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
№31
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 31.01.2014г.
РЕШЕНИЕ №354
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 приема Програма за работата на Общински съвет
Сливо поле за І-вото шестмесечие на 2014г., както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВО ПОЛЕ
31.01.2014 г., 14.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Приемане на Програма за работата на Общински съвет- Сливо поле за Івото шестмесечие на 2014г.
2.Отчет за дейността на Общински съвет - Сливо поле за периода 01.07.31.12.2013г.
3.Приемане отчета за разходваните средства, разчетени по бюджета на
общината за издръжка на Общински съвет Сливо поле към 31.12.2013г.
4.Актуализация на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация.
5.Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община
Сливо поле за 2013г.
6.Приемане бюджета на Община Сливо поле за 2014г. и бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле.
7.Други.
02.2014 г., 14.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи общинската
администрация за второто шестмесечие на 2013г.
2.Проблеми в здравеопазването на населението на територията на
Община Сливо поле и поддържането на сградния фонд на здравните заведения.
Стимули за задържане и привличане на лични лекари на територията на
общината.Информация от кмета на общината.
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3.Други.
03.2014 г., 14.00 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 2013г.
2.Информация от кмета на общината 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.
3.Одобряване на годишния доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Сливо поле за 2013г.
4.Други.
04.2014 г., 14.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Приемане на отчетни доклади на читалищата на територията на
общината за дейността им през 2013г.
2.Приемане на План за развитието на социалните услуги на Община
Сливо поле за 2014-2015г.
3.Други.
05.2014 г., 14.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Информации от РУ на МВР- Сливо поле и РСПБЗН- Сливо поле,
относно готовността за предотвратяване на кражби и пожари през летния сезон.
2.Други.
06.2014 г., 14.00 часа
Проект за дневен ред:
1.Информация за изпълнението и подготовката на проекти, по които
работи общинската администрация през І-вото шестмесечие на 2014г.
2.Информация от кмета на общината за събираемостта по кметства на
местни данъци и такси. Критерии за стимулиране на кметовете на населени
места.
3.Приемане на Програма за работата на Общински съвет- Сливо поле за
ІІ-рото шестмесечие на 2014г.
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4.Други.
РЕШЕНИЕ №355
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.20, т.17 и т.18 от Правилника за организацията и дейността
на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за дейността на съвета и на неговите комисии, и за
изпълнението на взетите решения за периода 01.07.-31.12.2013г.
РЕШЕНИЕ №356
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 31.12.2013г.
РЕШЕНИЕ №357
На основание параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо
поле реши:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, както следва:
§1. В чл.27 се правят следните изменения и допълнения:
1.
В ал.3 текстът „30 на сто от средната брутна работна заплата
в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие“
се заменя със „70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската
администрация за съответния месец“, при което редакцията на ал.3 става
следната:
„(3) Възнаграждението на общински съветник за един месец се
определя на 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинската
администрация за съответния месец, считано от 01.01.2014г.“
2. Създават се нови алинеи 4 и 5 със следния текст:
„(4) За участие в заседание на Общинския съвет общинският
съветник получава 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската
администрация за съответния месец.
(5) За участие в заседание на всяка комисия на Общинския съвет,
получава по 5 на сто от средната брутна работна заплата в общинската
администрация за съответния месец“.
3. Досегашната ал.4 се отменя.
4. Досегашната ал.5 става ал.6.
5. Досегашната ал.6 става ал.7.
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РЕШЕНИЕ №358
На основание параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо
поле реши:
Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, както следва:
§1. В чл.22, ал.1 се изменя така:
„(1) Общинският съвет определя възнаграждение на председателя на
Общинския съвет в размер на 90% от възнаграждението на кмета на общината
за осем часов работен ден. Размерът на възнаграждението при намалено
работно време се определя пропорционално на неговата продължителност.“
РЕШЕНИЕ №359
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.134, ал.2, т.2 и т.4 от Закон за
устройство на територията, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Разрешава изработването на изменение на ПУП - План за за улична
регулация на кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв.6, кв.7, кв.8, кв.9, кв.10,
кв.11, кв.12, кв.13, кв.14, кв.15, кв.16, кв.17 и ПУП-План за регулация
на кв.143 по регулационния план на гр.Сливо поле съгласно
приложения проект.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №360
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:
Изменя Решение №345 по Протокол № 30 от 16.12.2013 г. в частта на т.1,
както следва:
„1. Утвърждава численост на персонала както следва:
1.6. БКС – общинска дейност
от 27 бр. стават 28 бр.
в т.ч. озеленяване
от 8 бр. стават 9 бр.
1.7. Спортна база – общинска дейност
от 2 бр. стават 1 бр.“
РЕШЕНИЕ №361
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, чл.37, ал.6 от
Наредба №16 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле и във връзка с чл.12,
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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 2013 г., както следва:
1.Утвърждава окончателния годишен план на бюджета на Община Сливо
поле по функции и дейности за 2013 година както следва:
1.1.ПО ПРИХОДА
- 6293669 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
1.1.1.Приходи с държавен характер – 3107773 лв.
1.1.2.Приходи с общински характер –3185896 лв.
1.2.ПО РАЗХОДА
- 6293669 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
1.2.1.Държавни дейности – 3107773 лв.
1.2.2.Местни дейности – 2953446 лв.
1.2.3.Дофинансиране 232450 лв.
2.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сливо
поле за 2013 година както следва:
2.1.ПО ПРИХОДА
- 5424680 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение № 1/
в т.ч.:
2.1.1.Приходи с държавен характер – 2856374 лв.
2.1.2.Приходи с общински характер –2568306 лв.
2.2.ПО РАЗХОДА – 5424680 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
2.2.1.Държавни дейности – 2856374 лв., в т.ч. средства за строителство,
основен ремонт и придобиване на ДМА – 6792 лв.
2.2.2.Местни дейности – 2351696 лв., в т.ч. средства за строителство,
основен ремонт и придобиване на ДМА–541682 лв., в т.ч.:
2.2.3.Дофинансиране – 216610 лв.
ІІ. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове
към 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 2.
ІІІ. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.,
съгласно Приложение № 3.
ІV. Приема отчета за капиталови разходи за 2013 г. по обекти и
източници на финансиране, съгласно Приложение № 4.
РЕШЕНИЕ №362
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.94, ал.2 и
ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
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ЗДБРБ за 2014г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Сливо
поле, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема бюджета на Община Сливо поле за 2014 г., както следва:
1.1.По прихода в размер на 6411060 лв. / съгласно Приложение 1 /
1.1.1. Приходи за делегираната от държавата дейност в размер на
2790114 лв.
1.1.1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер
на 2539257 лв.
1.1.1.2.Преходен остатък от 2013 г. в размер на 273669 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3620946 лв.
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 356833 лв. /съгласно Приложение 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1142300 лв. / съгл. Приложение 1/
1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 593900 лв.
1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в
размер на 327500 лв., в т.ч.:
 за строителство и основен ремонт и придобиване на ДМА –
125000лв.
 за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 202500 лв.
1.1.2.5.Получени трансфери от ПУДООС – 417993 лв.
1.1.2.6.Предоставени трансфери в размер на 186059 лв.
1.1.2.7.За зимно поддържане на пътищата - 49600 лв.
1.1.2.8.Преходен остатък от 2013 г. в размер на 1012000 лв.
1.1.2.9.Друго финансиране в размер на 93121 лв., в т.ч.чужди средства
1321 лв. и отчисления по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците
91800 лв.
1.2. По разходите в размер на 6411060 лв., разпределени по функции,
групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение 1,
в т.ч.: Резерв - 174340 лв., съгласно Приложение № 12
1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 2790114 лв.
в т.ч. резерв -80490 лв.
1.2.1.1.От държавни трансфери 2539257 лв.
1.2.1.2.От преходен остатък 273669 лв.
1.2.2.За местни дейности в размер на 3620946 лв.
1.2.2.1.За делегирани държавни дейности 260358 лв. /дофинансиране /
1.2.2.2. За местни дейности 3360588 лв., в т.ч. резерв 93850 лв.
1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на
касова основа в размер на 0 лв., т.е. балансирано салдо.
1.4.Утвърждава разчет за разходите по бюджетите на второстепенни
разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 3.
1.5.Приема инвестиционната програма за 2014г. в размер на 969284 лв. по
обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 2.
1.5.1.Капиталови разходи за местни дейности – 969284 лв.
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1.5.2. Капиталови разходи за държавни дейности - 0 лв.
1.6.Разшифровка на капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40
Постъпления от продажби на общински нефинансови активи - Приложение № 8
2.Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките на
средствата за заплати, съответно за делегираната и дофинансираната дейност
и съобразно приетата структура на общинската администрация.
3.Утвърждава разходите за заплати през 2014 г. без звената, от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети,
съгласно Приложение № 4.
4.Субсидии за организации с нестопанска цел:
4.1.Читалища – 128000 лв., разпределени съгласно Приложение № 7
4.2.Спортен клуб по борба, джудо и самбо „Дунав” Сл.поле – 2000 лв. –
за командировки при състезания, екипи, горива, нощувки, храна
4.3.Сдружение „Футболен клуб Дунав – 2009” – Сливо поле – 3000 лв. –
за съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране, командировки,
храна
4.4.Сдружение "Футболен клуб Динамо - 2011" - Стамболово - 3000 лв. за съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране, командировки,
храна
4.5.Сдружение „Футболен клуб Юделник” – с.Юделник – 3000лв. – за
съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране, командировки, храна
5.Приема лимит за представителни цели на председателя на общинския съвет –
6000 лв.
6.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в размер
на 4 658 511 лв., съгласно Приложение № 5.
7.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за
периода 2014-2016 г., съгласно Приложение № 6.
8.Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно
Приложение № 10.
9.Определя максимален размер на дълга, както следва:
9.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. в размер на
4000000 лв.
9.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2014 г. 0
лв.
9.3.Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на 2014 г. в размер на 2000000 лв.
9.4.Намеренията за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2014 г. се
определят в размерите, съгласно Приложение № 9.
10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 0%.
11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2014 г. в размер на 100%.
12.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2014 г. в размер на 18000 лв.
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13.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
13.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не
се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
13.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките
на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите.
13.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени
и/или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.
14.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по тримесечия.
15.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други
международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто
бюджет е част от общинския бюджет.
16.Упълномощава кмета:
16.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по
структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по
национални програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
16.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за
финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.
16.3.Да въведе ограничителни мерки за поемане и извършване на
разходи на ниво община и на второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити до размера на утвърдените им бюджетни
кредити.
16.4.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и
звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и
разписаните правила по актуализираната Система за финансово
управление и контрол.
17.Утвърждава разчетите за разходите, финансирани с държавни трансфери за
местни дейности в размер на 95 %, съгласно Приложение №1.
18.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета
съгласно Приложение № 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/С.Салиев/
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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
№32
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 26.02.2014 г.

РЕШЕНИЕ №363
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 31.03.2014 г. от 13.30 часа в гр. Русе, определя Синан Садула Вейсал –
заместник-кмет на Община Сливо поле да го представлява.
2. Съгласува следната позиция на Община Сливо поле по въпросите от
дневния ред:
2.1. Одобрява приемането на решение за възлагане на дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация на дълготрайни материални
активи (водопроводна и канализационна мрежа в Индустриален парк
Русе), собственост на Община Русе, на „Водоснабдяване и канализация“
ООД – Русе и сключване на Договор с оператора.
2.2. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема
предложенията към същите за информация, като при необходимост да
гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община
Сливо поле.
РЕШЕНИЕ №364
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 6, ал. 1, и ал. 3 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 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:
І. Променя собствеността от публична общинска в частна общинска на
следните общински недвижими имоти, престанали да имат предназначението
по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост, а именно:
1.
УПИ ІІІ-239 в кв. 46 по действащия регулационен план на село
Борисово, представляващ дворно място с площ от 2421 кв. м., заедно с
построената в имота масивна едноетажна сграда със застроена площ от 284 кв.
м., с Акт за публична общинска собственост №1579/07.04.2004 година.
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2.
УПИ ІІ в кв. 43 по действащия регулационен план на село Кошарна,
представляващ дворно място с площ от 1313 кв. м, както и построената в имота
масивна едноетажна сграда със застроена площ от 253 кв. м., с Акт за публична
общинска собственост №573/24.11.2000 година.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да предприеме действия по
съставянето и утвърждаването на актове за частна общинска собственост.
РЕШЕНИЕ №365
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 ползването на земеделски земи, чл.
45и от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл. 36, ал. 1, чл. 37 от Закона за опазване на
селскостопанското имущество, Общински съвет – Сливо поле реши:
І. Променя начина на трайно ползване на новообразувания имот №000053
с площ в размер на 0,961 дка, находящ се в местността „Аша Кору” по картата
за възстановена собственост на село Стамболово, община Сливо поле, от
„пасище, мера” в „местен път”.
ІІ. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №366
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и
чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №1/2008 г. на
Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо
поле, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ: дворно място с площ от 525 (петстотин
двадесет и пет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот ХІІ1379 (дванадесет римско тире хиляда триста седемдесет и девет арабско),
квартал 117 (сто и седемнадесети) по действащия регулационен план на град
Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена –
2651,00 (две хиляди шестстотин петдесет и един) лева /без ДДС/, депозит за
участие – 300,00 (триста) лева и стъпка на наддаване – 250,00 (двеста и
петдесет) лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №367
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
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собственост, чл. 52, ал. 1, т. 2 и чл. 55, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №1/2008 г. на
Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с §6 и §8, ал. 2,
т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията,
Общински съвет – Сливо поле, реши:
1. Дава съгласие да бъде извършена продажба без публичен търг или
конкурс на 25 (двадесет и пет) квадратни метра придаваема по регулация част
към поземлен имот с планоснимачен №139 (сто тридесет и девет), за който е
отреден УПИ ІІІ-139 (три римско тире сто тридесет и девет арабско), квартал 27
(двадесет и седми) по действащия регулационен план на село Черешово,
община Сливо поле, област Русе, които да бъдат закупени от собственика на
имота – Николай Богданов Зринов.
2. Продажбата да се извърши по определената от лицензиран оценител
справедлива пазарна стойност на придаваемата част в размер на 80,00
(осемдесет) лева, без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да извърши всички
фактически и правни действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ №368
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. Обявява за частна общинска собственост част от поземлен имот
№031003 с площ в размер на 2,698 дка, местността „До шосето”, съгласно
картата за възстановена собственост на село Бръшлен с ЕКАТТЕ 06673,
попадаща в новообразувания имот вследствие на обединяването, на ПИ с
№№031002, 031004, 031005, 031006 и 031007.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ: част от поземлен имот №031003
с площ в размер на 2,698 дка, местността „До шосето”, съгласно картата за
възстановена собственост на село Бръшлен с ЕКАТТЕ 06673, с начална тръжна
цена в размер на 4 101,00 (четири хиляди сто и един) лева /без ДДС/, съгласно
изготвената от лицензирани оценители експертна оценка, депозит за участие –
400 (четиристотин) лева и стъпка на наддаване – 200 (двеста) лева.
3. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решенията по т.1 и т.2.
РЕШЕНИЕ №369
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл.
11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 71, ал. 3 и чл. 73, ал. 3 и чл. 46,
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ал. 1 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 Румянка Петрова Димитрова
върху част от поземлен имот с идентификатор 63668.151.612 на площ от 500 кв.
м. (петстотин квадратни метра) индивидуализирана в представената схема
предложение, находящ се в регулационните граници на село Ряхово, с
административен адрес: ул. ”Поп Харитон” №18, съгласно кадастралната карта
и кадастрални регистри на село Ряхово, по АОС №2433 от 27.09.2012 год., за
срок от 5 години при цена за правото на ползване, съгласно изготвена данъчна
оценка от Данъчна служба при Община Сливо поле, в размер на 88,24 лева
/осемдесет и осем лева и двадесет и четири стотинки/ годишно или 441,20 лева
/четиристотин четиридесет и един лева и двадесет стотинки / за целия период.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №370
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, във връзка с §2г, ал. 1 и ал. 2
от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и Заповед №РД-46-107/06.03.2013 г.
на Министъра на земеделието и храните, 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 имота с начин на трайно
ползване пасище, мера, находящ се в землището на село Ряхово и описан 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 имота, описан в Таблица 1, с начин на трайно
ползване пасище, мера, за индивидуално ползване.
3. Определя начална тръжна цена на имота в размер на 6,00 лв./дка (шест
лева на декар), както следва:

№

Идентификатор
на
Землище
имота

1

63668.42.60 по
кадастралната
карта и
кадастралните
регистри на село
Ряхово

село
Ряхово

Площ
/дка/

АОС, №, дата
на съставяне

„Борисовско” 27,611

2494/01.03.2013
г.

Местност

Таблица 1
Начална
тръжна
цена,
лева/година

165,67
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4. Задължава лицето, сключило договор за наем за пасището, мерата,
описано в Таблица 1, да спазва следните правила:
4.1. Да поддържа пасището, мерата 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 използва пасището, мерата за неземеделски нужди;
4.3. Да не го разорава;
4.4. Да не допуска замърсяване на пасището, мерата от камъни и
храсти;
4.5. Да не допуска замърсяването му с битови, производствени и
други отпадъци;
4.6. Да спазва противопожарните правила;
4.7. Да не се заграждат и да не се изграждат в него временни
постройки;
4.8. Допуска се изграждането на временни навеси в пасището,
мерата.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите действия по организирането и провеждането на публичния търг
и подписването на договора за наем, както и всички други правни и фактически
действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ №371
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, във връзка с §2г, ал. 1 и ал. 2
от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и Заповед №РД-46-107/06.03.2013 г.
на Министъра на земеделието и храните, 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 пасище, мера, 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 пасище, мера, за индивидуално ползване.
3. Определя началните тръжни цени на имотите в размер на 6,00 лв./дка
(шест лева на декар), както следва:

№

№ на
имот

Землище

Местност

Категория

Площ
/дка/

АОС, № и
дата на
съставяне

Таблица 1
Начална
тръжна
цена,
лева/година
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1
2
3

с.
„Могилите”
III
28,227 1008/15.08.2001
Борисово
с.
000113
„Могилите”
III
43,345 1018/15.08.2001
Борисово
с.
000126
„Могилите”
V
31,482 1022/15.08.2001
Борисово
Обща площ: 103,054 дка
000089

169,36
260,07
188,89

4. Задължава лицата, сключили договори за наем за пасищата, мерите,
описани в Таблица 1, да спазват следните правила:
4.1. Да поддържат пасищата, мерите 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 пасищата, мерите за неземеделски нужди;
4.3. Да не ги разорават;
4.4. Да не допускат замърсяване на пасищата, мерите 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 пасищата,
мерите.
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 №372
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, във връзка с §2г, ал. 1 и ал. 2
от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и Заповед №РД-46-107/06.03.2013 г.
на Министъра на земеделието и храните, 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 пасище, мера, находящи се в землището на гр. Сливо поле и описани в
Таблица 1, за индивидуално ползване.

14

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 пасище, мера, за индивидуално ползване.
3. Определя началните тръжни цени на имотите в размер на 6,00 лв./дка
(шест лева на декар), както следва:
№ на
имот

Землище

1

000226

град
Сливо
поле

2

000235

3

00237

4

000241

№

5

Част
от
000276

6

097003

град
Сливо
поле
град
Сливо
поле
град
Сливо
поле
град
Сливо
поле

град
Сливо
поле

Таблица 1
Начална
тръжна
цена,
лева/година

Местност

Категория

Площ
/дка/

АОС, №, дата
на съставяне

„*****”

IV-29,297
дка
III-16,111
дка

45,408

2453/09.11.2012
г.

272,45

„*****”

III

43,644

2456/12.11.2012
г.

261,86

„*****”

III

32,192

2457/12.11.2012
г.

193,15

„Гаргалъка”

III

35,175

2458/12.11.2012
г.

211,05

2375/03.08.2011
г.

360,00

2487/10.12.2012
г.

102,07

103,163
„*****”

IV-27,001
дка
III-76,162
дка

/площ
на
частта
60,000
дка/

„Гаргалъка”

III

17,012

Обща площ: 233,431 дка

4. Задължава лицата, сключили договори за наем за пасищата, мерите,
описани в Таблица 1, да спазват следните правила:
4.1. Да поддържат пасищата, мерите 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 пасищата, мерите за неземеделски нужди;
4.3. Да не ги разорават;
4.4. Да не допускат замърсяване на пасищата, мерите от камъни и
храсти;
4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и
други отпадъци;
4.6. Да спазват противопожарните правила;
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4.7. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни
постройки;
4.8. Допуска се изграждането на временни навеси в пасищата,
мерите.
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 №373
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Сливо
поле реши:
Приема отчета относно изпълнение на взетите решения от Общинския
съвет за второто полугодие на 2013 г., касаещи общинската администрация, за
сведение.
РЕШЕНИЕ №374
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 35 от Закона за социално
подпомагане, чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, Общински съвет – Сливо поле реши:
I. Създава Обществен съвет за социално подпомагане и услуги и
изпълнение на дейностите, предвидени в Стратегията за развитието на
социалните услуги в Община Сливо поле за 2010 – 2015 г. в състав, както
следва:
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Георгиева Тонева – директор на ЦСРИ
„Здравец“, с. Ряхово
2. СЕКРЕТАР: Генадия Симеонова Георгиева – секретар НЧ „Христо
Ботев“, гр. Сливо поле
ЧЛЕНОВЕ:
3. Гюлшен Ремзиева Ашимова – Домашен социален патронаж – гр.
Сливо поле
4. Николай Станков Стоименов – Д“СП“- отдел гр. Сливо поле
5. Мария Франческова Мирева – СОУ „Св.Паисий Хилендарски“, гр.
Сливо поле
6. Надежда Стефанова Панайотова – общински съветник
7. Валентин Христов Атанасов – общински съветник.
II. Приема Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет
по социално подпомагане и услуги в Община Сливо поле.
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РЕШЕНИЕ №375
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, изр. първо от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – град Сливо
поле реши:
І.
Дава съгласие за възлагане изработването на Инвестиционнотехнически проект по части: конструктивна, електрическа, технологична,
геодезия, инженерно-геоложки доклад и проектосметна документация за:
”Определяне на не по-малко от една най-благоприятна зона за кули за пасивно
пожаро- наблюдение”, необходими за реализиране на проект „Устойчиво
откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда”
по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 226 „Възстановяване на
горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. Предвидените в
проекта дейности са в съответствие с Приоритет 6. Опазване на природните
ресурси от Плана за развитие на Община Сливо поле за период 2014-2020.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да извърши всички правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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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
№33
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 27.03.2014 г.

РЕШЕНИЕ №376
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 2013 г.
РЕШЕНИЕ №377
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
Дава съгласие Община Сливо поле да кандидатства по Процедура на
Министерство на инвестиционното проектиране за подпомагане на малките
населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа
инфраструктура и проекти със социална насоченост, Компонент 1:
Кандидатстване с готови инвестиционни проекти с проектно предложение
„Основен ремонт на втори етаж от сграда за обществено обслужване на
културата и изкуствата”, УПИ І -622, кв.86, гр. Сливо поле.
РЕШЕНИЕ №378
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 181, ал. 6 от Закона за горите, Общински съвет – Сливо
поле реши:
І. Приема Наредба №17 – за управление на горски територии, собственост
на Община Сливо поле, съгласно приложението.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да извърши всички
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №379
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
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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
Севджихан Юмерова Мехмедова, регистрирана като пчелар в Областна
дирекция по безопасност на храните - град Русе – с Удостоверение
№180362/04.11.2011 год., живуща в село Голямо Враново, община Сливо поле,
област Русе, ул.”Стара планина” №4, за учредяване на безвъзмездно право на
ползване за настаняване на пчелни кошери върху част от имот №000082 частна общинска собственост, с площ на целият имот в размер на 289,560 дка
(двеста осемдесет и девет декара петстотин и шестдесет квадратни метра), VІ
/шеста/ категория, по начин на трайно ползване– залесена територия, находящ
се в местността „Ески балък”, по картата за възстановена собственост на село
Голямо Враново, по АОС 1902/08.02.2006 г. Исканата площ за настаняване на
пчелина е 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 109,50 лв (сто и девет лева и
петдесет стотинки)
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ №380
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
Мехнур Мехмедова Юсеинова, регистрирана като пчелар в Областна дирекция
по безопасност на храните - град Русе – с Удостоверение №181034/03.02.2014
год., живуща в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе, ул.
„Стопанска” №6, върху част от имот №000198 - частна общинска собственост
с площ на целият 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 109,50 лв (сто и девет лева и петдесет стотинки).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
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РЕШЕНИЕ №381
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закон за устройство на територията,
Общински съвет – Сливо поле реши:
3. Одобрява изготвените по чл. 125 от ЗУТ задание и опорен план и
разрешава изработване на проект за Общ устройствен план за
територията на Община Сливо поле.
4. Настоящото решение да се разгласи с обявление, което да се постави
на определените за това места в сградата на общината и по
кметствата, да се публикува на интернет страницата на общината и в
един местен вестник.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №382
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 2013 г.
РЕШЕНИЕ №383
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 42, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за
регионалното развитие, Общински съвет – Сливо поле реши:
Одобрява Доклада от последващата оценка на изпълнението на Общинския
план за развитие 2007 – 2013 г. на Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ №384
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 19, ал. 3 от Закона за социално
подпомагане, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема Отчета на годишен план за действие за 2013 г. по изпълнение на
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2010- 2015 г.
II. На основание чл. 36 б, ал. 1 и ал. 4, във връзка с чл. 36 а, ал. 4 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 2014-2015 година по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги за периода 2010- 2015 г.
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РЕШЕНИЕ №385
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 и допълва Решение №363 по Протокол №32 от заседание на
Общински съвет – Сливо поле, проведено на 26.02.2014 г., както следва:
3. При невъзможност кметът на общината да участва в заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе, което ще се проведе
на 31.03.2014 г. от 13,30 часа в гр. Русе, определя Синан Садула Вейсал –
заместник-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 възлагане на дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация на дълготрайни материални
активи (водопроводна и канализационна мрежа в Индустриален парк
Русе), собственост на Община Русе, на „Водоснабдяване и канализация“
ООД – Русе и сключване на Договор с оператора.
4.2. Дава съгласие за съгласуване бизнес плана за периода до
31.12.2015 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.
4.3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема
предложенията към същите за информация, като при необходимост да
гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община
Сливо поле.
РЕШЕНИЕ №386
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Сливо поле
реши:
Одобрява сумата в размер на 3 510 (три хиляди петстотин и десет) лева
като съфинансиране по проект „Надежда за достоен живот“ – предоставяне на
социална услуга Социален асистент и мобилна рехабилитация в дома на
потребителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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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
№34
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 08.04.2014 г.

РЕШЕНИЕ №387
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 36б, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Сливо поле
реши:
Приема корекция на Годишен план за действие за 2014-2015 г. по изпълнението на
Стратегията за развитието на социалните услуги в Община Сливо поле 2010-2015 г., приет с
Решение №384 от 27.03.2014 г. по Протокол № 33 на Общински съвет Сливо поле, в т.10
както следва:
Досегашният текст:
т. 10. “Дневен център за деца и лица с ментални увреждания”, Кандидатстване за ДДД;
гр.Сливо поле; месеци 7-8; кандидатстване на ДДД; Община Сливо поле и Сдружение
РАЛИЗ-БАЛИЗ, гр.Русе“
се заменя с:
т.10. “Дневен център за деца и младежи с ментални увреждания”; Кандидатстване за ДДД.
Функциониране; гр.Сливо поле; месеци от 3-4 до края на 2015г.; ДДД; Община Сливо поле –
конкурс за предоставяне от НПО“.
РЕШЕНИЕ №388
На основание чл. 17, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 36в и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 5 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Приема мотивите на кмета на общината, изложени в Приложение №1.
2. Открива, считано от 01.05.2014 г. нова социална услуга в общността, предоставяна
като делегирана от държавата дейност – “Дневен център за деца и младежи с ментални
увреждания”, с капацитет 20 места, като за целите на услугата ще се предоставят
помещенията в източното крило на ОДЗ „Мечо Пух“, гр. Сливо поле.
3. Дава съгласие кмета на общината да отправи писмено предложение до РД
“Социално подпомагане”, гр. Русе за разкриване на нова социална услуга “Дневен център за
деца и младежи с ментални увреждания”, делегирана държавна дейност със средства от
компенсирани промени на бюджета за делегирана държавна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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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
№35
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 29.04.2014 г.
РЕШЕНИЕ №389
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Променя плана за капиталови разходи за 2014 г., както следва:
І. НАМАЛЯВА:
Дейности, финансирани с целева субсидия за
14 810 лв.
Местни дейности
Функция „Образование”

капиталови разходи

14 810 лв.

Дейност „ЦДГ”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
Проектиране и изграждане на детска площадка в ЦДГ
§ 52-03
с.Юделник

14 810 лв.
14 810 лв.

ІІ. УВЕЛИЧАВА:
Дейности, финансирани с целева субсидия за
капиталови разходи
14 810 лв.
Местни дейности
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
14 810 лв.
Дейност „Обредни домове”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
14 810 лв.
§ 52-06 Водопроводно отклонение за гробищен парк ПИ 000204 по
КВС на гр. Сливо поле
6 947 лв.
§ 52-06 Водопроводно отклонение за гробищен парк ПИ 311 по
КВС на гр. Сливо поле
6 003 лв.
§ 52-06 Водопроводно отклонение за гробищен парк ПИ 231 по
КВС на гр. Сливо поле
1 860 лв.
РЕШЕНИЕ №390

23

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, чл.7 от Наредба №6 за реда за упражняване
правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните търговски
дружества с общинско имущество /ЕООД, ЕАД/, както и върху частта от
капитала на търговските дружества, в които има дялове или акции, чл. 266,
ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Сливо поле реши:
Дава съгласие за удължаване срока на ликвидация на „Благоустройцвет“
ЕООД гр. Сливо поле до 30.03.2015 г.
РЕШЕНИЕ №391
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Постановление №3 от
15.01.2014 г. за изпълнението на Държавния бюджет и договор за отпускане на
финансова помощ №196 от 07.06.2013 г. (Анекс №1 от 15.04.2014 г.) за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект
„Подобряване средата на живот в населените места от Община Сливо поле,
разположени по поречието на р.Дунав и подобряване на достъпа до
крайбрежната зона на гр.Сливо поле”, сключен между Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултури, МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ и
Община Сливо поле, Общинският съвет реши:
1. Упълномощава кмета на общината ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
ГОЛЕМАНСКИ да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна
агенция в размер 254 079,67 лв. (Двеста петдесет и четири хиляди
седемдесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки).
2. Възлага на кмета на Община Сливо поле да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор №196 от
07.06.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Упълномощава кмета на общината ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
ГОЛЕМАНСКИ да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна
агенция в размер 50 124,11 лв. (петдесет хиляди сто двадесет и четири лева
и единадесет стотинки)
4. Възлага на кмета на Община Сливо поле да подготви необходимите
документи за получаване на разходи за ДДС към авансово плащане по договор
№196 от 07.06.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сливо
поле, проведено на 29.04.2014 г. , Протокол №35 , т.3 от дневния ред по доклад
№СП- 2077/16.04.2014 г. при кворум от 16 общински съветника и след
проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”
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и „въздържали се” 0 гласа, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет Сливо поле.
РЕШЕНИЕ №392
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:
3. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ: дворно място с площ от 1036 (хиляда
тридесет и шест) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен имот VІ1359 (шест римско тире хиляда триста петдесет и девет арабско), квартал 128
(сто двадесет и осми) по действащия регулационен план на град Сливо поле,
община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 5232,00 (пет
хиляди двеста тридесет и два) лева /без ДДС/, депозит за участие – 600,00
(шестстотин) лева и стъпка на наддаване – 500,00 (петстотин) лева.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №393
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет – Сливо поле реши:
6. Дава съгласие да се възложи изработването на проект за изменение на
ПУП – План за улична регулация от ОТ 149 до ОТ 157 и План за
регулация на кв. 8 и кв. 15 по регулационния план на с. Юделник,
община Сливо поле съгласно представената скица с предложение за
изменение на плана за регулация на с. Юделник.
7. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ №394
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:
1.
Определя следните поземлени имоти, които да се отдадат под наем
по реда на чл. 43, ал. 3, т. 2 от Закона за горите, както следва:
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- 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 гр. 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 гр. Сливо поле;
- Част от имот №060006 с площ в размер на 20,000 дка, с начин на
трайно ползване – гора в земеделски земи, местността „Гредата“,
находящ се в землището на с. Бръшлен.
2.
Дава съгласие гореописаните поземлени имоти да бъдат отдадени
под наем за срок от 6 /шест/ месеца през 2014 година, при наемна цена в размер
на 20,00 /двадесет/ лева на декар за целия период и депозит за изпълнение на
договора в размер на 12,00/дванадесет/ лева на декар.
3.
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 №395
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните
читалища, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема отчетните доклади за дейността на читалищата на територията на
Община Сливо поле през 2013 година, 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 „Иван Вазов” с. Кошарна;
 НЧ „Владимир Маяковски” с. Юделник;
 НЧ „Братство” с. Бръшлен;
 НЧ „Христо Ботев” с. Черешово.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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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
№36
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 28.05.2014 г.
РЕШЕНИЕ №396
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 готовността на личния състав за
предотвратяване на кражби и посегателства към земеделската продукция през
летния сезон на 2014 г.
РЕШЕНИЕ №397
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Приема за сведение информацията от гл. инспектор инж. Красимир
Цветанов – началник на РСПБЗН – Сливо поле за осигуряване на пожарната
безопасност на територията на Община Сливо поле по време на летния
пожароопасен сезон и жътвената кампания през 2014 г.
2. Предлага кметовете на населените места, кметският наместник на с.
Черешово, председателите на земеделските кооперации и арендаторите да
създадат организация за стриктно спазване на нормите за пожарната
безопасност на територията на общината, която да гарантира прибирането на
реколтата през 2014 г. без пожари и запалвания.
РЕШЕНИЕ №398
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 ХІ-1364 (единадесет римско тире хиляда триста
шестдесет и четири арабско), квартал 128 (сто двадесет и осми) по действащия
регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, за
реализирането на жилищна сграда със застроена площ до 100 (сто) квадратни
метра и височина до 10 (десет) метра при начална тръжна цена – 1036,00
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(хиляда тридесет и шест) лева, без ДДС, депозит за участие – 150,00 (сто и
петдесет) лева и стъпка за 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 №399
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 38, ал. 1 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:
5. Да се учреди право на пристрояване без публичен търг или конкурс върху
урегулиран поземлен имот Х-общ. (десет римско тире общински), квартал 29
(двадесет и девети) по действащия регулационен план на село Стамболово,
община Сливо поле, област Русе, в полза на Северин Иванов Модров собственик на построената в имота жилищна сграда, за реализирането на:
1.1.
гараж със застроена площ 24 (двадесет и четири) квадратни
метра и височина до 3,60 м. (три метра и шестдесет сантиметра);
1.2.
лятна кухня със застроена площ 16 (шестнадесет) квадратни
метра и височина до 2,50 м. (два метра и петдесет сантиметра);
1.3.
склад за инвентар със застроена площ 16 (шестнадесет)
квадратни метра и височина до 2,50 м. (два метра и петдесет
сантиметра).
2. Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за
правото на пристрояване на обектите по пункт 1.1, 1.2, 1.3 сумата от 359,00 лв.
(триста петдесет и девет) лева /без ДДС/, представляваща определената от
лицензиран оценител пазарна оценка на правото на пристрояване.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №400
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 34, ал. 4, чл. 37, ал. 1 и ал. 3 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:
І. Да се проведе публично оповестен конкурс за учредяване /отстъпване/
право на строеж върху УПИ ХVІІІ-500 (осемнадесет римско тире петстотин
арабско), квартал 57 (петдесет и седми) по действащия регулационен план на
град Сливо поле, за реализирането на предвиждащото се в изработения проект
за изменение на подробен устройствен план, план за изменение на плана за
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застрояване на имота, застрояване с нови обслужващи обекти – магазини с
обща застроена площ от 192 (сто деветдесет и два) квадратни метра.
ІІ. В конкурса да се включат следните условия:
1. В рамките на предвиденото петно за застрояване с обща площ 192 (сто
деветдесет и два) квадратни метра, да се изградят четири търговски
обекта, всеки от които със застроена площ от 48 (четиридесет и осем)
квадратни метра и с предназначение, както следва:
1.1.
магазин за месо и месни произведения;
1.2.
мляко и млечни произведения;
1.3.
магазин на производител;
1.4.
магазин на производител.
2. До участие в конкурса да се допускат само фирми/лица
производители.
3. Обектите, предмет на конкурса, описани в пункт ІІ, т.1 от настоящото
решение, да бъдат изградени от сглобяеми леки конструкции.
4. Срокът за реализация на обектите във вид годен за експлоатация е 18
(осемнадесет) месеца, считано от датата на договора за учредяване
право на строеж върху имота. В случай на неспазване срока за
завършване на обекта, договорът се прекратява и внесените от
приобретателя суми не се възстановяват.
5. Правото на строеж да се учреди за срок от 10 (десет) години, считано
от датата на въвеждане на обектите в експлоатация, след изтичането
на който същите да преминат безвъзмездно в собственост на
общината.
ІІІ. Приема за начална цена на конкурса сумата от 13 517,00 лв. (тринадесет
хиляди петстотин и седемнадесет лева), която представлява определената от
лицензиран оценител цена на правото на строеж върху имота за реализиране на
обслужващи обекти-магазини с площ от 192 (сто деветдесет и два) квадратни
метра.
Определя за начална цена на всеки един от търговските обекти със застроена
площ от 48 (четиридесет и осем) квадратни метра сумата от 3379,20 лв. (три
хиляди триста седемдесет и девет лева и двадесет стотинки), определена въз
основа изчислената от независим лицензиран оценител оценка на правото на
строеж на 1 (един) кв.м. застроена площ, а именно 70,40 лв. (седемдесет лева и
четиридесет стотинки).
ІV. Конкурсът за учредяване право на строеж, да се обяви след влизане в
сила на изработения проект за изменение на подробен устройствен план, план
за изменение на плана за застрояване на имота.
V. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
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РЕШЕНИЕ №401
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 51, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, чл. 83, ал. 1,
ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет – Сливо поле, реши:
1.
Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот
с площ от 24 000 (двадесет и четири хиляди) квадратни метра, обособен в УПИ
І-582 (едно римско тире петстотин осемдесет и две арабско), квартал 40
(четиридесети) по действащия регулационен план на село Бръшлен, община
Сливо поле, област Русе, при начална конкурсна цена – 60 831,00 (шестдесет
хиляди осемстотин тридесет и един) лева /без ДДС/.
2.
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да съгласува с
Инициативния комитет от село Бръшлен условията по провеждане на конкурса,
след което да предприеме всички необходими правни и фактически действия,
свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ №402
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация; чл. 37, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 95в от Правилника за прилагане на Закона за физическото
възпитание и спорта, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Учредява безвъзмездно право на строеж в полза на Министерството на
младежта и спорта, без търг или конкурс, върху 800 (осемстотин) квадратни
метра от недвижим имот с площ от 13180 (тринадесет хиляди сто и осемдесет)
квадратни метра, обособен в УПИ I (едно римско) в квартал 54 (петдесет и
четвърти), по плана на село Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе,
представляващи част от двора на Основно училище „Иван Вазов“ – с. Голямо
Враново, за срок от 5 (пет) години с цел изграждане на комбинирана спортна
площадка за футбол на малки врати, тенис на корт, волейбол и хандбал.
2. Дава съгласие за получаване на дарение в полза на Община Сливо поле
на изградената и въведена в експлоатация комбинирана спортна площадка за
футбол на малки врати, тенис на корт, волейбол и хандбал в двора на ОУ
„Иван Вазов“ - с. Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле по всички необходими
правни и фактически действия, свързани с изпълнението на решението, след
получаване на становище от Министъра на младежта и спорта.
РЕШЕНИЕ №403
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
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търговски дружества с еднолично имущество, както и върху частта от капитала
на търговските дружества, в които има дялове или акции, Общински съвет Сливо поле реши:
Предоставя правомощия на Петко Маринов Петков – заместник-кмет
на Община Сливо поле да представлява Община Сливо поле на:
I. Общо събрание на акционерите на „МБАЛ- РУСЕ“ АД, което ще се
проведе на 10.06.2014 г. от 13.00 ч. в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, при
следния дневен ред:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през
2013 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.,
заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2013 г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г.,
заверен от регистрирания одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на
директорите за дейността им през 2013 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2014 г.
7. Промяна в състава на съвета на директорите.
8. 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“, по т. 4 – „ЗА“, по т. 5 – „ЗА“, по т. 6 – „ЗА“, по т. 7 – „ЗА“,
по т. 8 – „ЗА“.
II. Да представлява Община Сливо поле при липсата на кворум за
събранието на 25.06.2014 г. от 13.00 часа.
РЕШЕНИЕ №404
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 Общо събрание
на съдружниците на В и К ООД - Русе, което ще се проведе на 29.05.2014 г. 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 2013г.
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството и отчета за
приходите и разходите на В и К ООД - Русе за 2013 г., с одиторския доклад.
3. Разпределяне печалбата на дружеството за 2013г.
4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за текущи проверки и
заверки на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., съгласно
изискванията на ЕБВР – Лондон.

31

5. Разни,
и проект за решения на Общото събрание, както следва:
по т. 1: Приема отчета на управителя на дружеството за 2013 г.
по т. 2: Приема Годишния финансов отчет и Отчета на одитора за
дейността на дружеството през 2013 г.
по т. 3: Разпределението на печалбата на дружеството за 2013 г. по
Търговския закон:
3.1.Остатъчната нетна печалба за отчетната 2013 г. 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 Решение на Министерски съвет за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
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”.
РЕШЕНИЕ №405
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Променя плана за капиталови разходи, както следва:
І. НАМАЛЯВА:
Дейности, финансирани с целева субсидия за
3 600 лв.

капиталови разходи

Местни дейности
Функция „Образование”

3 600 лв.

Дейност „ЦДГ”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
Проектиране и изграждане на детска площадка в ЦДГ
§ 52-03
с.Юделник

3 600 лв.
3 600 лв.

ІІ. УВЕЛИЧАВА:
Дейности, финансирани с целева субсидия за
3 600 лв.

капиталови разходи

Местни дейности
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Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

3 600 лв.

Дейност „Спорт за всички”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 Проектиране на спортна площадка в с. Голямо Враново

3 600 лв.
3 600 лв.

РЕШЕНИЕ №406
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-1254/13.03.2014 г. от Синан Касимов Юсниев с адрес: с.
Стамболово, ул."Независимост" № 13, Общински съвет – Сливо реши:
8. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура – външно ел. захранване на ПИ 036020 по
КВС на землището на с. Стамболово, Община Сливо поле.
9. Дава
предварително
съгласие
за
преминаване
на
техническа
инфраструктура през ПИ 000222 (полски път) по КВС на землището на с.
Стамболово, представляващ публична общинска собственост.
10. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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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
№37
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 27.06.2014 г.
РЕШЕНИЕ №407
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 ІІрото шестмесечие на 2014 година, както следва:

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВО ПОЛЕ
25.07.2014 г., 14.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Информация от директорите на средищните училища на
територията на Община Сливо поле за дейността им през учебната
2013/2014 година.
2. Актуализиране на средищните училища в Община Сливо поле за
учебната 2014/2015 година.
3. Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии, и за
изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи съвета за І-вото
шестмесечие на 2014 г.
4. Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи
общинската администрация за І-вото полугодие на 2014 г.
5. Отчет за разходваните средства разчетени по бюджета на общината
за издръжка на Общинския съвет за І-вото шестмесечие на 2014 г.
6. Информация от кмета на общината, относно дейността на
Благоустройцвет.
7. Информация от кмета на общината за поддържането на зелените
тревни площи на местата публична общинска собственост по населени
места.
8. Други.
...08.2014 г., .... часа
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Тържествено заседание
по случай Празника на общината
...09.2014 г., 14.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната
2014/2015 година.
2. Информация за изпълнението на бюджета на Община Сливо поле за Iвото полугодие на 2014 г.
3. Други.
...10.2014 г., 14.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Информация за подготовката на общината и кметствата за работа в
зимни условия и набелязване на мерки за нормалното функциониране за
предстоящия оперативен зимен сезон 2014/2015 г.
2. Други.
...11.2014 г., 14.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Текущи докладни записки.
2. Други.
...12.2014 г., 14.00 часа
Проект за дневен ред:
1. Информация за изпълнението и подготовката на проектни
предложения, по които работи общинската администрация през ІІ-рото
шестмесечие на 2014 г.
2. Други.
РЕШЕНИЕ №408
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Приема за сведение информацията от кмета на общината, относно
събираемостта на местни данъци и такси.
2. Общинската администрация да внесе през м.юли информация за
събираемостта на общината относно местните данъци и такси и отчет на
кмета на общината за първото шестмесечие на 2014 г.

35

РЕШЕНИЕ №409
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Променя плана за капиталови разходи, както следва:
І. НАМАЛЯВА:
Дейности, финансирани със собствени средства за капиталови разходи
6 141 лв.
Местни дейности
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност „Обредни домове”
§ 52-00

Придобиване на ДМА

§ 52-06

Водопроводно отклонение за гробищен парк ПИ 86 по КВС
с. Малко Враново

§ 52-06
§ 52-06
§ 52-06

6 141 лв.
6 141 лв.
614 лв.

Водопроводно отклонение за гробищен парк ПИ 80 по
КВС с.Кошарна

2 731 лв.

Водопроводно отклонение за гробищен парк ПИ 156 по
КВС с.Стамболово

2 612 лв.

Водопроводно отклонение за гробищен парк УПИ ІІІ-355,
кв. 20 по КВС с.Юделник

184 лв.

ІІ. УВЕЛИЧАВА:
Дейности, финансирани със собствени средства за капиталови разходи
6 141 лв.
Местни дейности
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност „Обредни домове”

6 141 лв.
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§ 52-00

Придобиване на ДМА

6 141 лв.

§ 52-06

Водопроводно отклонение за гробищен парк ПИ 327 по
КВС с.Борисово

6 141 лв.

III. Промените да бъдат отразени в бюджетите на съответните кметства.
РЕШЕНИЕ №410
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 общинската администрация работи през първото
шестмесечие на 2014 година.
РЕШЕНИЕ №411
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба
№1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле, реши:
6. Да се извърши продажба без търг или конкурс на 227/639 (двеста
двадесет и седем върху шестстотин тридесет и девет) идеални части от
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: дворно място
цялото с площ от 639 (шестстотин тридесет и девет) квадратни метра,
обособено в урегулиран поземлен имот ІІІ-310 (три римско тире триста и десет
арабско), квартал 55 (петдесет и пети) по действащия регулационен план на
село Юделник, община Сливо поле, област Русе, като за продажна цена на
идеалните части от имота се приеме сумата от 756,00 (седемстотин петдесет и
шест) лева, без ДДС, която представлява определената от независим
лицензиран оценител експертна оценка на частта от имота.
7. Определя за купувач на имота, съсобственика на посоченото в т. 1 на
настоящото решение дворно място, а именно Галина Георгиевна Иванова, с
постоянен адрес: село Юделник, община Русе, област Русе, ул. „Струма” №6.
8. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №412
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.
10, ал. 1 от Наредба №1 на Общински съвет – Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба №2 на Общински съвет – Сливо поле за

37

базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и
административно предназначение – общинска собственост, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез
провеждане на публичен търг, на следните части от недвижими имоти:
1.1. Терен с площ 1,00 кв.м. от първи етаж на централна
административна сграда на Община Сливо поле, находяща се в гр. Сливо поле,
пл. „Демокрация” №1, построена в кв. 58 по плана на града, актувана с Акт за
публична общинска собственост №1502/19.06.2003 год., с предназначение за
разполагане на кафе-машина. Разположението на отдаваната площ е показано
на приложеното разпределение на първия етаж от сградата.
1.2. Терен с площ 1,00 кв.м. от първи етаж на втора
административна сграда на Община Сливо поле, находяща се в гр. Сливо поле,
бул. „България” №26, построена в поземлен имот I, кв.67 по плана на града,
актувана с Акт за публична общинска собственост №1704/21.09.2004 год., с
предназначение за разполагане на кафе-машина. Разположението на отдаваната
площ е показано на приложеното разпределение на първия етаж от сградата.
2. Определя начални тръжни цени за имотите, описани в т. 1, както
следва:
2.1. За имота, описан в чл.1.1. – начална тръжна цена в размер на
2,00 лева /два лева/ за месец.
2.2. За имота, описан в чл.1.2. – начална тръжна цена в размер на
2,00 лева /два лева/ за месец.
3. Задължава лицата, сключили договор за наем за гореописаните имоти:
3.1. да поддържат наетите площи в добро състояние, като спазват
нормативните изисквания за извършваната дейност, пожарната безопасност и
санитарните правила.
3.2. да не възпрепятстват по никакъв начин основната дейност на
сградата, предназначена за административни нужди.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите действия по организирането и провеждането на публичния търг
и подписването на договора за наем, както и всички други правни и фактически
действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ №413
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Прекратява дейността на Домашен социален патронаж с.Бръшлен.
2. Възлага на кмета на кметство Бръшлен да прекрати трудовите
правоотношения на служителите от дейността.
3. Възлага на кмета на общината да създаде организация за обслужване
на лицата от кметство Бръшлен чрез ДСП – Ряхово.
РЕШЕНИЕ №414
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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.
62, ал. 2 от Закона за устройството на територията, чл. 10, ал. 1 от Наредба №1
на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от
Наредба №14 на Общински съвет – Сливо поле за изграждане и опазване на
зелената система на територията на Община Сливо поле, чл. 2, ал. 1, т. 24 от
Наредба №2 на Общински съвет – Сливо поле за базисните /начални/ цени за
отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
– общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез
провеждане на публичен търг на недвижим имот, обособен в УПИ I, кв. 16 по
плана на село Юделник, с площ от 1440 кв.м., актуван с Акт за публична
общинска собственост №1511/10.10.2003 год., с предназначение само и
единствено за поддържане чрез коситба и добив на сено.
2. Определя начална тръжна наемна цена в размер на 28,80 лева /двадесет
и осем лева и осемдесет стотинки/ за година.
3. Задължава лицето, сключило договор за наем за гореописания имот:
3.1. да поддържа наетия имот в добро състояние, като го използва по
предназначение - само и единствено за поддържане чрез извършване на
коситба и добив на сено;
3.2. да не допуска действия, които водят до увреждане или
унищожаване на зелената площ;
3.3. да не допуска изхвърлянето в имота на всякакъв вид отпадъци
извън определените за целта съдове, както и разполагането на строителни или
химически материали;
3.4. да не допуска излишен шум или безпокойство в имота, които биха
попречили на евентуални посетители;
3.5. да не допуска паркиране на МПС, с изключение на тези със
специален режим.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите действия по организирането и провеждането на публичния търг
и подписването на договора за наем, както и всички други правни и фактически
действия, свързани с изпълнението на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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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
№38
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 25.07.2014 г.
РЕШЕНИЕ №415
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 2014/2015 година за средищни училища в
Община Сливо поле, 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 №416
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема информациите за дейността на средищните училища на
територията на Община Сливо поле през учебната 2013/2014 г., както следва:
 СОУ „Св.Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле;
 ОУ „Иван Вазов” с.Голямо Враново;
 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Ряхово.
РЕШЕНИЕ №417
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 ликвидатора на „Благоустройцвет“
ЕООД гр. Сливо поле, относно дейността на дружеството.
РЕШЕНИЕ №418
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
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дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Приема отчета за дейността на съвета и на неговите комисии, и за
изпълнението на взетите решения за периода 01.01. – 30.06.2014 г.
2. При провеждане на национални съвещания (Общи събрания на НСОРБ
и др.), в работата им да вземат участие и други общински съветници, излъчени
от техните групи.
РЕШЕНИЕ №419
На основание чл. 20, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема отчета за разходваните средства, разчетени по бюджета на
общината за издръжка на Общински съвет Сливо поле към 30.06.2014 г.
РЕШЕНИЕ №420
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 2014 година, касаещи общинската администрация.
РЕШЕНИЕ №421
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 50 от ПМС №3/2014 г., Общински
съвет – Сливо поле реши:
Да се добавят в списъка на пътуващите:
1. Зехра Хасанова Ебибова – чистачка в ЦДГ Сливо поле, пътуваща от
Борисово до Сливо поле;
2. Невянка Николова Петрова – чистачка в ЦДГ Сливо поле – пътуваща
от Борисово до Сливо поле;
3. Гергина Маркова Георгиева – детска учителка в ЦДГ Сливо поле –
пътуваща от Русе до Сливо поле, на мястото на Румяна Станчева
Борисова;
4. Сребра Иванова Пенева – детска учителка в ЦДГ Сливо поле –
пътуваща от Русе до Сливо поле.
РЕШЕНИЕ №422
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Постановление №3 от
15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет и Договор за отпускане на
финансова помощ №223 от 28.08.2013 г. (Анекс №1 от 14.07.2014 г.) за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект
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„Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в
информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за
образователни занятия в село Бръшлен”, сключен между Изпълнителна агенция
по рибарство и аквакултури, МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ и
Община Сливо поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Упълномощава кмета на общината ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
ГОЛЕМАНСКИ да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна
агенция в размер 218309,23 лв. (Двеста и осемнадесет хиляди триста и
девет лева и двадесет и три стотинки).
2. Възлага на кмета на Община Сливо поле да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 223 от
28.08.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Упълномощава кмета на общината ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
ГОЛЕМАНСКИ да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски,
платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”
–
Разплащателна
агенция в размер 42308,85 лв. (Четиридесет и две хиляди триста и осем
лева и осемдесет и пет стотинки).
4. Възлага на кмета на Община Сливо поле да подготви необходимите
документи за получаване на разходи за ДДС към авансово плащане по договор
№223 от 28.08.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Сливо
поле, проведено на 25.07.2014 г., Протокол №38, т. 8 от дневния ред по доклад
№ СП- 3874/15.07.2014 г. при кворум от 16 общински съветника и след
проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация поименно гласуване - с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”
и „въздържали се” 0 гласа, и е подпечатано с официалния печат на Общински
съвет - Сливо поле.
РЕШЕНИЕ №423
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 кмета на общината, относно
събраните приходи – местна дейност в Община Сливо поле за първото
шестмесечие на 2014 г.
РЕШЕНИЕ №424
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Променя плана за капиталови разходи, както следва:

42

І. НАМАЛЯВА:
Местни дейности
1. Дейности, финансирани с целева субсидия за
капиталови разходи
Функция „Общодържавни служби”
Дейност „Общинска администрация ”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 - Закупуване на климатик
Функция „Образование”
Дейност „ЦДГ”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 - Закупуване на климатик ЦДГ Сливо поле
§ 52-03 - Изграждане на мълниезащитна инсталация ЦДГ
с. М. Враново
§ 52-03 - Проектиране и изграждане на детска
площадка в ЦДГ с.Юделник
Функция „Социално осигуряване и подпомагане”
Дейност „Домашен социален патронаж”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 - Закупуване на фурна за ДСП Сл.поле
§ 52-03 - Закупуване на картофобелачка ДСП с. Бабово
2. Дейности, финансирани със собствени средства
за капиталови разходи

1817лв.
112 лв.
112 лв.
112 лв.
1257 лв.
1257 лв.
179 лв.
213 лв.
865 лв.
448 лв.
448 лв.
200 лв.
248 лв.
14954 лв.

Местни дейности
Функция „Икономически дейности и услуги”
Дейност „Други дейности по горското и селско стопанство”
§ 52-00 – Придобиване на ДМА
§ 52-03 - Закупуване на шредер

6800 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност „Обредни домове”
§ 52-00 – Придобиване на ДМА
§ 52-06 – Водопроводно отклонение за гробищен парк
ПИ 327 по КВ с. Борисово

8154 лв.

6800 лв.
6800 лв.

8154 лв.
8154 лв.

ІІ. УВЕЛИЧАВА:
Местни дейности
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1. Дейности, финансирани с целева субсидия
за капиталови разходи
Функция „Икономически дейности и услуги”
Дейност „Други дейности по икономиката”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-02 - Изграждане сграда за автоспирка с. Кошарна
2. Дейности, финансирани със собствени средства
за капиталови разходи
Функция „Икономически дейности и услуги”
Дейност „Други дейности по икономиката”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-02 - Изграждане сграда за автоспирка с. Кошарна
Дейност „Други дейности по горското и селско стопанство”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 – Закупуване на косачка
Функция „Общодържавни служби”
Дейност „Общинска администрация ”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-03 - Закупуване на видеокамери – 2 бр.
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност „Обредни домове”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-06 Водопроводно отклонение за гробищен парк
ПИ 100 по КВС с.Борисово
§ 52-06 Водопроводно отклонение за гробищен парк
ПИ 80 по КВС с.Кошарна
§ 52-06 Водопроводно отклонение за гробищен парк
ПИ 86 по КВС с.М.Враново

1817 лв.
1817 лв.
1817 лв.
1817 лв
27098 лв.
3463 лв.
1163 лв.
1163 лв.
2300 лв.
2300 лв.
2800 лв.
2800 лв.
2800 лв.
11934 лв.
11934 лв.
9414 лв.
1260 лв.
1260 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни
дейности” – съфинасиране
Дейност „Дейности по почивното дело и социалния отдих”
§ 52-00 - Придобиване на ДМА
§ 52-06 - Изграждане на зона за отдих и развлечение
с. Бръшлен

5328 лв.

Функция „Социално осигуряване и подпомагане” –
съфинансиране

3573 лв.

5328 лв.
5328 лв.
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Дейност ДСП
§ 52-00 - Придобиване на ДМА
§ 52-06 - Облагородяване прилежащ терен към сграда
ДСП с. Бабово

3573 лв.
3573 лв.

РЕШЕНИЕ №425
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Променя бюджета на Община Сливо поле, както следва:
НАМАЛЯВА:
1. Плана на приходите
§ 62-02 – Предоставени трансфери
(-8901) лв.
2. Плана на разходите
Функция „Общодържавни служби”
Дейност „Общинска администрация ”
§ 10-20 – Разходи за външни услуги

3243 лв.

РЕШЕНИЕ №426
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Община Сливо поле се задължава да осигури собствено финансиране в
размер на 20% от стойносттта на договора за изработка на проект на Общ
устройствен план за територията на Община Сливо поле в размер на 14352 лв.
РЕШЕНИЕ №427
На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Приема за сведение информацията, относно поддържане на зелените
площи – публична общинска собственост.
2. Създава Временна комисия в състав:
- кметът на съответното кметство;
- служителят на общинска администрация, заемащ длъжността „еколог“;
- Красимир Симеонов – общински съветник;
- Пепа Стоянова – общински съветник;
- Илхан Рушидов – общински съветник,
която да направи проверка за изпълнението на разпоредбите на Наредба №14 на
ОбС – Сливо поле, в срок до 15.08.2014 г.
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3. Резултатът от работата на Временната комисия да се протоколира за
всяко населено място и получените оценки да се имат предвид при оценяване
работата на кметовете на кметствата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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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
№39
от тържествено заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 21.08.2014 г.

РЕШЕНИЕ №428
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 V-1374 (пет римско тире хиляда триста седемдесет и
четири арабско), квартал 134 (сто тридесет и четвърти) по действащия
регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, за
реализирането на жилищна сграда с разгъната застроена площ до 120 (сто и
двадесет) квадратни метра и височина до 10 (десет) метра при начална тръжна
цена – 1648,00 (хиляда шестстотин четиридесет и осем) лева, без ДДС, депозит
за участие – 200,00 (двеста) лева и стъпка за 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 №429
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8 и чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 52, ал. 1, т. 2 и чл. 55, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №1/2008 г. на
Общински съвет - Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, във връзка с §6 и §8, ал. 2,
т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията,
Общински съвет – Сливо поле, реши:
1. Да се извърши продажба без търг или конкурс на:
1.1. 80 (осемдесет) квадратни метра придаваема по улична регулация
част към поземлен имот с планоснимачен № 90 (деветдесет), в частта му
отредена за УПИ V-90 (пет римско тире деветдесет арабско), квартал 18
(осемнадесети) по действащия регулационен план на село Борисово, община
Сливо поле, област Русе;
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1.2. 140 (сто и четиридесет) квадратни метра придаваема по улична
регулация част към поземлен имот с планоснимачен № 90 (деветдесет), в частта
му отредена за УПИ VІ-90 (шест римско тире деветдесет арабско), квартал 18
(осемнадесети) по действащия регулационен план на село Борисово, община
Сливо поле, област Русе.
2. Продажбата да се извърши по определената от лицензиран оценител
справедлива пазарна стойност на придаваемите части, а именно:
a. За придаваемата част описана в пункт 1.1. на настоящото решение
– 266,00 (двеста шестдесет и шест) лева, без ДДС;
b. За придаваемата част, описана в пункт 1.2. от настоящото решение
– 466,00 (четиристотин шестдесет и шест) лева, без ДДС.
3. Определя за купувач на придаваемите части, описани в пункт 1.1. и
1.2., Любомир Рачев Радев, в качеството му на собственик на неурегулираните
поземлени имоти.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да извърши всички
фактически и правни действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ №430
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Променя бюджета на Община Сливо поле, както следва:
НАМАЛЯВА:
1. Плана на разходите
Функция „Общодържавни служби”
Дейност „Общинска администрация”
§ 10-20 – Разходи за външни услуги

1500 лв
1500 лв.

УВЕЛИЧАВА:
2. Плана на разходите
Функция „Почивно дело, култура и религиозни
дейности”
Дейност „Спортни бази за спорт за всички”
§ 43-01 – Субсидии за нефинансови предприятия за
текуща дейност

1500 лв
1500 лв.

РЕШЕНИЕ №431
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
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съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Променя плана за капиталови разходи, както следва:
І. НАМАЛЯВА:
Местни дейности
1. Дейности, финансирани с целева субсидия за
капиталови разходи
Функция „Почивно дело, култура, религиозни
дейности”
Дейност „Спорт за всички”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-06 - Проектиране на спортна площадка в
с. Голямо Враново
2. Дейности, финансирани със собствени средства

3600 лв.
3600 лв.
3600 лв.
3600 лв.
1500 лв.

„Функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда” 1500 лв.
Дейност „Чистота”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
1500 лв.
§ 52-03 - Закупуване на гребло за сняг за Кметство
с. Г.Враново
1500 лв.
ІІ. УВЕЛИЧАВА:
Местни дейности
1. Дейности, финансирани с целева субсидия за
капиталови разходи
Функция „Общодържавни служби”
Дейност „Общинска администрация”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-02 - Ремонт покривна конструкция на сграда
„Бивше училище” с. Бръшлен
2. Дейности, финансирани със собствени средства
за капиталови разходи

3600 лв.
3600 лв.
3600 лв.
3600 лв
1500 лв.
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„Функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда” 1500 лв.
Дейност „Чистота”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
1500 лв.
§ 52-03 - Закупуване на ремарке за трактор Кметство
с. Г.Враново
1500 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)

50

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
№40
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 23.09.2014 г.

РЕШЕНИЕ №432
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 2014/2015 година в размер на 5724 лева, както следва:
- самостоятелна паралелка Х клас с 14 ученици – недостиг 4 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2014 г. до 14.09.2015 г. – 1272 лева
- самостоятелна паралелка ХІ клас с 10 ученици – недостиг 8 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2014 г. до 14.09.2015 г. – 2544 лева
- самостоятелна паралелка ХII клас с 12 ученици – недостиг 6 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2014 г. до 14.09.2015 г. – 1908 лева
2. Дава съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес в ОУ „Иван Вазов” с. Голямо Враново през учебната
2014/2015 година в размер на 954 лева, както следва:
- самостоятелна паралелка VIII клас с 15 ученици – недостиг 3 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2014 г. до 14.09.2015 г. – 954 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
2014/2015 година в размер на 1272 лева, както следва:
- слята паралелка І - ІІІ клас със 17 ученици – по норматива
- слята паралелка ІІ - ІV клас с 16 ученици – по норматива
- слята паралелка V - VІ клас с 16 ученици – недостиг 2 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2014 г. до 14.09.2015 г. – 1272 лева
- слята паралелка VІІ - VІІІ клас с 18 ученици – по норматива
4. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на общината.
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5. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ №433
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 2013/2014 г. в СОУ гр. Сливо поле са съществували 2 паралелки в VII клас с 45
ученици, но приемането на 13 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 32 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 2014/2015 година, както следва:
- VIII“а“ клас самостоятелна паралелка с минимума по норматива 18 ученици;
- VIII“б“ клас самостоятелна маломерна паралелка с 14 ученици – без допълнително
финансиране.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.

РЕШЕНИЕ №434
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл.
35, ал. 2 от Наредба №16 за условията и реда за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле и във връзка с чл.
12, ал. 2, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет
– Сливо поле реши:
Приема отчета на Община Сливо поле за изпълнението на бюджета по
пълна бюджетна класификация и средства от Европейския съюз към 30.06.2014
г.
РЕШЕНИЕ №435
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Променя бюджета на Община Сливо поле, както следва:
I. НАМАЛЯВА:
Плана на приходите
§ 62-02 – Предоставени трансфери

- 50069 лв.
- 50069 лв.
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ІІ. УВЕЛИЧАВА:
Плана на разходите
Функция „Икономически дейности и услуги”
Дейност „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-06 – Изработване на работен проект за
реконструкция и рехабилитация на общински път
RSE1173 /III-2102, Борисово-Черешово/-Голямо
Враново-Бабово- Ряхово /RSE1171/

50069 лв.
50069 лв.
50069 лв.

50069 лв.

РЕШЕНИЕ №436
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Променя плана за капиталови разходи за 2014 г., както следва:
І. НАМАЛЯВА:

47784 лв.

Местни дейности
3. Дейности, финансирани с целева субсидия за
капиталови разходи
8260 лв.
Функция „Почивно дело, култура,
религиозни дейности”
8260 лв.
Дейност „Други дейности по спорта и физическата култура”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
8260 лв.
§ 52-02 - Изграждане сграда за съблекалня - стадион
с. Юделник
8260 лв.
4. Дейности, финансирани с целева субсидия за
капиталови разходи – съфинансиране на проекти
33707 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религиозни
дейности”
33707 лв.
Дейност „Дейности по почивното дело и социалния отдих”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
33707 лв.
§ 52-06 Изграждане на зона за отдих и
развлечение с. Бръшлен
33707 лв.
5. Дейности, финансирани със собствени средства
5817 лв.
Функция „Почивно дело, култура, религиозни
дейности”
5328 лв.
Дейност „Дейности по почивното дело и социалния отдих”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
5328 лв.
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§ 52-06 Изграждане на зона за отдих и
развлечение с. Бръшлен
Функция „Социално осигуряване и подпомагане”
Дейност „Домашен социален патронаж”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-06 Облагородяване прилежащ терен към
сграда ДСП с.Бабово
ІІ. УВЕЛИЧАВА:

5328 лв.
489 лв.
489 лв.
489 лв.
97853 лв.

Местни дейности
3. Дейности, финансирани с целева субсидия за
капиталови разходи
Функция „Почивно дело, култура, религиозни
дейности”
Дейност „Обредни домове”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-06 - Водопроводно отклонение за гробищен парк
ПИ-000136 по КВС на с. Юделник

41967 лв.
14969 лв.
14969 лв.
14969 лв.

Функция „Общодържавни служби”
Дейност „Общинска администрация ”
§ 53-00 Придобиване на НМДА
§ 53-01 Закупуване на 5 бр. клиентски лицензи
§ 53-01 Закупуване на специализиран модул към
Archimed eProcess

3684 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги”
Дейност „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-06 – Изработване на работен проект за
реконструкция и рехабилитация на общински път
RSE1173 /III-2102, Борисово-Черешово/-Голямо
Враново-Бабово-Ряхово /RSE1171/

23314 лв.

4. Дейности, финансирани със собствени средства
за капиталови разходи
Функция „Икономически дейности и услуги”
Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт
и изграждане на пътища”

3684 лв.
1404 лв.
2280 лв.

23314 лв.

23314 лв.
55886 лв.
55886 лв.
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§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-06 – Изработване на работен проект за
реконструкция и рехабилитация на общински път
RSE1173 /III-2102, Борисово-Черешово/-Голямо
Враново-Бабово- Ряхово /RSE1171/

55886 лв.

55886 лв.

РЕШЕНИЕ №437
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 50 от ПМС №3/2014 г., Общински
съвет - Сливо поле реши:
Допълва т.1 от Решение №421 по Протокол №38 от заседание на
Общински съвет – Сливо поле, проведено на 25.07.2014 г., като към текста, а
именно:
„1. Зехра Хасанова Ебибова – чистачка в ЦДГ Сливо поле, пътуваща от
Борисово до Сливо поле“, се добавят думите „считано от 08.05.2014 г.“.

РЕШЕНИЕ №438
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 50 от ПМС №3/2014 г., Общински
съвет - Сливо поле реши:
1.
Допълва списъка на пътуващите служители от Община Сливо поле,
както следва:
 Силвия Йорданова Колева – детска учителка в ОДЗ „Мечо Пух“ гр.
Сливо поле, пътуваща от гр. Русе до гр. Сливо поле и обратно.
 Татяна Стоянова Генчева - детска учителка в ОДЗ „Мечо Пух“ гр.
Сливо поле, пътуваща от гр. Русе до гр. Сливо поле и обратно.
 Сребра Иванова Пенева - детска учителка в ОДЗ „Мечо Пух“ гр.
Сливо поле, пътуваща от гр. Русе до гр. Сливо поле и обратно.
2.
Разрешава изплащането на транспортни разходи на лицата,
посочени в т.1, в размер на 85% от действително направения разход – държавна
дейност, считано от 01.09.2014 г.
РЕШЕНИЕ №439
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредба №1/03.02.2011 г.
за съдебните заседатели и писмо изх.№1836/14.08.2014 г. на Апелативен съд гр.
Велико Търново, Общински съвет - Сливо поле реши:
1. Избира Временна комисия за изготвяне предложения за лица, които ще
се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Русе, в състав от 3-ма
общински съветници, по един от всяка група общински съветници.
2. Определя поименния състав на комисията, както следва:
- Ангелина Николова Друмева
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- Надежда Стефанова Панайотова
- Емел Изет Мехмед.
РЕШЕНИЕ №440
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8 и чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 52, ал. 1, т. 2 и чл. 55, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №1/2008 г. на
Общински съвет - Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, във връзка §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.
Да се извърши продажба без търг или конкурс на 10 (десет)
квадратни метра придаваема по улична регулация част към поземлен имот с
планоснимачен № 15 (петнадесет), в частта му отредена за УПИ Х-15 (десет
римско тире петнадесет арабско), квартал 2 (втори) по действащия
регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе;
6. Продажбата да се извърши по определената от лицензиран оценител
справедлива пазарна стойност на придаваемата част, описан в пункт 1 на
настоящото решение, в размер на 71.00 (седемдесет и един) лева, без ДДС.
7. Определя за купувач на придаваемата част, описана в пункт 1 на
настоящото решение, собственикът на неурегулирания поземлен имот –
Красимир Асенов Моллов.
8. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да извърши всички
фактически и правни действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ №441
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-1376 (седем римско тире хиляда триста
седемдесет и шест арабско), квартал 134 (сто тридесет и четвърти) по
действащия регулационен план на град Сливо поле, община Сливо поле, област
Русе, за реализирането на жилищна сграда с разгъната застроена площ до 100
(сто) квадратни метра и височина до 10 (десет) метра при начална тръжна цена
– 1371,00 (хиляда триста седемдесет и един) лева, без ДДС, депозит за участие
– 200,00 (двеста) лева и стъпка за наддаване – 120,00 (сто и двадесет) лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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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
№41
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 28.10.2014 г.
РЕШЕНИЕ № 442
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема презентацията от общинската администрация за изпълнени
проекти и проекти в етап на изпълнение за сведение.
РЕШЕНИЕ №443
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредба №1 от 03.02.2011
г. за съдебните заседатели и писмо изх.№1836/14.08.2014 г. на Апелативен съд Велико Търново, Общински съвет – Сливо поле реши:
Предлага за съдебни заседатели за Окръжен съд гр. Русе от района на
Общински съвет – Сливо поле, за мандат 2015/2020 г., следните лица:
1. Ивелина Лазарова Николова
2. Недка Статева Стоянова.
РЕШЕНИЕ №444
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема информацията за подготовката на общината и кметствата за
работа в зимни условия и набелязване на мерки за нормалното функциониране
за предстоящия оперативен зимен сезон 2014/2015 г. за сведение.
РЕШЕНИЕ №445
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:
3. Да се проведе публичен търг за учредяване право на строеж върху
урегулиран поземлен имот ІІІ-1356 (три римско тире хиляда триста петдесет и
шест арабско), квартал 128 (сто двадесет и осми) по действащия регулационен
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план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, за реализирането на
едноетажна жилищна сграда (без тавански помещения) със застроена площ от
72 (седемдесет и два) квадратни метра и размери: ширина - 9,00 (девет) метра и
дължина 8,00 (осем) метра.
4. Определя за начална тръжна цена сумата от 723,00 (седемстотин двадесет
и три) лева, без ДДС, депозит за участие – 200,00 (двеста) лева и стъпка за
наддаване – 50,00 (петдесет) лева.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №446
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:
9. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ: дворно място с площ от 769
(седемстотин шестдесет и девет) квадратни метра, обособено в урегулиран
поземлен имот ІІ-83 (две римско тире осемдесет и три арабско), квартал 11
(единадесети) по действащия регулационен план на град Сливо поле, община
Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 2445,00 (две хидяди
четиристотин четиридесет и пет) лева /без ДДС/, депозит за участие – 300,00
(триста) лева и стъпка на наддаване – 120,00 (сто и двадесет ) лева.
10.
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №447
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 34, ал. 4, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 45, ал. 2, т. 4, чл. 71, ал. 2 и чл. 72, ал. 1 от Наредба
№1 на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо
поле реши:
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок
от 5 /пет/ години, върху поземлен имот с идентификатор 63668.151.1791 по
кадастралната карта на село Ряхово с площ 1495 кв.м., заедно с построената в
него масивна едноетажна производствена сграда с идентификатор
63668.151.1791.1 със застроена площ 593 кв.м., актувани с Акт за частна
общинска собственост №2361/16.03.2011 год., в полза на Сдружение „Клуб по
водомоторен спорт – село Ряхово” – сдружение с обществено полезна дейност,
БУЛСТАТ 176586271, със седалище и адрес на управление: село Ряхово, ул.
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„Александър Стамболийски” №16, представлявано от председателя Милен
Емилов Маринов, ЕГН ***, с предназначение за база и гараж на водомоторни
плавателни средства.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите действия по сключването на договор за учредяване на
безвъзмездно право на ползване, както и всички други правни и фактически
действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ №448
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 изготвения Годишен план за ползване на дървесина от
общински горски фонд през 2015 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. Определя начални тръжни цени, по видове дървесина, за плътен
кубичен метър, както следва:
За широколистна дървесина:
 Едра строителна дървесина, в това число:
- Трупи за бичене над 30 см - 45,00 лева
- Трупи за бичене 18-29 см - 43,00 лева
 Средна строителна дървесина, в това число:
- Трупи за бичене 15-17 см - 40,00 лева
- Технологична за ПДЧ
- 38,00 лева
 Дребна строителна дървесина, в това число:
- Технологична за ПДЧ - 35,00 лева
- ОЗМ
- 35,00 лева
 Дърва за горене
- 25,00 лева
За широколистна дървесина от липови насаждения:
 Едра строителна дървесина, в това число:
- Трупи за бичене над 30 см - 43,00 лева
- Трупи за бичене 18-29 см - 40,00 лева
 Средна строителна дървесина, в това число:
- Трупи за бичене 15-17 см – 34,00 лева
- Технологична за ПДЧ
- 22,00 лева
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 Дребна строителна дървесина, в това число:
- Технологична за ПДЧ - 20,00 лева
- ОЗМ
- 20,00 лева
 Дърва за горене
- 20,00 лева
За широколистна дървесина от тополови/върбови насаждения:
 Едра строителна дървесина, в това число:
- Трупи за бичене над 30 см - 40,00 лева
- Трупи за бичене 18-29 см - 38,00 лева
 Средна строителна дървесина, в това число:
- Трупи за бичене 15-17 см – 30,00 лева
- Технологична за ПДЧ
- 23,00 лева
 Дребна строителна дървесина, в това число:
- Технологична за ПДЧ - 20,00 лева
- ОЗМ
- 20,00 лева
 Дърва за горене
- 20,00 лева
За дървесина от акация:
 Едра строителна дървесина, в това число:
- Трупи за бичене над 30 см - 45,00 лева
- Трупи за бичене 18-29 см - 43,00 лева
 Средна строителна дървесина, в това число:
- Трупи за бичене 15-17 см – 40,00 лева
- Технологична за ПДЧ
- 35,00 лева
 Дребна строителна дървесина, в това число:
- Технологична за ПДЧ - 33,00 лева
- ОЗМ
- 33,00 лева
 Дърва за горене
- 30,00 лева
V. 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, т. 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 №449
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 50 от ПМС №3/2014 г., Общински
съвет – Сливо поле реши:
Да се добави в списъка на пътуващите:
1. Йорданка Георгиева Михова – специалист общинска собственост в
Сливо поле – пътуваща от Борисово до Сливо поле от 01.10.2014 г.
РЕШЕНИЕ №450
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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-09-447/31.07.2012 г. на Кмета на
Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
Определя на Кмета на Община Сливо поле допълнително възнаграждение
за 2014 година в размер на 1974 лева /хиляда деветстотин седемдесет и четири
лева/, за постигнати резултати при изпълнение на служебните задължения.
РЕШЕНИЕ №451
I. На основание чл. 107а, ал. 13, т. 5 и ал. 14 от Кодекса на труда, чл. 21, ал. 1, т.
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 27, т. 1
във връзка с чл. 25 от Вътрешните правила за заплатите в общинската
администрация, утвърдени със Заповед №РД-09-447/31.07.2012 г. на Кмета на
Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
Определя за постигнати резултати при изпълнение на служебните
задължения допълнителни възнаграждения за 2014 г., както следва:
Кмет на кметство Бабово в размер на
959 лева
Кмет на кметство Бръшлен в размер на
870 лева
Кмет на кметство Борисово в размер на
1126 лева
Кмет на кметство Кошарна в размер на
1017 лева
Кмет на кметство Юделник в размер на
1084 лева
Кмет на кметство Стамболово в размер на
1001 лева
Кмет на кметство Голямо Враново в размер на
1143 лева
Кмет на кметство Малко Враново в размер на
1184 лева
Кмет на кметство Ряхово в размер на
992 лева
Кметски наместник на с.Черешово в размер на
541 лева
II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 12, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
Избира Временна комисия в състав:
Председател- Пепа Стоянова – общински съветник;
Велизар Ясенов- общински съветник;
Илхан Рушидов- общински съветник
и Пламен Пенков – кмет на кметство Бабово
за изработване критерии за оценка работата на кметовете на кметства за
определяне на допълнителното им възнаграждение, в срок до декемврийската
сесия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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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
№42
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 24.11.2014 г.
РЕШЕНИЕ №452
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:
Приема Наредба за изменение
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. 2, т. 1 се изменя така:
„ Размерът на таксата за деца, чиито родители са безработни или
социално слаби е – 50% от основния размер.“
§ 2. В чл. 29, текстът на ал. 1, т. 2 се изменя така:
„ От децата сираци с един родител“.
РЕШЕНИЕ №453
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 Община
Сливо поле за 2015 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
8 бр./8мес.
1.6. БКС – общинска дейност
28 бр.
в т.ч. озеленяване
9 бр.
чистота
19 бр.
1.7. Спортна база – общинска дейност
1 бр.
1.8. Горско стопанство – общинска дейност
в т.ч.управление и контрол и регулиране на
дейностите по горското стопанство
3,5бр.
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1.9. Общински пазари – общинска дейност
1.10. Несписъчен състав:
- огняри – Сл. поле 1, Ряхово 1
- чистачка
1.11. Дежурни по Общ. съвет по сигурността
1.12. Обществен възпитател
1.13. Клубове на пенсионера
1.14. Председател Общ. съвет

4 бр.
4 бр.
2 бр.
2 бр.
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.
- за длъжности по трудово правоотношение
(ЦДГ и Горско стопанство – работно облекло)
- 300.00 лв.
РЕШЕНИЕ №454
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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 бъдат премахнати следните сгради – частна общинска
собственост:
1.1. Сграда с метална конструкция (бивша фуражомелка) със
застроена площ от 72 (седемдесет и два) квадратни метра, изградена в УПИ І
(едно римско), квартал 61а (шестдесет и едно, буква „а“) по действащия
регулационен план на село Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе,
предмет на АЧОС № 27/04.11.1997 г.
1.2. Паянтова сграда (бивш магазин) със застроена площ от 60
(шестдесет) квадратни метра, построена в УПИ ХХІ-560 (двадесет и едно
римско тире петстотин и шестдесет арабско) в квартал 64 (шестдесет и
четвърти) по действащия регулационен план на село Голямо Враново, община
Сливо поле, област Русе, с АЧОС № 2380/15.11.2011 г.
2. Материалите, получени в резултат на премахването на сградите, описани
в точки 1.1. и 1.2. от настоящото решение, да се заприходят в Кметство – село
Голямо Враново.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ №455
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 № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо поле за реда за придобиване,
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински
съвет – Сливо поле, реши:
11.
Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ: дворно място с площ от 2980
(две хиляди деветстотин и осемдесет) квадратни метра, обособено в урегулиран
поземлен имот ХVІ-1220 (шестнадесет римско тире хиляда двеста и двадесет
арабско), квартал 68 (шестдесет и осми) по действащия регулационен план на
град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, заедно с построената в него
масивна едноетажна сграда с дървен гредоред със застроена площ от 687
(шестстотин осемдесет и седем) квадратни метра, състояща се от ремонтно
хале, единадесет стаи и санитарен възел.
12.
Определя за начална тръжна цена за имота сумата от 80 000,00 лева
(осемдесет хиляди лева) /без ДДС/, депозит за участие – 10 000,00 (десет
хиляди) лева и стъпка на наддаване – 8 000,00 лева (осем хиляди лева).
13.
Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
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РЕШЕНИЕ №456
На основание чл. 45, ал. 9, предложение първо от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Отменя Решение №442 по Протокол №41 от заседание на Общински
съвет Сливо поле, проведено на 28.10.2014 г.
РЕШЕНИЕ №457
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински
съвет - Сливо поле реши:
5. При невъзможност кметът на общината да участва в заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе, което ще се проведе
на 12.12.2014 г. от 11,00 часа в гр. Русе, определя Синан Садула Вейсал –
зам.-кмет на Община Сливо поле да го представлява.
6. Съгласува следната позиция на Община Сливо поле по въпросите от
дневния ред:
2.1. Одобрява приемането на бюджета на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Русе до края на 2014
г.
2.2. Одобрява приемането на проект на бюджет на Асоциацията по В и К
на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, Русе за 2015 г.
2.3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема
предложенията към същите за информация, като при необходимост да
гласува както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община
Сливо поле.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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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
№43
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 17.12.2014 г.

РЕШЕНИЕ №458
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл. 50 от ПМС №3/2014 г., Общински
съвет – Сливо поле реши:
Да се добави в списъка на пътуващите служители:
 арх. Пенка Борисова Папова – гл. архитект в Община Сливо поле –
пътуваща от гр. Русе до гр. Сливо поле от 24.11.2014 г.
РЕШЕНИЕ №459
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 2014 г.
РЕШЕНИЕ №460
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 25, ал. 1, изр. трето и чл. 37о, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 9 от Закона за местните
данъци и такси, 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 услугите на територията на
община Сливо поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Приема Годишен план за паша за 2015 година (Приложение 1),
което е неразделна част от настоящото решение.
2. Дава съгласие, описаните в Приложение № 2 – неразделна част
от настоящото Решение, земеделски имоти от ОПФ с начин на трайно
ползване мера и пасище на територията на Община Сливо поле, в размер на
2 152,277 дка, (две хиляди сто петдесет и два декара двеста седемдесет и
седем квадратни метра), да бъдат предоставени за общо ползване през 2015
година от земеделски стопани – животновъди и/или на техни сдружения,
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регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на
територията на общината. Предоставя на упълномощените представители на
животновъдите по населени места следните имоти с начин на трайно ползване
мера и пасище, за общо ползване през 2015 година – (Приложение 3 –
Приложение 9, които са неразделна част от настоящото Решение).
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
услугите на територията на Община Сливо поле.
4. Приема следните правила за ползване на общинските мери и
пасища:
4.1. Задължения на Община Сливо поле:
4.1.1. Да изготви сравнителни таблици за животновъдите от всяко
населено място с общ брой животни по вид, възраст и необходимата им обща
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 таксата за ползване на общинските мери и пасища
в срок до 31.01.2015 г.;
4.2.2. Да поддържат мерите и 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.;
4.2.3. 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.

РЕШЕНИЕ №461
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 от Наредба №16/2013 г. за
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съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо
поле, Общински съвет – Сливо поле реши:
Променя плана за капиталови разходи за 2014 г., както следва:
І. НАМАЛЯВА:

1907 лв.

Местни дейности
6. Дейности, финансирани с целева субсидия за капиталови
разходи
Функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната
среда”
Дейност „Други дейности по околната среда”
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА
§ 51-00 - Закриване и рекултивация на депо за
битови отпадъци в гр.Сливо поле
ІІ. УВЕЛИЧАВА:

1907 лв.

1907 лв.
1907 лв.
1907 лв.
1907 лв.

Местни дейности
5. Дейности, финансирани със собствени средства за
капиталови разходи
Функция „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната
среда”
Дейност „Други дейности по околната среда”
§ 52-00 Придобиване на ДМА
§ 52-06 – Ремонтно-възстановителни работи на дере и
строителство на мост в с. Юделник

1907 лв.

1907 лв.
1907 лв.
1907 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
(С.Салиев)
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