именно помещение
с площ 10,00 /десет/ кв.м. от втори етаж на Кметство с. Голямо Враново /виж
приложената схема/, представляващо двуетажна масивна сграда със застроена
площ 240 кв.м., построена в парцел I, кв.41 по плана на с. Голямо Враново, при
граници и съседи: от изток – парцел II-495, кв.41, от запад – улица, от север –
улица, от юг – парцел XI-494, кв.41, актувана с акт за публична общинска
собственост № 115/06.03.2000 г., с предназначение на помещението за
разполагане на предавател за клетъчна радиотелефонна мрежа.
2. Определя начална тръжна цена за отдаване под наем на гореописания
имот в размер на 80,00 лева/месечен наем /осемдесет лева/ с ДДС.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да организира
провеждането на публичен търг за отдаване под наем на гореописания имот.
РЕШЕНИЕ № 287
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, ал.3 и ал.4 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет –
Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле, реши:
3. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ: незастроено дворно място с площ от 760
(седемстотин и шестдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен
имот Х (десет римско), квартал 38А (тридесет и осми, буква „а”) по действащия
регулационен план на село Малко Враново, община Сливо поле, област Русе,
при начална тръжна цена – 2280,00 (две хиляди двеста и осемдесет) лева /без
ДДС/, депозит за участие – 250,00 (двеста и петдесет) лева и стъпка на наддаване
– 200,00 (двеста) лева.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.

РЕШЕНИЕ № 288
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, ал.3 и ал.4 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 800
(осемстотин) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ІV-647
(четири римско тире шестстотин четиридесет и седем арабско), квартал 10
(десети) по действащия регулационен и кадастрален план на село Бръшлен,
община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 2000,00 (две
хиляди) лева /без ДДС/, депозит за участие – 250,00 (двеста и петдесет) лева и
стъпка на наддаване – 100,00 (сто) лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 289
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, ал.3 и ал.4 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 890
(осемстотин и деветдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен
имот ІІІ-558 (три римско тире петстотин петдесет и осем), квартал 10 (десети) по
действащия регулационен и кадастрален план на село Бръшлен, община Сливо
поле, област Русе, при начална тръжна цена – 2225,00 (две хиляди и двеста
двадесет и пет) лева /без ДДС/, депозит за участие – 250,00 (двеста и петдесет)
лева и стъпка на наддаване – 111,00 (сто и единадесет) лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 290
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, ал.3 и ал.4 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 840

(осемстотин и четиридесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен
имот ІІ-646 (две римско тире шестстотин четиридесет и шест арабско), квартал
10 (десети) по действащия регулационен и кадастрален план на село Бръшлен,
община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена– 2100,00 (две хиляди
и сто) лева /без ДДС/, депозит за участие – 250,00 (двеста и петдесет) лева и
стъпка на наддаване – 105,00 (сто и пет) лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 291
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.66 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет – Сливо поле, реши:
1. Дава съгласие за удължаване с 6 (шест) месеца срока, предвиден по пункт
8.3. от Договор за учредяване право на надстрояване върху недвижим имот –
частна общинска собственост № Д-273/15.08.2012 година, сключен между
Община Сливо поле и Сейфим Лютфиев Еюбов за реализирането на
НАДСТРОЙКА със застроена площ от 149,50 (сто четиридесет и девет цяло и
петдесет) квадратни метра, изградена върху съществуваща сграда за офиси и
пристройка към нея - собственост на лицето, построени в урегулиран поземлен
имот ІІ-1120 (две римско тире хиляда сто и двадесет арабско), квартал 59
(петдесет и девети) по действащия регулационен план на град Сливо поле,
собственост на Община Сливо поле.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 292
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 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 §6 и §8, ал.2, т.1 и ал.3 от Преходните
разпоредби на Закона за устройство на територията, Общински съвет – Сливо
поле, реши:
5. Дава съгласие да бъде извършена продажба без публичен търг или
конкурс на 25 (двадесет и пет) квадратни метра придаваема по улична регулация
част към поземлен имот с планоснимачен № 421 (четиристотин двадесет и едно),
собственост на Ана Николова Луцина, за който е отреден УПИ ХІV-421
(четиринадесет римско тире четиристотин двадесет и едно арабско), квартал 7
(седми) по действащия регулационен план на село Бръшлен, община Сливо
поле, област Русе.

6. Продажбата да се извърши по определената от лицензиран оценител
справедлива пазарна стойност на придаваемата част в размер на 64,00
(шестдесет и четири) лева, без ДДС.
7. Определя за купувач на придаваемата част, собственика на поземлен
имот с планоснимачен № 421 по действащия регулационен план на село
Бръшлен – Ана Николова Луцина, за който е отреден УПИ ХІV-421, кв.7 по
действащия регулационен план на село Бръшлен.
8. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да извърши всички
фактически и правни действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 293
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. 4 от ЗУТ, Общински съвет - Сливо поле реши:
3. Одобрява ПУП - План за улична регулация от ОК 141б до ОК 370 и
план за регулация на УПИ : І-1566, ІІ-1567, ІІІ-1568 и ІV-1569, кв. 140
и УПИ: І-1570, ІІ-1571, ІІІ-1572, ІV-1573, V-1574 и VІ-1575, кв. 141, 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.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 294
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 308,
ОТ 326, ОТ 325, ОТ 324 и ОТ 323, ОТ 308 по регулационния план на
гр. Сливо поле, Община Сливо поле и ПУП – План за регулация на кв.
122 по регулационния план на гр. Сливо поле, общ. 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 № 295
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. 4 от ЗУТ, Общински съвет- Сливо поле реши:
1. Одобрява изменение на ПУП - План за улична регулация от ОК 111 до
ОК 112 по регулационния план на с. Стамболово, Община Сливо поле

и изменение на ПУП – План за регулация на УПИ VІІІ-194, кв. 24 по
регулационния план на с. Стамболово, общ. 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 № 296
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 Георги Стефанов Големански - кмет на
Община Сливо поле да представлява Община Сливо поле на:
I. Извънредното общо събрание на акционерите на „МБАЛ- РУСЕ“ АД,
което ще се проведе на 29.08.2013г. от 13.00 ч. в гр. Русе, ул. „Независимост“ №
2, при следния дневен ред:
1. Промяна в състава на съвета на директорите.
2. Определяне 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. Да представлява Община Сливо поле при липсата на кворум за
извънредното събрание за м.септември.
РЕШЕНИЕ № 297
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет - Сливо поле реши:
Потвърждава, че дейностите по проект: „Реконструкция и
рехабилитация на улици и тротоари в кв. Сливица, гр.Сливо поле”
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на
община Сливо поле ( одобрен с Решение № 277 от Протокол № 22 от
заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 14.05.2005 г.).
РЕШЕНИЕ № 298
На основание чл.20, т.11 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, 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 30.06.2013г.
РЕШЕНИЕ № 299

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.30, ал.2 от Закона за общинските бюджети, чл.69 от Наредба
№10 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и във
връзка с чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет - Сливо поле реши:
Приема касовия отчет за изпълнението на бюджета по пълна бюджетна
класификация на Община Сливо поле към 30.06.2013 г.
РЕШЕНИЕ № 300
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от Наредба № 10/2004 г. за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет
– Сливо поле реши:
Променя плана за капиталови разходи за 2013г., както следва:
НАМАЛЯВА:
Дейности, финансирани със собствени средства
за капиталови разходи
Местни дейности
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
Дейност „Осветление на улици и площади“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-06 Рехабилитация и изграждане на улично осветление
с.Борисово и гр.Сливо поле
УВЕЛИЧАВА:
Дейности, финансирани със собствени средства
за капиталови разходи
Местни дейности
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност „Спорт за всички“
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Изграждане на спортна площадка в гр.Сливо поле

1865 лв
1865 лв
1865 лв
1865 лв

1865 лв
1865 лв
1865 лв
1865 лв

РЕШЕНИЕ № 301
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
Допълва списъка на пътуващите учители с лицето Пенка Иванова
Петкова- старши учител в ОДЗ „Мечо Пух“ гр.Сливо поле, пътуваща от
с.Борисово до гр.Сливо поле и обратно.
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
№27
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 26.09.2013г.
РЕШЕНИЕ № 302
На основание чл.48, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.43, ал.1, изречение второ
от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо
поле реши:
Извършва промяна в състава на Постоянните комисии, както следва:
1.Избира Илхан Исмаилов Рушидов за член на Постоянната комисия
по икономика, финанси и инвестиции, евроинтеграция и проекти, и на
Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, комунална дейност,
законност и обществен ред, на мястото на Синан Вейсал.
2.Избира Севгин Мехмедов за зам.председател на Постоянната
комисия по икономика, финанси и инвестиции, евроинтеграция и проекти.
3.Избира Ибрям Юсменов за председател на Постоянната комисия по
ТСУ, общинска собственост, комунална дейност, законност и обществен
ред.
РЕШЕНИЕ № 303
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.16, ал.2 от Правилника за организация и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Избира комисия по провеждане на тайното гласуване за избор на
зам.председател на Общинския съвет, както следва:
Антоанета Петкова – председател
Севгин Мехмедов – член
Тодор Йорданов – член.
РЕШЕНИЕ № 304
На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.17, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Избира за заместник- председател на Общински съвет Сливо поле по реда
на чл.16, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите

комисии и взаимодействието му с общинската администрация Емел Изет
Мехмед.
РЕШЕНИЕ № 305
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионално развитие и
писмо №37-00-1/13.09.2013г. на Областния управител на област Русе, Общински
съвет Сливо поле реши:
1.Избира за представител на Общински съвет Сливо поле в състава на
Областния съвет за развитие на област Русе Валентин Христов Атанасов.
2.Избира за зам.представител на Общински съвет Сливо поле в състава на
Областния съвет за развитие на област Русе Севгин Шефкетов Мехмедов.
РЕШЕНИЕ № 306
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 В и К – Русе, което ще се проведе на
01.10.2013г. от 14,00 часа в гр.Русе, определя Синан Садула Вейсал –
зам.кмет на общината, да го представлява.
2. Съгласува следната позиция на Община Сливо поле по въпросите от
дневния ред:
2.1.Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по
стопанисването, поддържането и експлоатацията на дълготрайните
материални активи (ДМА) по компоненти:
а/ „Рехабилитация и разширяване на вътрешната водоснабдителна
мрежа в гр.Русе” (Лот 1);
б/ „Разширение и рехабилитация на канализационната мрежа на
гр.Русе” (Лот 2);
в/ „Доставка на оборудване за обновление на помпени станции за
питейна вода – гр.Русе” на хидрофорните системи за високите сгради в
гр.Русе, по ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект
– гр.Русе”, на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
2.2. Дава съгласие за упълномощаване на Кмета на Община Русе да
сключи Договор за предоставяне на ДМА за стопанисване, поддържане и
експлоатация, на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
2.3. Дава съгласие за съгласуване бизнес плана за периода 2014-2018 г.
на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
2.4. Дава съгласие за Приемане на Регионалния генерален план за
водоснабдяването и канализацията на обособената територия на В и К
ООД, гр.Русе.
2.5. 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 № 307
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание чл.11, ал. 1, т.2 и т.3,
както и ал.2, ал.3, т.2 и т.3 и ал.5, т.2 от Наредба № 7 на Министерството на
образованието и науката от 29.12.2000 г., Обн. – ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г., посл.
изм. и доп., ДВ, бр.17 от 28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет Сливо
поле реши:
1. Дава съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни средства
за обезпечаване на учебния процес в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.Сливо
поле през учебната 2013/2014 година в размер на 3768 лева, както следва:
- самостоятелна паралелка Х клас с 14 ученици – недостиг 4 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2013 г. до 14.09.2014 г. – 1256 лева
- самостоятелна паралелка ХІ клас с 16 ученици – недостиг 2 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2013 г. до 14.09.2014 г. – 628 лева
- самостоятелна паралелка ХII клас с 12 ученици – недостиг 6 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2013 г. до 14.09.2014 г. – 1884 лева
2. Дава съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Иван Вазов” с.Голямо
Враново през учебната 2013/2014 година в размер на 1256 лева, както следва:
- самостоятелна паралелка VIII клас с 14 ученици – недостиг 4 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2013 г. до 14.09.2014 г. – 1256 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 2013/2014 година в размер на 5024 лева, както следва:
- слята паралелка І - ІІІ клас с 14 ученици – недостиг 2 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2013 г. до 14.09.2014 г. – 1256 лева
- слята паралелка ІІ - ІV клас с 20 ученици
- слята паралелка V - VІ клас с 16 ученици – недостиг 2 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2013 г. до 14.09.2014 г. – 1256 лева
- слята паралелка VІІ - VІІІ клас с 14 ученици – недостиг 4 ученици
Необходими допълнителни средства:

от 15.09.2013 г. до 14.09.2014 г. – 2512 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 № 308
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.17 от
28.02.2012 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и
на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена и като отчита, че директорът на СОУ „Св. Паисий
Хилендарски“ гр.Сливо поле е определил броя на паралелките в първия от
класовете на етапа V-VIII клас, така през учебна 2012/2013 г. в СОУ гр.Сливо
поле са съществували 2 паралелки в VII клас с 53 ученици, но приемането на 20
седмокласници от СОУ гр.Сливо поле по реда на Наредба 11/28.03.2005 г. на
МОН в русенските училища довежда до настоящата ситуация в паралелката VIII
клас на СОУ с 34 ученици, което в голяма степен ще затрудни провеждането на
качествен учебен процес, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Утвърждава съществуването на две паралелки в VIII клас на СОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ гр.Сливо поле през учебната 2013/2014 година, както
следва:
- VIII“а“ клас самостоятелна паралелка с минимума по норматива 18
ученици;
- VIII“б“ клас самостоятелна маломерна паралелка с 16 ученици – без
допълнително финансиране.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими
действия за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 309
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Сливо поле реши:
1. Променя характера на собствеността на поземлен имот с №000189 с
площ 2,738 дка, находящ се в местността „Орта Бурун” по картата за
възстановена собственост на село Юделник, община Сливо поле от
„публична общинска собственост” на „частна общинска собственост”.
2. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕ № 310
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.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, Общински
съвет Сливо поле реши:
5. Одобрява изменение за ПУП- План за улична регулация от ОТ 1 до
ОТ 2 по регулационния план на с. Голямо Враново и ПУП - План за
улична регулация от ОТ 2 до ОТ 203 по регулационния план на с.
Голямо Враново, Община Сливо поле. Решението да се изпрати в 7дневен 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 № 311
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 №1/2008г. на Общински
съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
5. Да се учреди право на пристрояване и надстрояване без публичен търг или
конкурс върху урегулиран поземлен имот І-1244 (едно римско тире хиляда
двеста четиридесет и четири арабско), квартал 125 (сто двадесет и пети) по
действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област
Русе, в полза на Назми Тахиров Халилов - собственик на построения в имота
гараж със склад и лятна кухня, за реализирането на:
1.1.ПРИСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ със застроена площ от 42
(четиридесет и два) квадратни метра и височина до 10 (десет) метра.
1.2.НАДСТРОЙКА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, разположена над
съществуващия в имота гараж, със застроена площ от 27 (двадесет и седем)
квадратни метра и височина до 10 (десет) метра.
6. Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за правото
на пристрояване и надстрояване върху гореописания имот, сумата от 713,00
(седемстотин и тринадесет) лева /без ДДС/, представляваща определената от
лицензиран оценител обща пазарна оценка на правото на пристрояване и
надстрояване на горепосочените обекти в имота, от които 434,00 (четиристотин
тридесет и четири) лева са за пристройката, а останалите 279,00 (двеста
седемдесет и девет) лева за надстройката, описани в пункт 1 на настоящото
решение.
7. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.

РЕШЕНИЕ № 312
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 731
(седемстотин тридесет и един) квадратни метра, обособено в урегулиран
поземлен имот ХІV -1555 (четиринадесет римско тире хиляда петстотин
петдесет и пет арабско), квартал 126 (сто двадесет и шести) по действащия
регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при
начална тръжна цена – 3655,00 (три хиляди шестстотин петдесет и пет) лева /без
ДДС/, депозит за участие – 400,00 (четиристотин) лева и стъпка на наддаване –
300,00 (триста) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 313
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 №1/2008г. на Общински
съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Да се учреди право на пристрояване без публичен търг или конкурс върху
урегулиран поземлен имот ІІІ-231 (три римско тире двеста тридесет и едно
арабско), квартал 50 (петдесети) по действащия регулационен план на град
Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, в полза на Айрие Арифова
Мехмедова - собственик на построените в имота жилищна и стопанска сграда, за
реализирането на ПРИСТРОЙКА КЪМ ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ със
застроена площ 30 (тридесет) квадратни метра и с височина до 2,5 м (два метра и
петдесет сантиметра).
2.Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за правото
на пристрояване, сумата от 232,00 лв. (двеста тридесет и два) лева /без ДДС/,
представляваща определената от лицензиран оценител пазарна оценка на
правото на пристрояване на горепосочения обект в имота.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 314
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, във връзка с
чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1, чл.51, ал.1 от Наредба №1/2008г. на Общински съвет –

Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле, реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ: дворно място с площ от 390 (триста и
деветдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ХХІ-639
(двадесет и едно римско тире шестстотин тридесет и девет арабско), квартал 64
(шестдесет и четвърти) по действащия регулационен план на село Голямо
Враново, община Сливо поле, област Русе.
2.Определя начална тръжна цена за имота, определен в пункт 1 – 2886,00 лева
(две хиляди осемстотин осемдесет и шест лева) /без ДДС/, депозит за участие –
300,00 (триста) лева и стъпка на наддаване – 200,00 (двеста) лева.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 315
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, във връзка с
чл. 45, ал.1 и ал.2, т.1, чл.51, 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 извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ: дворно място с площ от 280 (двеста и
осемдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ХХІІ-1080
(двадесет и две римско тире хиляда и осемдесет арабско), квартал 64 (шестдесет
и четвърти) по действащия регулационен план на село Голямо Враново, община
Сливо поле, област Русе.
2.Определя начална тръжна цена за имота, определен в пункт 1 – 2072,00 лева
(две хиляди седемдесет и два лева) /без ДДС/, депозит за участие – 250,00
(двеста и петдесет) лева и стъпка на наддаване – 200,00 (двеста) лева.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 316
На основание чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи, във връзка с постъпило искане с вх.№ СП-3559/23.01.2013 г.
от "СПАСОВ ГАРДЪН" ЕООД със седалище и адрес на регистрация: с. Бабово,
общ. Сливо поле, ул."Марин Павлов" № 12, представлявано от Павел Янков
Спасов - управител, предвид разрешено изработване на ПУП – Парцеларен план
на техническата инфраструктура с Решение №214 от 20.02.2013г. на Общински
съвет- Сливо поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Дава предварително съгласие за преминаване на поливен водопровод
от УПИ І-112, кв. 7, с. Черешово до ПИ 022002 по КВС на с. Малко
Враново, Община Сливо поле по трасе преминаващо през следните

общински имоти: полски пътища - ПИ 254 по КВС на с.Черешово и
ПИ 73 и 7 по КВС на с.Малко Враново – общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението след одобряването на ПУП-Парцеларен план и влизането в
сила на решението на Общински съвет Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 317
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Определя за представител в Местната инициативна рибарска група
Главиница-Тутракан-Сливо поле:
Инж.Сали Салиев – председател 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
№28
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 29.10.2013г.
РЕШЕНИЕ № 318

На основание чл.21, ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.24, т.1 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет
Сливо поле реши:
Приема Общински план за развитие на Община Сливо поле за периода 2014-2020
година.
РЕШЕНИЕ № 319

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.24, т.2 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет
Сливо поле реши:
Приема концепцията за пространствено развитие на Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 320
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема информацията от кмета на общината, относно готовността на общината и кметствата за
работа в зимни условия и набелязване на мерки за нормалното функциониране за предстоящия
оперативен зимен сезон 2013-2014г.
РЕШЕНИЕ № 321
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-09-447/31.07.2012г. на Кмета на
Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
Определя за постигнати резултати при изпълнение на служебните задължения допълнителни
възнаграждения за 2013г., както следва:
Кмет на кметство Бабово в размер на
950 лева
Кмет на кметство Бръшлен в размер на
862 лева
Кмет на кметство Борисово в размер на
1117 лева
Кмет на кметство Кошарна в размер на
1009 лева
Кмет на кметство Юделник в размер на
1075 лева
Кмет на кметство Стамболово в размер на
992 лева
Кмет на кметство Голямо Враново в размер на
1134 лева
Кмет на кметство Малко Враново в размер на
1175 лева
Кмет на кметство Ряхово в размер на
984 лева
Кметски наместник на с.Черешово в размер на
536 лева
РЕШЕНИЕ № 322
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.2 във връзка с чл.25 от Вътрешните правила за
заплатите в общинската администрация, утвърдени със Заповед № РД-09-447/31.07.2012г. на Кмета на
Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:

Определя на Кмета на Община Сливо поле допълнително възнаграждение за 2013 година в
размер на 1959 лева /хиляда деветстотин петдесет и девет лева/, за постигнати резултати при
изпълнение на служебните задължения.

РЕШЕНИЕ № 323
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,
чл.129, ал.1 от Закон за устройство на територията, във връзка с постъпило искане с вх.№ СП3559/11.06.2013 г. от "СПАСОВ ГАРДЪН" ЕООД със седалище и адрес на регистрация: с. Бабово,
общ. Сливо поле, ул."Марин Павлов" № 12, представлявано от Павел Янков Спасов - управител,
Общински съвет – гр. Сливо поле реши:
7. Одобрява ПУП - Парцеларен план на инженерната инфраструктура за поливен
водопровод от УПИ І-112, кв. 7, с. Черешово до ПИ 022002 по КВС на с. Малко Враново
по реда на чл.124а, ал. 1. 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.
8. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими правни и
фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 324

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.25, ал.1, изр. второ,
чл.37к, ал.1, чл.37о, ал.1, т.2, т.3, и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.10, ал.1, чл.83, ал.1, т.1, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.
Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет – гр. Сливо поле реши:
1. Одобрява местоположението и площта на имотите с начин на трайно ползване мера,
пасище, находящи се в землището на с. Борисово и описани в Таблица 1, за индивидуално
ползване.
2. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг за срок от 5
/пет/ години, на имотите, описани в Таблица 1, с начин на трайно ползване мера, пасище, за
индивидуално ползване.
3. Началните тръжни цени на имотите са в размер на 6,00 лв./дка (шест лева на декар) и
са определени на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, във връзка със Заповед № РД-46-260/23.03.2012 г. на Министъра на
земеделието и храните, както следва:

№

№ на
имот

Землище

1
2
3
4
5
6
7

000002
000007
000024
000107
000124
000132
000228

с. Борисово
с. Борисово
с. Борисово
с. Борисово
с. Борисово
с. Борисово
с. Борисово

Местност

Площ
/дка/

АОС

„Могилите” 13,240 1005/15.08.2001
„Могилите” 53,232 1006/15.08.2001
„Могилите” 63,707 1007/15.08.2001
„Могилите” 11,977 1015/15.08.2001
„Могилите” 30,701 1021/15.08.2001
„Могилите” 31,418 1023/15.08.2001
„Могилите” 37,360 1030/15.08.2001
Обща площ: 241,635 дка;

Таблица 1
Начална
тръжна
цена,
лева
79,44
319,39
382,24
71,86
184,21
188,51
224,16

4. Задължава лицата, сключили договори за наем за мерите, пасищата, описани в
Таблица 1, да спазват следните правила:

4.1. Да поддържат мерите, пасищата в добро екологично и земеделско
състояние, в съответствие с националните стандарти, определени със Заповед № РД-09616/21.07.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-609 от 26.07.2011 г.;
4.2. Да не използват мерите, пасищата за неземеделски нужди;
4.3. Да не ги разорават;
4.4. Да не допускат замърсяване на мерите, пасищата от камъни и храсти;
4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и други
отпадъци;
4.6. Да спазват противопожарните правила;
4.7. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни постройки;
4.8. Допуска се изграждането на временни навеси в мерите, пасищата.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия
по организирането и провеждането на публичния търг и подписването на договорите за наем,
както и всички други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 325

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.25, ал.1, изр. второ,
чл.37к, ал.1, чл.37о, ал.1, т.2, т.3, и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.10, ал.1, чл.83, ал.1, т.1, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.
Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет – гр. Сливо поле реши:
1. Одобрява местоположението и площта на имотите с начин на трайно ползване мера,
пасище, находящи се в землището на с. Юделник и описани в Таблица 1, за индивидуално
ползване.
2. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг за срок от 5
/пет/ години, на имотите, описани в Таблица 1, с начин на трайно ползване мера, пасище, за
индивидуално ползване.
3. Началните тръжни цени на имотите са в размер на 6,00 лв./дка (шест лева на декар) и
са определени на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, във връзка със Заповед № РД-46-260/23.03.2012 г. на Министъра на
земеделието и храните, както следва:

№

№ на
имот

Землище

1

000125

с. Юделник

2

000127

3

000128

Местност

Площ
/дка/

АОС

„Орта
82,027 1220/10.01.2002
бурун”
„Орта
с. Юделник
63,457 1221/10.01.2002
бурун”
с. Юделник
„Орта
22,524 1222/10.01.2002
бурун”
Обща площ: 168,008 дка;

Таблица 1
Начална
тръжна
цена,
лева
492,16
380,74
135,14

4. Задължава лицата, сключили договори за наем за мерите, пасищата, описани в
Таблица 1, да спазват следните правила:
4.1. Да поддържат мерите, пасищата в добро екологично и земеделско
състояние, в съответствие с националните стандарти, определени със Заповед № РД-09-

616/21.07.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-609 от 26.07.2011 г.;
4.2. Да не използват мерите, пасищата за неземеделски нужди;
4.3. Да не ги разорават;
4.4. Да не допускат замърсяване на мерите, пасищата от камъни и храсти;
4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и други
отпадъци;
4.6. Да спазват противопожарните правила;
4.7. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни постройки;
4.8. Допуска се изграждането на временни навеси в мерите, пасищата.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия
по организирането и провеждането на публичния търг и подписването на договорите за наем,
както и всички други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 326

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.25, ал.1, изр. второ,
чл.37к, ал.1, чл.37о, ал.1, т.2, т.3, и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.10, ал.1, чл.83, ал.1, т.1, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.
Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет – гр. Сливо поле реши:
1. Одобрява местоположението и площта на имотите с начин на трайно ползване мера,
пасище, находящи се в землището на гр. Сливо поле и описани в Таблица 1, за индивидуално
ползване.
2. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг за срок от 5
/пет/ години, на имотите, описани в Таблица 1, с начин на трайно ползване мера, пасище, за
индивидуално ползване.
3. Началните тръжни цени на имотите са в размер на 6,00 лв./дка (шест лева на декар) и
са определени на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, във връзка със Заповед № РД-46-260/23.03.2012 г. на Министъра на
земеделието и храните, както следва:

№

№ на
имот

Землище

Местност

Площ
/дка/

1

000301

Сливо поле

„*****”

23,249

2

000304

Сливо поле

„Орта
бурун”

77,951

3

000306

Сливо поле

„*****”

218,145

4

000308

Сливо поле

„*****”

24,440

5

000312

Сливо поле

„*****”

3,798

6

000314

Сливо поле

„*****”

27,514

7

000316

Сливо поле

„*****”

62,297

8

000318

Сливо поле

„*****”

1,312

АОС
2412/
11.05.2012
825/
09.04.2001
2402/
07.05.2012
2477/
10.12.2012
2478/
10.12.2012
2403/
07.05.2012
2404/
07.05.2012
2479/
10.12.2012

Таблица 1
Начална
тръжна
цена, лева
139,50
467,70
1308,87
146,64
22,79
165,08
373,78
7,87

9

000320

Сливо поле

„*****”

6,286

10

000322

Сливо поле

„*****”

6,070

11

000324

Сливо поле

„*****”

33,237

2480/
10.12.2012
2481/
10.12.2012
2405/
07.05.2012

37,72
36,42
199,42

Обща площ: 484,299 дка;
4. Задължава лицата, сключили договори за наем за мерите, пасищата, описани в
Таблица 1, да спазват следните правила:
4.1. Да поддържат мерите, пасищата в добро екологично и земеделско
състояние, в съответствие с националните стандарти, определени със Заповед № РД-09616/21.07.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-609 от 26.07.2011 г.;
4.2. Да не използват мерите, пасищата за неземеделски нужди;
4.3. Да не ги разорават;
4.4. Да не допускат замърсяване на мерите, пасищата от камъни и храсти;
4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и други
отпадъци;
4.6. Да спазват противопожарните правила;
4.7. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни постройки;
4.8. Допуска се изграждането на временни навеси в мерите, пасищата.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия
по организирането и провеждането на публичния търг и подписването на договорите за наем,
както и всички други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 327

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.25, ал.1, изр. второ,
чл.37к, ал.1, чл.37о, ал.1, т.2, т.3, и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.10, ал.1, чл.83, ал.1, т.1, ал.3 от Наредба № 1 на Общински съвет – гр.
Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет – гр. Сливо поле реши:
1. Одобрява местоположението и площта на имотите с начин на трайно ползване мера,
пасище, находящи се в землището на с. Ряхово и описани в Таблица 1, за индивидуално
ползване.
2. Дава съгласие за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг за срок от 5
/пет/ години, на имотите, описани в Таблица 1, с начин на трайно ползване мера, пасище, за
индивидуално ползване.
3. Началните тръжни цени на имотите са в размер на 6,00 лв./дка (шест лева на декар) и
са определени на основание чл.37к, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, във връзка със Заповед № РД-46-260/23.03.2012 г. на Министъра на
земеделието и храните, както следва:
Таблица 1
Начална
Идентификатор
Площ
тръжна
№ на имота по КК Землище Местност
АОС
/дка/
цена,
на с. Ряхово
/лева/
„Срещу
1
63668.135.4
с. Ряхово
22,516 2497/25.03.2013
135,10
село”
с. Ряхово „Срещу
2
63668.135.7
10,373 1256/28.01.2002
62,24
село”
3
63668.135.11
с. Ряхово „Срещу 11,924 2498/25.03.2013
71,54

4

63668.135.13

5

63668.135.16

6

63668.135.17

село”
с. Ряхово „Срещу
11,700 2499/25.03.2013
село”
с. Ряхово „Срещу
12,183 2500/25.03.2013
село”
с. Ряхово „Срещу
34,364 2501/25.03.2013
село”
Обща площ: 103,060 дка;

70,20
73,10
206,18

4. Задължава лицата, сключили договори за наем за мерите, пасищата, описани в
Таблица 1, да спазват следните правила:
4.1. Да поддържат мерите, пасищата в добро екологично и земеделско
състояние, в съответствие с националните стандарти, определени със Заповед № РД-09616/21.07.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-609 от 26.07.2011 г.;
4.2. Да не използват мерите, пасищата за неземеделски нужди;
4.3. Да не ги разорават;
4.4. Да не допускат замърсяване на мерите, пасищата от камъни и храсти;
4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и други
отпадъци;
4.6. Да спазват противопожарните правила;
4.7. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни постройки;
4.8. Допуска се изграждането на временни навеси в мерите, пасищата.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия
по организирането и провеждането на публичния търг и подписването на договорите за наем,
както и всички други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 328

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:
8. Да се учреди право на пристрояване без публичен търг или конкурс върху урегулиран
поземлен имот V-1495 (пет римско тире хиляда четиристотин деветдесет и пет арабско),
квартал 99 (деветдесет и девети) по действащия регулационен план на град Сливо поле,
община Сливо поле, област Русе, в полза на Орхан Ахмедов Исмаилов - собственик на
построената в имота жилищна сграда и пристроената към нея сграда, за реализирането на
пристройка със застроена площ от 56 кв.м. (петдесет и шест квадратни метра) и височина до
10 (десет) метра, съобразно размерите и местоположението обозначени в издадената за целта
виза за проектиране от Главния архитект на Община Сливо поле.
9. Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за правото на
пристрояване върху гореописания имот, сумата от 580,00 (петстотин и осемдесет) лева /без
ДДС/, представляваща определената от лицензиран оценител експертна оценка на правото на
пристрояване на горепосочения обект в имота.
10. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 329

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 1449 (хиляда четиристотин
четиридесет и девет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот Х-1153 (десет
римско тире хиляда сто петдесет и три арабско), квартал 46 (четиридесет и шести) по
действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при
начална тръжна цена – 11 592,00 (единадесет хиляди петстотин деветдесет и два) лева /без
ДДС/, депозит за участие – 2 000,00 (две хиляди) лева и стъпка на наддаване – 1000,00
(хиляда) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 330

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.112, ал.2, чл.114, ал.1 от
Закона за горите, чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, чл.5, ал.3 и чл.7,
ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, Общински съвет – Сливо поле реши:
І. Приема така изготвеният Годишен план за ползване на дървесина от общински
горски фонд през 2014 година.
ІІ. Ползването на дървесина от общински горски територии да се осъществи чрез
продажба на стояща дървесина на корен.
ІІІ. Продажбата на стояща дървесина на корен да се осъществи чрез търг с явно
наддаване.
ІV. Да се проведе гола сеч в подотдел 228/х с площ на подотдела в размер на 6,000
дка, попадащ в имот №000003, представляващ залесена територия, находящ се в землището на
село Бабово, собственост на Община Сливо поле, по АОС №1161/10.12.2001год.
V. Да се проведе гола сеч в подотдел 228/ц с площ на подотдела в размер на 103,000
дка, попадащ в №000001, представляващ залесена територия, находящ се в землището на село
Бабово, собственост на Община Сливо поле, по АОС №1160/10.12.2001год.
VІ. Да се проведе 30% постепенно- котловинна сеч в подотдел 1/а с площ на подотдела
в размер на 190,000 дка, съставна част от имот №364001, представляващ широколистна гора,
находящ се в землището на село Черешово, собственост на Община Сливо поле, по АОС
№1933/30.08.2006 год.
VІІ. Да се проведе гола сеч в подотдел 1/н с площ на подотдела в размер на 51,000
дка, попадащ в имот №364002, представляващ широколистна гора, находящ се в землището
на село Черешово, собственост на Община Сливо поле, по АОС №1934/30.08.2006год.
VІІІ. Да се проведе 15% пробирка в подотдел 2/м с площ на подотдела в размер на
5,000 дка, съставна част от имот №368001, представляващ широколистна гора, находящ се в
землището на село Черешово, собственост на Община Сливо поле, по АОС
№1931/30.08.2006год.
ІХ. Да се проведе 15% пробирка в подотдел 3/в с площ на подотдела в размер на 72,000
дка, съставна част от имот №374001, представляващ широколистна гора, находящ се в
землището на село Черешово, собственост на Община Сливо поле, по АОС
№1938/30.08.2006год.
Х. Да се проведе 25% пробирка в подотдел 3/д с площ на подотдела в размер на 19,000
дка, съставна част от имот №368001, представляващ широколистна гора, находящ се в
землището на село Черешово, собственост на Община Сливо поле, по АОС
№1931/30.08.2006год.
ХІ. Определя начални тръжни цени, по видове дървесина, за плътен кубичен метър,
както следва:

За широколистна дървесина :
- Едра строителна дървесина
- 45,00 лева
- Средна строителна дървесина
- 40,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 35,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м3 - 20,00 лева
За широколистна дървесина от липови насаждения:
- Едра строителна дървесина
- 45,00 лева
- Средна строителна дървесина
- 40,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 35,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м3 - 15,00 лева
За широколистна дървесина от тополови насаждения:
- Едра строителна дървесина
- 50,00 лева
- Средна строителна дървесина
- 35,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 25,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м3 - 15,00 лева
ХІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да създаде необходимата организация
за снабдяването с необходимите документи по провеждането на сечта и провеждането на
търга съгласно чл.50, ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти.
РЕШЕНИЕ № 331

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:
Изменя Решение №306/26.09.2013г., като същото придобива следната редакция:
3. При невъзможност кметът на общината да участва в заседанието на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК – Русе, което ще се проведе на 31.10.2013г. от 10,30 часа в гр.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:
4.1. Одобрява приемането на решение за сключване на договор за възлагане на дейностите по
стопанисването, поддържането и експлоатацията на придобитите от Община Русе дълготрайни
материални активи, изградени по ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден
проект – гр.Русе”, на „Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.

4.2. Дава съгласие за съгласуване бизнес плана за периода 2014-2018 г. на
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе.
4.3. Дава съгласие за приемане на Регионалния генерален план за водоснабдяването и
канализацията на обособената територия на В и К ООД – Русе.
4.4. 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 № 332

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
Добавя към списъка с имената на пътуващите учители: Петранка Иванова Василева детска учителка в ОДЗ „Мечо Пух“ гр.Сливо поле, пътуваща от гр.Русе до гр.Сливо поле и
обратно.

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
№29
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 28.11.2013г.
РЕШЕНИЕ № 333
На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет –
Сливо поле реши:
I.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.28, текстът на ал.1 се изменя и допълва така:
„За ползване на детски ясли и целодневни детски градини, родителите или
настойниците дължат месечни такси, считано от 01.01.2014 година, както следва:
- Такса за ползване на детски ясли
- 35,00 лв
- Такса за ползване на детски градини
- 40,00 лв
II.Избира работна комисия от общински съветници, която да извърши проверки по
детските заведения на територията на общината във връзка с менютата и грамажите на
храните в състав: Ангелина Друмева, Надежда Панайотова и Емел Мехмед.
III.Директорите и отговорниците по филиали да проведат родителски срещи, на които
да разяснят на родителите мотивите за увеличението на таксите за детски ясли и градини, а
медицинските работници да изнесат беседи за здравословното хранене на децата.
РЕШЕНИЕ № 334
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 във връзка с изграждане на инсталация за
сепариране на отпадъците и изгарянето им в „Топлофикация - Русе“ ЕАД.
РЕШЕНИЕ № 335
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.1, чл.45, ал.2, т.1 и
чл.46, 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 извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот– частна общинска
собственост, поземлен имот №000216, по начин на трайно ползване – изоставени трайни
насаждения, с площ от 1,297 дка, V /пета/ категория, находящ се в местността „Орта Бурун” в
землището на село Юделник с ЕКАТТЕ 86026. Началната пазарна стойност на имота,
съгласно изготвената от лицензирани оценители експертна оценка, е в размер на 648,00 лв
/шестстотин четиридесет и осем лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия по
организирането и провеждането на търга и подписването на договора за продажба,
респективно да оправомощи лице за сключване на договора, както и всички други правни и
фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 336
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.1, чл.45, ал.2, т.1 и
чл.46, 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 извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот– частна общинска
собственост, поземлен имот №000215, по начин на трайно ползване – изоставени трайни
насаждения, с площ от 1,440 дка, V /пета/ категория, находящ се в местността „Орта Бурун” в
землището на село Юделник с ЕКАТТЕ 86026. Началната пазарна стойност на имота,
съгласно изготвената от лицензирани оценители експертна оценка, е в размер на 720,00 лв
/седемстотин и двадесет лева/.
2. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия по
организирането и провеждането на търга и подписването на договора за продажба,
респективно да оправомощи лице за сключване на договора, както и всички други правни и
фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 337
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и чл.12 от
Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008
година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Лючхан Хайриев
Османов, регистриран като пчелар в Областна Дирекция по безопасност на храните - град
Русе – с Удостоверение №180995/08.08.2013 год., живущ в село Стамболово, община Сливо
поле, област Русе, ул. „Кокиче”№4, върху част от имот №000198 - частна общинска
собственост с площ на целия имот в размер на 1203,570 дка (хиляда двеста и три декара
петстотин и седемдесет квадратни метра), VІ /шеста/ категория, по начин на трайно ползване–
залесена територия, находящ се в местността „Баладжалъка”, по картата за възстановена
собственост на село Кошарна, по АОС 1894/08.02.2006 г. върху площ за настаняване в
размер на 3,000 дка (три декара), индивидуализирана съгласно представената скица –
предложение, за срок от 5 /пет/ години, като данъчната оценка на правото на ползване е в
размер на 109,54 лв (сто и девет лева и петдесет и четири стотинки)
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 338
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, ал.3 и ал.4 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 1000 (хиляда) квадратни
метра, обособено в урегулиран поземлен имот VІІІ (осем римско), квартал 10А (десет, буква
„А”) по действащия регулационен план на село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе,
при начална тръжна цена– 2500,00 (две хиляди и петстотин) лева /без ДДС/, депозит за
участие – 300,00 (триста) лева и стъпка на наддаване – 125,00 (сто двадесет и пет) лева.

2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 339
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, ал.3 и ал.4 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 1000 (хиляда) квадратни
метра, обособено в урегулиран поземлен имот ХVІІ (седемнадесет римско), квартал 10А
(десет, буква „А”) по действащия регулационен план на село Бръшлен, община Сливо поле,
област Русе, при начална тръжна цена– 2500,00 (две хиляди и петстотин) лева /без ДДС/,
депозит за участие – 300,00 (триста) лева и стъпка на наддаване – 125,00 (сто двадесет и пет)
лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 340
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 и чл.19 от Закона
за опазване на земеделски земи, Общински съвет - Сливо поле реши:
І. Изразява съгласие да се започне процедура по промяна на предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди, а именно на поземлен имот №027046 с площ в
размер на 5,102 дка, местността „Хайвалъка”, ІV /четвърта/ категория, по картата за
възстановена собственост на село Бръшлен.
ІІ. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 341
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37о, ал.1 и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Приема Годишен план за паша за 2014 година (Приложение 1), което е
неразделна част от настоящото решение.
2. Одобрява местоположението и площта на земеделските земи от ОПФ, с начин
на трайно ползване мера и пасище на територията на община Сливо поле, в размер на 1
953,021 дка, (хиляда деветстотин петдесет и три декара и двадесет и един квадратни
метра), за общо ползване от земеделски стопани – животновъди и/или на техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на територията на
общината - (Приложение 2).
3. Наемната цена за общо ползване на мери и пасища се определя съгласно чл.3,
ал.1 от Наредба № 2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със
стопанско и административно предназначение - общинска собственост.
4. Приема следните правила за ползване на общинските мери и пасища:
4.1. Задължения на Община Сливо поле:
4.1.1. Да изготви списъци по населени места на земеделските стопани, които
отглеждат животни, желаещи да ползват общински мери и пасища;
4.1.2. Да изготви сравнителни таблици за животновъдите от населеното място с
общ брой животни по вид, възраст и необходимата им минимална площ, както и общата
минимално необходима площ за животните на отделния животновъд и за всички
животновъди;

4.2. Задължения на ползвателите на общински мери и пасища:
4.2.1. Да заплатят наемната цена за ползване на общинските мери и пасища при
сключването на договорите;
4.2.2. Да поддържат мерите и пасищата в добро екологично и земеделско
състояние, в съответствие с националните стандарти, определени със Заповед № РД-09616/21.07.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-609 от 26.07.2011г.;
4.2.3. Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;
4.2.4. Да не засаждат в мерите и пасищата други земеделски култури, както и
трайни насаждения;
4.2.5. Да не ги разорават;
4.2.6. Да не допускат замърсяване на мерите и пасищата от камъни и храсти;
4.2.7. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и други
отпадъци;
4.2.8. Да спазват противопожарните правила;
4.2.9. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях постройки;
4.2.10. Допуска се изграждането на временни навеси в мерите и пасищата.
5. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на
настоящото решение, и да сключи договори за ползване на общинските мери и пасища с
ползвателите, съгласно сравнителните таблици по т. 4.1.2. и при спазване на изискванията по
предходните точки.

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
№30
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 16.12.2013г.
РЕШЕНИЕ № 342
На основание на чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.82, ал.1 от Закона за публични финанси и чл.79
от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет- Сливо поле реши:
Приема 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.
РЕШЕНИЕ № 343
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуалния
кодекс, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Сливо поле, както следва:
§ 1. В чл.7, се създава нова ал.4:
„(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително”.
§ 2. В чл.10, ал. 1, се създава нова т.4:
„4. в офиси на „ИЗИПЕЙ” АД в цялата страна.”
§ 3. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с
действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”,
„Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV”, определеният по чл. 41 данък за съответната година се
заплаща с 40 на сто намаление.”
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и
съответстващи на екологичните категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто
намаление, а за съответстващите на „Евро 5” и „Евро 6” – с 60 на сто намаление, от
определения по чл. 41, ал. 1 и 3 данък.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъкът се заплаща с
40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV” – с 50 на сто
намаление, от определения по чл. 41, ал. 5,6,7 и 13 данък.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV” се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното
средство с определената от производителя екологична категория.”

§ 4. В чл. 57, ал. 3 и чл. 58, ал. 1, текстът: „средствата за подслон и” се заличава.
РЕШЕНИЕ № 344
На основание
чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от Наредба 10 за съставянето,
изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет Сливо поле реши:
I.Увеличава плана на прихода – с 15200 лв. в т.ч.:
§ 28/02 „Глоби, санкции, неустойки и други ” с 15200 лв.
ІІ.Увеличава плана на разхода - с 15200 лв. в т.ч.:
1. Функция „Социално осигуряване и грижи ” – 11300 лв.
1.1. Дейност „Домашен социален патронаж ” в т.ч.:
§ 01/01 - 8500 лв.
§ 02/05 - 1200 лв.
§ 05/51 - 1300 лв.
§ 05/80 - 300 лв.
2. Функция „ Почивно дело, култура и религиозни дейности ” – 980 лв.
2.1. Дейност „Спортна база” в т.ч.:
§ 01/01 - 780 лв.
§ 02/05 - 20 лв.
§ 05/51 - 120 лв.
§ 05/60 - 60 лв.
3. Функция „ БКС“ - 2920 лв.
3.1. Дейност „Озеленяване” - 2920 лв. в т.ч.:
§ 01/01 - 2480 лв.
§ 02/05 - 410 лв.
§ 05/80 30 лв.

РЕШЕНИЕ № 345
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема следните нормативи за разработване на бюджета на общината за 2014 г.:
1. Утвърждава численост на персонала, както следва:
1.1. Общинска администрация
69 бр.
в т.ч. държавни дейности
44 бр.
общински дейности
25 бр.
1.2. Образование – местна дейност
7 бр.
1.3. Столове – общинска дейност
10 бр.
1.4. ДСП – общинска дейност
24 бр.
1.5. ДСП звено „Милосърдие“– общинска дейност
6 бр./8мес.
1.6. БКС – общинска дейност
27 бр.
в т.ч. озеленяване
8 бр.
чистота
19 бр.
1.7. Спортна база – общинска дейност
2 бр.
1.8. Горско стопанство – общинска дейност
в т.ч.управление и контрол, и регулиране на
дейностите по горското стопанство
3,5бр.
1.9. Общински пазари – общинска дейност
4 бр.
1.10. Несписъчен състав:
4 бр.
- огняри – Сл. поле 1, Ряхово 1
2 бр.
- чистачка
2 бр.

1.11. Дежурни по Общ. съвет по сигурността
1.12. Обществен възпитател
1.13. Клубове на пенсионера
1.14. Председател Общ. съвет

5 бр.
3 бр.
19 бр./6 мес.
1 бр.

2. Приема следните лимити за разходи:
2.1.Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала се определя в
размер на 3% от плановите средства за РЗ на лицата, назначени по трудови правоотношения.
2.2. Определя разходи за представителни цели - 16000.00 лв.
в т.ч. за общината 10 000.00 лв.
за кметствата 6 000.00 лв.
2.3. Определя разходи за членски внос в НПО – 10000.00 лв.
2.4. Разходи за погребения на самотни без близки и роднини, бездомни, безпризорни и
настанени в заведения за социални услуги лица – 2200.00 лв. общ. размер, в т.ч. за ковчег –
70.00 лв., за изкопаване на гроб – 70.00 лв., транспорт – 60.00 лв.
2.5. Разходи за клубове на пенсионера – 7980.00 лв., за възнаграждения на
отговорниците на клубовете по 70.00 лв. на месец за 6 месеца.
2.6. Определя транспортните разходи:
- на работници и служители за пътуване от местоживеенето до местоработата и
обратно в размер на 100%;
- за учителите от общообразователните училища в размер на 85% от действителните
разходи, но не-повече от предоставените от МФ средства.
2.7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи
/Приложение 1/
2.8. Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименен списък на лицата по
т.2.7.(без педагогически персонал)
2.9. Определя средства за представително облекло на общинските служители, както
следва:
- за кмет на община, председател на Общинския съвет,
зам.- кмет на община
- 400.00 лв.
- кмет на кметство
- 360.00 лв.
- за ръководни длъжности по трудово
правоотношение
- 320.00 лв.
- за длъжности по трудово правоотношение
- 300.00 лв.
2.10. Определя средства за работно облекло на помощен
персонал в ЦДГ
- 300.00 лв.
РЕШЕНИЕ № 346
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 2014 ГОД. В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Наименование на разхода

лв.

I. Разходи, предвидени по план-сметката
1 Закупуване и осигуряване на съдове за събиране на генерираните твърди

15600

битови отпадъци
2
3
4

5

6

Събиране, включително разделно на твърдите битови отпадъци и
транспортирането им до Регионално депо - гр. Русе или друга инсталация и
съоръжение за третирането им
Такса за депониране на битовите отпадъци на Регионално депо - гр. Русе
Обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения, 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.
Приемане на рекултивирани сметища, категоризация на терена и промяна
на начина на трайно ползване
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии, предназначени за обществено ползване, почистване на стари
замърсявания и нерегламентирани сметища
ОБЩО:

194914
43286
138600

3650

99060
491460

2. Средствата по т.1 ще се събират от такса битови отпадъци, която постъпва от
юридически и физически лица и от преходен остатък от 2013 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.
4. Задължава общинската администрация през м.март 2014г. да внесе информация за
състоянието на нерегламентираните сметища на територията на Община Сливо поле и
предприемане на мерки за подобряване и въвеждане на разделно събиране на
строителни, пластмасови и хартиени отпадъци, запознаване с добри практики на
територията на страната и разчети за намаляване на количествата на отпадъците.
РЕШЕНИЕ № 347
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-7209/27.11.2013 г. от "БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ-РУСЕ", ЕИК 117004730 със седалище и адрес на
регистрация: гр.Русе, ул."Кресна" № 14, представлявано от Катя Николова Горанова –
Председател на УС, чрез пълномощника Орлин Маринов Неделчев, Общински съвет – гр.
Сливо поле реши:
9. Разрешава изработването на ПУП - План за застрояване на ПИ с идентификатор
63668.152.19 по КК на с.Ряхово,Община Сливо поле.
10. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 348
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема за сведение информацията за изпълнението и подготовката на проекти, по
които общинска администрация работи през второто шестмесечие на 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 349
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.4, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.6, т.1 и
т.2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, чл.3, ал.4 от Наредба №2 за
базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно

предназначение – общинска собственост на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет
Сливо поле реши:
І. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем без търг или конкурс за срок от 10 /десет/
стопански години, считано от стопанската 2013/2014 година на Георги Каменов Славейков в
качеството му на управител на АПК „Славей” ООД, поземлени имоти с идентификатори,
както следва:
- 63668.109.3 с площ 1,200 дка, мест. „Ебелиите”, V кат., с НТП – нива, частна
общинска собственост;
- 63668.119.5 с площ 1,258 дка, мест. „Ебелиите”, V кат., с НТП- нива, частна
общинска собственост;
- 63668.105.3 с площ 4,067 дка, мест.”Павлов кладенец”, ІІІ, кат., с НТП – нива, частна
общинска собственост;
- 63668.106.28 с площ 4,855 дка, мест. „Павлов кладенец”, ІІІ кат., с НТП – нива, частна
общинска собственост;
- 63668.110.4 с площ 2,327 дка, мест.”Павлов кладенец”, ІІІ кат., с НТП – нива, частна
общинска собственост;
- 63668.100.15 с площ 3,340 дка, мест. „Ебелиите”, V кат., с НТП – овощна градина,
частна общинска собственост,
находящи се в землището на село Ряхово, с обща площ в размер 17,047 дка
(седемнадесет декара четиридесет и седем квадратни метра) съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри на село Ряхово.
През първите 2/ две/ стопански години при годишна наемна цена в размер на 258,29 лева
(двеста петдесет и осем лева и двадесет и девет стотинки) определена съгласно чл.3, ал.4 от
Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и
административно предназначение – общинска собственост на Общински съвет Сливо поле.
Преди започване на третата стопанска година годишната наемна цена да се предоговори, като
се изравни с основната цена посочена в чл.3, ал.1 от същата наредба.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и условия към
управлението и ползването на имота – предмет на отдаването под наем и да извърши всички
фактически и правни действия по сключване на договор за наем.
РЕШЕНИЕ № 350
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.5 от
Закона за собствеността и ползуването на земеделски земи, чл.36, ал.1, чл.37 от Закона за
опазване на селскостопанското имущество, чл.18, ал.1, чл.26, ал.2 от Наредба №49 за
поддържане на Картата за възстановена собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Одобрява проект за делба на имот № 000051 – публична общинска собственост с
начин на трайно ползване- пасище, мера, V /пета/ категория по АОС №1382/20.02.2002
год, находящ се в землището на село Стамболово с ЕКАТТЕ 68713, община Сливо поле,
на два нови имота, както следва:
- поземлен имот с №000053 с площ от 0,961 дка,
- поземлен имот №000070 с площ от 14,811 дка,
II. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички необходими
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 351
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.6 и чл.7 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 Синан Садула Вейсал – зам.кмет на Община Сливо
поле да представлява Община Сливо поле на Общо събрание на съдружниците на
„Регионално дружество за заетост и структурно развитие- Ветово“ ООД, гр.Ветово, което ще
се проведе на 15.01.2014г. в гр.Ветово, ул.“Дунав“ №3 от 13.00 часа при следния дневен ред:
1.Приемане на счетоводния баланс, пояснителния доклад към баланса и отчета на
ликвидатора.
2.Освобождаване от отговорност на ликвидатора за срока на ликвидацията.
3.Вземане на решение за заличаване на дружеството,
като представителя на общината гласува по точките от дневния ред, както следва: по т. 1 „ЗА“, по т. 2 - „ЗА“, по т.3 – „ЗА“.
РЕШЕНИЕ № 352
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 за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи - общинска собственост, Общински съвет - Сливо поле реши:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост на Община Сливо поле за 2014 година.
РЕШЕНИЕ № 353
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37о, ал.1 и чл.37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл.49, таблица 3, вид услуга IV „Паша в ливадите и пасищата за една година и добив на
сено” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Сливо поле, Общински съвет – гр. Сливо поле реши:
1. Изменя и допълва Решение № 341 на Общински съвет – гр. Сливо поле по Протокол
№ 29 от заседание, проведено на 28.11.2013 г., в частта по т.2., като текстът придобива
следната редакция:
т.2. „Одобрява местоположението и площта на земеделските земи от ОПФ, с
начин на трайно ползване мера и пасище на територията на община Сливо поле, в размер на 1
953,021 дка, (хиляда деветстотин петдесет и три декара и двадесет и един квадратни
метра), за общо ползване от земеделски стопани – животновъди и/или на техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на територията на
общината - (Приложение 2 – неразделна част от настоящото Решение). Предоставя на
упълномощените представители на животновъдите по населени места следните имоти с начин
на трайно ползване мера и пасище, за общо ползване - Приложение 3 – Приложение 9, които
са неразделна част от настоящото Решение.”
2. Изменя и допълва Решение № 341 на Общински съвет – гр. Сливо поле по Протокол
№ 29 от заседание, проведено на 28.11.2013 г., в частта по т.3., като текстът придобива
следната редакция:
т.3: „Таксата за общо ползване на общински мери и пасища на територията на
община Сливо поле се определя на основание чл.49, таблица 3, вид услуга IV „Паша в
ливадите и пасищата за една година и добив на сено” от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сливо
поле.”
3. Изменя и допълва Решение № 341 на Общински съвет – гр. Сливо поле по Протокол
№ 29 от заседание, проведено на 28.11.2013 г., в частта по т.4.2.1., като текстът придобива
следната редакция:
4.2.1. „Да заплатят таксата за ползване на общинските мери и пасища в срок до
31.01.2014 г.”

4. Изменя и допълва Решение № 341 на Общински съвет – гр. Сливо поле по Протокол
№ 29 от заседание, проведено на 28.11.2013 г., в частта по 5., като текстът придобива
следната редакция:
т.5. „Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението на
настоящото решение”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/

