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

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 31
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 28.01.2010г.

РЕШЕНИЕ № 330
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с писмо изх. № 94-00-1593/ 07.08.2009
г. на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на РБългария,
Общински съвет Сливо поле реши:
Изпраща до Администрацията на Президента на РБългария окомплектована
преписката относно искането на Румен Досев Илиев, ЕГН 5801265321 от село Бръшлен,
община Сливо поле с мнение, че в следствие на събраните писмени доказателства, няма
основание да бъде опростено дължимото държавно вземане.
РЕШЕНИЕ № 331
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
2010г., както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВО ПОЛЕ
28.01.2010 г.
Проект за дневен ред:
1.Приемане на Програма за работата на Общински съвет Сливо поле за І-вото
шестмесечие на 2010г.
2.Отчет за дейността на Общински съвет Сливо поле и за изпълнение на взетите
решения за периода 01.07. - 31.12.2009г., касаещи съвета.
3.Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС за второто полугодие на 2009г.,
касаещи общинската администрация.
4.Отчет за разходваните средства разчетени по бюджета на общината за издръжка на
Общински съвет Сливо поле към 31.12.2009г.
5.Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сливо поле за
2009г.
6.Приемане организационна структура на общинската администрация.
7.Изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Сливо поле.
8.Изменения и допълнения в Наредба №11 за определяне размера на местните данъци
на територията на Община Сливо поле.
9.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода
2008/2011г.
10.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска
собственост на Община Сливо поле за 2010г.
11.Приемане бюджета на Община Сливо поле за 2010г.
12.Други.
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24.02.2010 г.
Проект за дневен ред:
1.Текущи докладни записки.
2.Избор на обществен посредник, действащ на територията на Община Сливо поле.
3.Други.
30.03.2010 г.
Проект за дневен ред:
1.Информация от началника на РУ на МВР- Сливо поле, относно обстановката на
територията обслужвана от РУ на МВР- Сливо поле по противодействие на престъпността
през 2009г.
2.Други.
04.2010 г.
Проект за дневен ред:
1. Приемане на годишните счетоводни отчети на общинските фирми.
2.Други.
05.2010 г.
Проект за дневен ред:
1.Информации от РУ на МВР- Сливо поле и РСПБС, относно готовността за
предотвратяване на кражбите и пожарите през летния сезон.
2.Други.
06.2010 г.
Проект за дневен ред:
1.Текущи докладни записки.
2.Други.
РЕШЕНИЕ № 332
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.20, т.17 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за дейността на Общински съвет Сливо поле и за изпълнение на
взетите решения, касаещи съвета за периода 01.07. – 31.12.2009г.
РЕШЕНИЕ № 333
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във вр.с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински
съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за изпълнение на взетите решения от Общинския съвет за второто
полугодие на 2009г., касаещи общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 334
На основание чл.20, т.11 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо поле
реши:
Приема отчета за разходвани средства, разчетени по бюджета на общината за
издръжка на Общински съвет Сливо поле към 31.12.2009г.
РЕШЕНИЕ № 335
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и във
вр. с чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливо
поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
І. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета по пълна бюджетна
класификация на Община Сливо поле за 2009 г., както следва:
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1.Утвърждава окончателния годишен план на бюджета на Община Сливо поле по
функции и дейности за 2009 година, както следва:
1.1.ПО ПРИХОДА - 7888682.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
1.1.1.Приходи с държавен характер – 4771114 лв.
1.1.2.Приходи с общински характер –3117568 лв.
1.2.ПО РАЗХОДА - 7888682 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
1.2.1.Държавни дейности – 4771114 лв.
1.2.2.Местни дейности – 2880755 лв.
1.2.3.Дофинансиране 236813лв.
2.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сливо поле, както
следва:
2.1.ПО ПРИХОДА - 7176698 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
2.1.1.Приходи с държавен характер – 4496117 лв.
2.1.2.Приходи с общински характер – 2680521 лв.
2.2.ПО РАЗХОДА – 5767070 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение№ 1/
в т.ч.:
2.2.1.Държавни дейности – 3480897 лв, в т.ч. средства за строителство, основен
ремонт и придобиване на ДМА – 4740 лв, съгласно Приложение ПИ-1Б.
2.2.2.Местни дейности –
2135860 лв, в т.ч. средства за строителство, основен
ремонт и придобиване на ДМА–508540 лв, съгласно Приложение ПИ-1Б.
2.2.3.Дофинансиране – 150313лв.
ІІ. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно
Приложение № 2.
ІІІ. Приема отчета за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение №3.
РЕШЕНИЕ № 336
На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
ОДОБРЯВА предложението на Кмета на Община Сливо поле за изменение на
структурата на общинска администрация при обща численост – 69 служители, както следва:
1. Кмет
1 бр.
2. Заместник- кмет
2 бр.
3. Кметове на кметства
9 бр.
1 бр.
4. Кметски наместник
5. Секретар на Община
1 бр.
6. Главен вътрешен одитор
1 бр.
7. Финансов контрольор
1 бр.
8. Обща администрация
30 бр., в т.ч.
8.1. Дирекция „Финанси и бюджет”
17 бр., в т.ч.
- държавна дейност
17 бр.
8.2. Обща администрация в кметствата
13 бр., в т.ч.
- държавна дейност, в т.ч.
2 бр.
ст.специалист “Разходи” км. Ряхово
1 бр.
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ст.специалист “Разходи” км. Бабово
1 бр.
- местна дейност, в т.ч.
11бр.
ст.специалист “Разходи” км. Бръшлен
1 бр.
ст.специалист “Разходи” км. Юделник
1/2 бр.
ст.специалист “Разходи” км. Стамболово
1/2 бр.
ст.специалист “Разходи” км. Кошарна
1 бр.
ст.специалист “Разходи” км. Г.Враново
1 бр.
ст.специалист “Разходи” км. М.Враново
1 бр.
ст.специалист “Разходи” км. Борисово
1 бр.
ст.специалист “ГРАО” км. Ряхово
1 бр.
ст.специалист “ГРАО” км. Юделник
1 бр.
ст.специалист “ГРАО” км. Стамболово
1 бр.
ст.специалист “ГРАО” км. Г.Враново
1 бр.
ст.специалист “ГРАО” км. М.Враново
1 бр.
9. Специализирана администрация
23 бр., в т.ч.
9.1. Дирекция „Общинска собственост, устройство на територията и
административно обслужване” 16 бр., в т.ч.
- държавна дейност
16 бр.
9.2. Дирекция „Устойчиво развитие, програми и проекти” 7 бр., в т.ч.
- държавна дейност
7 бр.
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:
1. Държавна дейност
1.1. Изборни
1.2. Кметски наместник
1.3. Заместник- кмет
1.4. Секретар
1.5. Главен вътрешен одитор
1.6. Финансов контрольор
1.7. Обща администрация
в т.ч. в кметствата
1.8. Специализирана администрация
2. Местна дейност
2.1 Обща администрация в кметствата
ВСИЧКО:

58 бр.
10 бр.
1 бр.
2 бр.
1 бр.
1 бр.
1 бр.
19 бр.,
2 бр.
23 бр.
11 бр.,
11 бр.
69 бр.

РЕШЕНИЕ № 337
На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ и § 95 от ПЗР на ЗИД на
Закона за акцизите и данъчните складове(ДВ, бр.95/2009г.), Общински съвет Сливо поле
реши:
Приема изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле, както следва:
§ 1. Чл.41а отпада.
§ 2. Чл.42 отпада.
РЕШЕНИЕ № 338
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и § 20 от ПЗР към Закона за
изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси(ДВ, бр.95/2009г.), Общински
съвет Сливо поле реши:
Приема изменения и допълнения на Наредба №11 за определяне размера на местните
данъци на територията на Община Сливо поле, както следва:
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§ 1. В чл.5 се създава нова ал.3:
„Чл.5. (3) В производствата по ал.1 служителите на общинска администрация имат
правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на
данъчни задължения – на публични изпълнители.”
§ 2. В чл.7, ал.4 числото „2520” се заменя с „1680”.
§ 3. В чл.8, ал.3 текста „Дирекция „Специализирана администрация” се заменя с
„Дирекция „Общинска собственост, устройство на територията и административно
обслужване”.
§ 4. В чл.10, ал.1, т.1 отпада текста „по график, определен със заповед на кмета на
общината”
§ 5. В чл.18 се създава нова ал.3:
„Чл.18. (3) Изречение първо в ал.2 не се прилага за нежилищните имоти, които са
собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на
ползване.”
§ 6. В чл.32 се правят следните изменения:
1.Създава се нова ал.3 със следния текст:
„Чл.32. (3) Данък при възмездно придобиване на имущества се дължи и при
придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.”
2.Старите ал.3, 4 и 5 стават съответно ал.4, 5 и 6.
§ 7. В чл.35, ал.1, подточка а) - числото „0,4” се заменя с „0,5”
§ 8. В чл.37, ал.2 след думите „и моторните превозни средства” се добавя текста „а в
случаите на чл.32, ал.3 – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на
собственост, който подлежи на вписване”
§ 9. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 9:
„§ 9. За 2010г. – първата вноска по чл.11, ал.1 се внася в срок от 01 март до 30
април.”
РЕШЕНИЕ № 339
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 от
Наредба №1/2008г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община Сливо поле
за периода 2008-2011 година.
РЕШЕНИЕ № 340
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.3 от
Наредба №1/2008 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на
Община Сливо поле за 2010 година.
РЕШЕНИЕ № 341
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 от ЗОБ, чл.11 от ЗОД и
във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010г, ПМС №234/30.12.2009 г. и Наредбата на
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Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за организация и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Приема бюджета на Община Сливо поле за 2010 г., както следва:
1.1.
По прихода в размер на 5805437 лв / съгласно Приложение 1 /
1.1.1. Приходи за държавна дейност в размер на 3519754 лв
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2520565 лв
1.1.1.2.Преходен остатък от 2009 г. в размер на 999189 лв
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2285683 лв
1.1.2.1.
Данъчни приходи в размер на 192000 /съгласно Приложение 1 /
Неданъчни приходи в размер на 999248 лв / съгл. Приложение 1 /
1.1.2.2.
Обща изравнителна субсидия в размер на 707400лв;
1.1.2.3.
Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
235200лв, в т.ч.:
- за строителство и основен ремонт и придобиване на ДМА –66400лв
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 168800 лв
1.1.2.4.
За зимно поддържане на пътищата - 38100 лв
1.1.2.5.
Преходен остатък от 2009 г. в размер на 410439лв
1.1.2.6.
Друго финансиране в размер на 258604 лв., в т.ч.заеми, предоставен
трансфер,погашения на главници и чужди средства.
1.2. По разходите
в размер на 5805437 лв, разпределени по функции, групи,
дейности и параграфи, съгласно Приложение 1,
в т.ч. : резерв - 242575 лв
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3519754 лв
в т.ч. резерв -144832 лв
1.2.1.1. От държавни трансфери 2520565 лв
1.2.1.2. От преходен остатък 999189 лв
1.2.2. За местни дейности в размер на 2285683 лв
в т.ч. резерв -97743 лв
1.2.2.1. За делегирани държавни дейности 121624 лв /дофинансиране /
1.2.2.2. За местни дейности 2164059 лв
1.3. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложение № 1
1.4. Инвестиционна програма в размер на 313960 лв, съгласно приложен поименен
списък /Приложение 2/
1.4.1. Капиталови разходи за делегирани от държавата дейности – от преходен
остатък 36020 лв.
1.4.2. Капиталови разходи за местни дейности – 277940 лв
2. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по
образование, които имат право на заплащане на част от транспортни разходи, съгласно
Приложение №3.
3. Утвърждава поименен списък на лицата, които имат право на заплащане на част от
транспортните разходи, съгласно Приложение № 4.
4. Определя 69 бр. численост на персонала в общинска администрация в т. ч. :
- 58 бр. със средства за заплати по § 01 в размер на 215155 лв. За сметка на трансфера
по единния разходен стандарт
- 11 бр. Дофинансирани бройки със средства за заплати по § 01 в размер на 78250 лв.
За сметка на общински приходи.
5. Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките за средствата за заплати
по т.4 съответно за делегираната и дофинансираната дейност и съобразно приетата
структура на общинската администрация.
6. Определя средните брутни работни заплати – местни дейности, съгласно Приложение №5
и фонд за работни заплати на държавните дейности съгласно § 01/00 по Приложение № 1.
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7. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, съгласно Приложение №6.
8. Определя / съгласно чл.11 и при спазване изискванията по чл.12 от ЗОД / годишния
размер на плащанията по общинския дълг и намеренията за поемане на дълг през
бюджетната 2010 г., съгласно Приложение №7.
- максимален размер на общинския дълг – 824818 лв.
- общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 824818 лв.
- максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
бюджетната година – 743643 лв.
9. Субсидии за организации с нестопанска цел:
- Спортен клуб по борба, джудо и самбо „Дунав” Сл.поле – 2000 лв. – за командировки
при състезания, екипи и горива;
- Сдружение „Футболен клуб Дунав – 2009” – Сливо поле – 3000лв. – за съдийски
разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки
- Сдружение „Футболен клуб Ботев – 2009” – Голямо Враново – 3000лв. – за съдийски
разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки
10. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по
тримесечия и по месеци.
11. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни”
дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и
фондове на общината.
12. Възлага на кмета на общината:
12.1. Да въведе ограничителни мерки за поемане и извършване на разходи на ниво
община и на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити до размера на утвърдените
им бюджетни кредити;
12.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол;
12.3.
При възникване на временен
недостиг на средства за финансиране на
“държавни дейности” да отправи мотивирано искане до Общинския съвет за вземане на
решение и до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;
12.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на
дарителя, донора;
12.5. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от
един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност с изключение на
разходите за делегираните от държавата дейности по образование при условие, че няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
РЕШЕНИЕ № 342
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.53, ал.4 от Закона за
горите, чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за горите във връзка с чл.32, 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:
І. Да се проведе прореждаща сеч в подотдел 1/д с площ от 228,000 дка, съставна част
от имот №365001 с обща площ от 600,375 дка, представляващ широколистна гора, находящ
се в землището на с. Черешово, собственост на Община Сливо поле, съгласно
лесоустройствения план на ДЛС”Сеслав” гр.Кубрат.
ІІ.Да се проведе гола сеч в подотдел 2/в с обща площ от 119,187 дка, с площ за сеч в
размер на 60,000 дка, съставна част от имот №368001 с обща площ от 639,700 дка,
представляващ широколистна гора, находящ се в землището на с. Черешово, собственост на
Община Сливо поле, съгласно лесоустройствения план на ДЛС”Сеслав” гр.Кубрат.
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ІІІ. Да се проведе пробирка в подотдел 5/ц с площ от 99,446 дка, съставна част от имот
№375001 с обща площ от 450,882 дка, представляващ широколистна гора, находящ се в
землището на с. Черешово, собственост на Община Сливо поле, съгласно лесоустройствения
план на ДЛС”Сеслав” гр.Кубрат.
ІV.Определя цени съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на
Държавната агенция по горите по Закона за горите, раздел ІІ – Такси на корен на облите
дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд
/Обн.ДВ. бр.73/19.08.2008 год., изм.ДВ.бр.48/26.06.2009 год./ за плътен кубичен метър, както
следва:
- Едра строителна дървесина
- 40,00 лева
- Средна строителна дървесина
- 25,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 15,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м³
- 14,00 лева
V. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да създаде необходимата
организация за снабдяването с необходимите документи по провеждането на сечта, съгласно
чл.53, ал.2 от Закона за горите.
РЕШЕНИЕ № 343
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема за сведение доклад за резултатите от проверка за изпълнението на
препоръките по Одитен доклад №0051800808 за извършен одит на финансовото управление
на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Сливо поле за периода от
01.01.2008г. до 30.09.2008г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 32
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 24.02.2010г.

РЕШЕНИЕ № 344
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.45, ал.1, чл.45 ал.2, т.1 и чл.51, ал.1 от Наредба № 1/2008 г. на Общински
съвет Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и
вещи общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот–
частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 1210
кв.м., обособено в урегулиран поземлен имот ІІІ-530, кв.105 по плана на град
Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена на
имота– 4840,00 лева (без вкл. ДДС), депозит за участие– 500,00 лева и стъпка на
наддаване– 484,00 лева.
2. Кметът на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия
по организирането и провеждането на търга и подписването на договора за
продажба, респективно да оправомощи лице за сключване на договора, както и
всички други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 345
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.45, ал.1, чл.45 ал.2, т.1 и 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 и чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове,
Общински съвет Сливо поле реши:
1. Изменя и допълва Решение № 97 по Протокол № 12 от заседание на
Общински съвет Сливо поле, проведено на 21.07.2008 година, както следва:
думите „при начална тръжна цена на имота– 2915,00 лева (без вкл. ДДС),
депозит за участие– 295,00 лева и стъпка на наддаване– 292,00 лева”, се
заменят с „при начална тръжна цена на имота– 4505,00 лева (без вкл. ДДС),
депозит за участие– 455,00 лева и стъпка на наддаване– 451,00 лева”.
2. В останалата му част Решение № 97 по Протокол № 12 от заседание на
Общински съвет Сливо поле, проведено на 21.07.2008 година остава
непроменено.
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РЕШЕНИЕ № 346
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие трасето на ел.кабел 20 kV да премине и да се прокара през
ПИ № 000337 - публична общинска собственост (мера) по плана за
земеразделяне на град Сливо поле, съгласно приложената скица, неразделна
част от настоящото решение –извадка от одобрения ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН
ПЛАН за обект: Ел. кабел 20 kV от УПИ VІІ-1198, кв.63 до съществуващо ЖР
на електропровод, град Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 347
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие трасето на питеен водопровод и ел.кабел ниско напрежение
да премине и да се прокара през ПИ № 000135 - публична общинска
собственост (мера) по плана за земеразделяне на село Голямо Враново,
ЕКАТТЕ 15829, съгласно приложената скица, неразделна част от настоящото
решение –извадка от одобрения ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на питеен
водопровод и ел. кабел - ниско напрежение през ПИ 000135 до ПИ 000112 по
плана за земеразделяне на село Голямо Враново.
РЕШЕНИЕ № 348
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие да бъдат бракувани водопроводни съоръжения, находящи
се на територията на Община Сливо поле, за периода 01.01.2008г. до
31.12.2008г., съгласно приложен списък към писмо изх. № ВОКТ 484/
26.01.2010 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Русе.
РЕШЕНИЕ № 349
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 2, ал. 2, пр. 2, ал. 3,
ал. 4, ал. 5 и ал. 7, чл. 18, ал.1, т. 2, буква „г” и чл. 19, чл. 20 и чл. 22 от Наредба
№ 2/13.03.2002 г. на МТС, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Определя за провеждане на конкурс за възлагане линии и
разписания от Областна транспортна схема на област Русе от квотата на
община Сливо поле, поради изтичане на сключените договори, следните
линии и маршрутни разписания:
ЛИНИЯ РУСЕ-КОШАРНА И ОБРАТНО
1. Маршрут: РУСЕ-КОШАРНА-РУСЕ
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2. Дължина: 39.1 км.
3. Спирки: РУСЕ (АВТОГАРА „ИЗТОК” – ПОДСТАНЦИЯ-ПАСАТ
–ПАСАТ – СЕРДИКА – БОЛНИЦАТА – ЗАХАРЕН ЗАВОД –
ДУНАВ МОСТ) – разкл. МАРТЕН – разкл. САНДРОВО – СЛИВО
ПОЛЕ – БОРИСОВО – СТАМБОЛОВО – КОШАРНА
4. График за движение:
Графикът за движение се изпълнява от Понеделник до Неделя
включително.
Тръгва от Русе
6.50 9.30 12.30 15.00 16.45 17.30 19.30
Пристига в Кошарна
7.46 10.26 13.26 15.56 17.41 18.26 20.26
Тръгва от Кошарна
5.45 6.30 8.00 11.00 13.30 16.15 18.20
Пристига в Русе
6.41 7.26 8.56 11.56 14.26 17.11 19.16
Превозите се извършват с всички класове автобуси и
автомобили от категория М1, М 2 и М 3 с класове ІІ, ІІІ и В при наличието на
багажно отделение с достъп отвън.
ЛИНИЯ РУСЕ-ЮДЕЛНИК И ОБРАТНО
1. Маршрут: РУСЕ-ЮДЕЛНИК-РУСЕ
2. Дължина: 38.0 км.
3. Спирки: РУСЕ (АВТОГАРА „ЮГ” – „АФРОДИТА” –
„ОБОРИЩЕ” – „ОЛИМП” – КАТ – ДУНАВ МОСТ) – разкл.
МАРТЕН – разкл. САНДРОВО – СЛИВО ПОЛЕ – БОРИСОВО –
ЮДЕЛНИК
4. График за движение
:
4.1 Графикът за движение се изпълнява от Понеделник до Петък
включително.
Тръгва от Русе
Пристига в Юделник

7.20 8.30 10.30 13.15 17.00
8.18 9.28 11.28 14.13 17.58

Тръгва от Юделник
Пристига в Русе

6.00 7.00 8.30 9.30 12.00
6.58 7.58 9.28 10.28 12.58

4.2
Тръгва от Русе
Пристига в Юделник

Събота

Неделя

8.30 13.15
9.28 14.13

17.00 19.00
17.58 19.58

Тръгва от Юделник
7.00 9.20
15.00 18.00
Пристига в Русе
7.58 10.18
15.58 18.58
Превозите се извършват с всички класове автобуси и
автомобили от категория М 1, М 2 и М 3 с класове ІІ, ІІІ и В при наличието на
багажно отделение с достъп отвън.
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ЛИНИЯ РУСЕ-МАЛКО ВРАНОВО И ОБРАТНО
1. Маршрут: РУСЕ-МАЛКО ВРАНОВО-РУСЕ
2. Дължина: 42.1 км.
3.
Спирки: РУСЕ (АВТОГАРА „ЮГ” – „АФРОДИТА” –
„ОБОРИЩЕ” – „ОЛИМП” – КАТ – ДУНАВ МОСТ) – разкл. МАРТЕН – разкл.
САНДРОВО – СЛИВО ПОЛЕ – разкл.БАБОВО – ГОЛЯМО ВРАНОВО –
МАЛКО ВРАНОВО
4. График за движение:
Графикът за движение се изпълнява както следва:
от Понеделник

от

до Събота вкл.

до Петък

Понеделник
вкл.
Тръгва от Русе
13.30
Пристига в М.Враново
14.33

7.00/през Ряхово/
8.11

12.15

16.30

13.18

17.33

Тръгва от М.Враново
5.30
8.45
14.00/през Ряхово/
8.15
Пристига в Русе
6.33
9.48
15.11
9.18
Превозите се извършват с всички класове автобуси и
автомобили от категория М 1, М 2 и М 3 с класове ІІ, ІІІ и В при наличието на
багажно отделение с достъп отвън.
ЛИНИЯ РУСЕ - РЯХОВО И ОБРАТНО
1. Маршрут: РУСЕ- РЯХОВО - РУСЕ
2. Дължина: 33.1 км.
3. Спирки: РУСЕ (АВТОГАРА „ЮГ” – „АФРОДИТА” –
„ОБОРИЩЕ” – „ОЛИМП” – КАТ – ДУНАВ МОСТ) – разкл.
МАРТЕН – разкл. САНДРОВО – СЛИВО ПОЛЕ – РЯХОВО
4. График за движение
4.1 Графикът за движение се изпълнява от Понеделник до Петък
включително.
Тръгва от Русе
9.30 10.00 16.00(зимно) 16.30
20.00(лятно)
Пристига в Ряхово
10.19 10.49 16.49(зимно) 17.19
20.49(лятно)
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Тръгва от Ряхово
Пристига в Русе
4.2
Тръгва от Русе
Пристига в Ряхово
Тръгва от Ряхово
Пристига в Русе

6.30
7.19

8.45 12.00
9.34 12.49

14.30
15.19

Събота
17.00
17.49

Неделя
17.30
18.19

14.00
14.49

14.30
15.19

Превозите се извършват с всички класове автобуси и
автомобили от категория М1, М 2 и М 3 с класове ІІ, ІІІ и В при наличието на
багажно отделение с достъп отвън.
ІІ. Ред за определяне и възлагане на маршрутни разписания за
изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
2.1.Определя на основание чл. 18, ал. 1, т. 2, буква „г” от Наредба № 2 на
МТС за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица следните
курсове по маршрутни разписания:
ЛИНИЯ РУСЕ-КОШАРНА И ОБРАТНО
Час на тръгване от Кошарна 5.45 и от Русе 12.30
Час на тръгване от Кошарна 11.00 и от Русе 17.30
ЛИНИЯ РУСЕ-ЮДЕЛНИК И ОБРАТНО
Час на тръгване от Юделник 7.00 и от Русе 13.15
ЛИНИЯ РУСЕ-МАЛКО ВРАНОВО И ОБРАТНО
Час на тръгване от Малко Враново 8.45 и от Русе 12.15
ЛИНИЯ РУСЕ - РЯХОВО И ОБРАТНО
Час на тръгване от Ряхово 6.30 и от Русе 10.00
2.2. Допуска за участие по линиите, включващи разписания, определени
за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица и кандидати,
които нямат така оборудвани автобуси.
2.3. При условие, че на някой от тези кандидати бъде възложено
изпълнение на съответната линия, то той се задължава в рамките на дванадесет
месеца от сключване на договора да осигури такъв автобус. Това му
задължение се включва в договора за възлагане.
ІІІ. Утвърждава, на основание чл. 22, ал. 2, т. 3 от Наредба № 2,
следните изисквания към кандидатите и техническите условия към
превозните средства:
3.1. Изисквания към кандидатите:
13

3.1.1. Кандидатите да са физически или юридически лица, регистрирани като
търговци, които притежават лиценз за превоз на пътници на територията на
Република България или лиценз на Общността за превоз на пътници.
3.1.2. Кандидатите да имат назначен ръководител транспортна дейност към
момента на подаване на документите за участие в конкурса.
3.1.3. Кандидатите да са осигурили за участие необходимия брой превозни
средства, включително и резервни, съответстващ на заявеното им участие. Тези
транспортни средства трябва да са свободни от изпълнение на други линии и
разписания от утвърдени транспортни схеми или специализирани превози.
3.1.4. Кандидатите да имат на разположение собствена или наета гаражна площ
на територията на област Русе.
3.2.Изисквания и технически условия към превозните средства:
3.2.1. За участие в конкурса, съгласно чл. 37, т. 3, буква „б” от Наредба № 2, се
допускат автобуси от категории М 1, М 2 и М 3, с класове ІІ, ІІІ и В, при
наличието на багажно отделение с достъп отвън, съответно на посочените в І
маршрутни разписания.
3.2.2. Представените превозни средства трябва да имат:
- валиден протокол за преглед на техническата изправност и валидна карта за
допълнителен преглед /Приложение 6 и 6а към чл.8, ал. 8, т.3 от Наредба № 32
на МТ/.
- валидни застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука” или
застраховка „Отговорност на превозвача”.
3.3. Превозвачите, участващи в конкурса следва да притежават :
3.3.1. При участие с лиценз за превоз на пътници на територията на Република
България - удостоверения на МПС за обществен превоз на пътници за същия
превозвач за основните и резервни транспортни средства, с които участват в
конкурса, както и за основните транспортните средства, които са ангажирани в
изпълнението на други линии и разписания по утвърдени транспортни схеми
или специализиран превоз.
3.3.2. При участие с лиценз на Общността, следва да притежават заверени
копия за същия лиценз, като броят им трябва да е равен или да превишава броя
на основните транспортни средства, с които участват в конкурса, сумиран с
броя на основните транспортни средства, които са ангажирани в изпълнението
на други линии и разписания по утвърдени транспортни схеми или
специализиран превоз.
ІV. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в
конкурса
4.1. Общи документи:
4.1.1. Заявление за участие в конкурса по образец.
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4.1.2. Предложения с установени в него цени и социални облекчения и
автобуси, с които се участва за конкретната линия или разписание. За всяка
линия се подготвя и прилага отделно предложение.
4.1.3. Квитанция за внесена гаранция за изпълнение на договор за възлагане по
съответната линия. Кандидатите заявили участие за повече от една линия
внасят гаранция за всяка една от тях.
4.1.4. Квитанция за закупена тръжна документация.
4.2.Документи, свързани с превозвача:
4.2.1. Удостоверение за актуално състояние на търговеца.
- за регистрирани в Агенция по вписванията - от Търговския регистър
- за нерегистрирани в Агенция по вписванията - от съответния Окръжен съд,
заедно с копие от удостоверение за регистрация в регистър БУЛСТАТ.
4.2.2. Удостоверение от НАП по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на задължения
към бюджета за данъчни и осигурителни вноски.
4.2.3. Удостоверение от община Сливо поле за липса на задължения на
кандидата към същата.
4.2.4. Удостоверение от общината по месторегистрация на кандидата за липса
на задължения на кандидата към същата.
4.2.5. Копие от лиценза и удостоверенията на МПС за обществен превоз на
пътници за всички МПС или от всички заверени копия на лиценза.
4.2.6. Копия от удостоверението на ръководителя на транспортната дейност,
трудовия му договор и уведомлението от НАП за неговото назначаване.
4.2.7. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса, с
установени в него марка, регистрационен номер, номер на рамата, собственост.
4.2.8. Документ, установяващ наличието на гаражна площ - нотариален акт или
договор за наем със срок, не по-малък от пет години от момента на внасяне на
заявление за участие в конкурса.
4.2.9. Декларация от представляващия превозвача, че към момента на
депозиране на документите, автобусите, с които се участва, не са ангажирани с
превози по други линии и разписания от утвърдена транспортна схема, поради
сключени договори и споразумения, независимо от тяхното основание, както и
за изпълнение на специализиран превоз.
4.3. Документи, свързани с транспортните средства:
4.3.1. Копия от регистрационните талони на всички автобуси, с които се
участва в конкурса.
4.3.2. Копия от протоколите за извършен периодичен преглед за проверка на
техническата изправност и картите за допълнителен преглед към тях.
4.3.3. Копия от знака за технически прегледи.
4.3.4. Копия от задължителните застраховки.
4.3.5. Копия от договор за наем или лизинг с нотариална заверка на подписите,
за транспортните средства, които не са собственост на участника.
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Непредставянето на някой от документите по точки 4.1. и 4.2. е
условие за недопускане до участие на съответния кандидат.
Непредставяне на някой от документите по т. 4.3. е условие за
недопускане на съответния автобус до участие. Понататъшното класиране
на този кандидат ще се извършва без отстранения автобус.
V. Утвърждава
кандидатите:

следните

критерии

и

начин

за

оценка

на

5.1. Екологичност на превозните средства - всяко превозно средство,
съответстващо на изискванията за екологичност, предвидени в системата за
екологичност и безопасност ЕВРО, получава следните точки:
- ЕВРО 1 - 2 точки
- ЕВРО 2 - 4 точки
- ЕВРО 3 – 6 точки
- ЕВРО 4 - 8 точки
- ЕВРО 5 - 10 точки
Начинът за оценка
по този критерий се извършва на базата на
регистрационните талони или представяйки удостоверения от производител
или официален представител за съответната марка. Точките по критерия са
средно аритметичното от сбора от получените точки за всяко от основните
МПС.
5.2. Допълнителни услуги в превозните средства:
- наличие и изправност на уредба за отопление и вентилация - 4 точки
- наличие и изправност на климатик – 5 точки
Начинът за оценка по този критерий се извършва на базата на директен оглед
от определени представители на конкурсната комисия. Точките по критерия
са средно аритметично от сбора от получените точки за всяко от основните
МПС.
5.3. Цени и социални облекчения:
Най-ниската оферирана цена на билет от началния до крайния пункт се приема
за базисна и получава 10 точки. Следващите оферирани предложения спрямо
базисната цена по възходящ ред се оценяват по формулата 10 – n.2 точки, като
„n” е равно на 1,2,3,4 или 5 и е поредността на предложенията. При „n” поголямо или равно на пет, предложената цена получава нула точки.
Предложените социални облекчения се оценяват, като всяко от тях
получава 0.5 точки.
Точките по този критерий се образуват, като сбор от получените
точки от цената и социалните облекчения.
Социалните облекчения следва да бъдат съобразени с изискванията на
чл. 19, ал. 2 от Наредба № 2.
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5.4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица
- всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица
получава 5 точки.
Начинът за оценка се извършва при наличието на удостоверение на МПС за
превоз на трудноподвижни лица или карта за допълнителен преглед към
протокол за извършен преглед техническата изправност на ППС, като
комисията преценява чрез оглед съответствието на представените ППС към
депозираните документи.
5.5. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация:
- възраст до една година - 10 точки, представляваща базисна оценка
- за всяка навършена година от момента на регистрация, базисната оценка
се намалява с 0.5 точка до изчерпване на точките по критерия.
Начинът на оценка се извършва по регистрационните талони на автобусите,
като точките по критерия са средно аритметичното от сбора на точките за
всеки автобус.
5.6. Опит на превозвача при извършване на обществен превоз на пътници
5.6.1. За всяка година, през която превозвачът е имал лиценз за обществен
превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на
Общността - по 2 точки.
5.6.2. За всяка година, за която превозвачът е имал сключен договор за
обществен превоз на пътници с община Сливо поле - по една точка.
Начинът за оценка се извършва на базата на представени копия от
първоначалния и последващите го лицензи и копия от сключени договори с
общината.
Точките по критерия се образуват сумирайки точките по 5.6.1 и 5.6.2
5.7. Наличие на гаражна площ на територията на община Сливо поле или
община Русе:
- собствена гаражна площ в община Сливо поле 5 точки
- наета гаражна площ в община Сливо поле – 2 точки
- собствена гаражна площ в община Русе - 2 точки
- наета гаражна площ в община Русе – 1 точка.
Начинът на класиране се извършва на база представени нотариален акт за
собственост или договор за наем.
Комисията след оглед може да прецени, че представената гаражна площ
не съответства на целите, за които е предназначена и да не присъди точки.
5.8. Собственост на превозните средства:
- собствено превозно средство – 3 точки
- превозно средство на лизинг – 2 точки
- наето превозно средство – 1 точка
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Начинът на оценка се извършва по регистрационните талони на
автобусите, наличието на договори за наем или лизинг. Точките по критерия
са средноаритметично от сбора на точките за всички автобуси.
VІ. Ред за провеждане на конкурса и начин за класиране.
6.1. Ред за подаване на документите за участие в конкурса и видове
образци документи
6.1.1.Общинският съвет утвърждава видът, съдържанието и формата на
образците документи за участието в конкурса, идентични с приложенията към
това решение, както и начинът за подаване на тези документи
- Заявление – приложение 1
- Предложение – приложение 2
- Декларация – приложение 3
- Договор за възлагане обществен превоз на пътници по областна транспортна
схема от квотата на община Сливо поле – Приложение 4.
6.1.2. Заявлението за участие, заедно с документите по т. 4.2. и т. 4.3. се
поставят в непрозрачен плик, надписан с адреса за кореспонденция на
кандидата, телефонът му, както и наименованието на конкурса. В същия плик
се поставят и онези документи, чрез които се доказват съответствие с приетите
критерии. В друг или други непрозрачни запечатани пликове се поставя
предложението, ако се кандидатства за една линия или предложенията, ако са
повече линии. Тези пликове се поставят в големия плик, който също се
запечатва. Комплектът документи се депозира в деловодството на общината от
представител на кандидата или се изпраща по пощата или фирма за куриерски
услуги с пратка с обратна разписка. Върху плика на приетите или получени
документи се отбелязва датата и часът на доставка в общината. Всички копия
от документи трябва да бъдат заверени с надпис „вярно с оригинала”, подпис и
печат на кандидата и подредени съгласно точка 4.2. и т. 4.3.
6.2. Общинският съвет приема правото на конкурсната комисия да
излъчва измежду членовете си нарочна комисия в състав от трима члена
за оглед на представените ППС и гаражни площи.
6.3. Необходимият брой автобуси за обслужване на съответните линии
както следва:
- за линията РУСЕ-КОШАРНА И ОБРАТНО
- 2 основни и
резервен
- за линията РУСЕ-ЮДЕЛНИК И ОБРАТНО
- 2 основни и
резервен
- за линията РУСЕ –МАЛКО ВРАНОВО И ОБРАТНО - 2 основни и
резервен
- за линията РУСЕ-РЯХОВО И ОБРАТНО
- 2 основни и
резервен

е
1
1
1
1
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При участие за 2 линии едновременно необходимата резерва е 1
автобус.
При участие за 3 линии едновременно необходимата резерва е 2
автобуса.
При участие за 4 линии едновременно необходимата резерва е 3
автобуса.
6.4. Необходим брой заверени копия от лиценза
обслужване на съответните линии е както следва:
- за линията РУСЕ-КОШАРНА И ОБРАТНО
- за линията РУСЕ-ЮДЕЛНИК И ОБРАТНО
- за линията РУСЕ –МАЛКО ВРАНОВО И ОБРАТНО
- за линията РУСЕ-РЯХОВО И ОБРАТНО

на Общността за
-

2 бр.
2 бр.
2 бр.
2 бр.

Неосигуряването на съответния брой автобуси и заверени копия
основание за недопускане на кандидата за участие в конкурса.

е

6.5. За проверка на достоверността на обстоятелствата, изложени в
декларациите по чл. 4.2.9, кметът изисква информация от ОО КД ДАИ
Русе и община Русе, свързана с ангажираността на транспортните средства
на заявилите участие превозвачи. Тази информация се изисква след
изтичане срока за депозиране на документите за участие в конкурса и се
предоставя на конкурсната комисия за преценка допускане за участие по
съответната линия.
6.6. След проверка на документите, установени в т. 4.1., 4.2. и 4.3. и
съобразяване с информацията по т. 6.5, конкурсната комисия се
произнася за допускане на кандидата за участие в конкурса.
6.6.1. Липсата на документи по т. 4.1. и 4.2. са основание за недопускане на
кандидата до участие.
6.6.2. Липсата на документи по т. 4.3. е основание за отстраняване на
съответното транспортно средство.
6.6.3. На базата на представените документи по т. 4.2.5, депозираната
декларация по т. 4.2.9 и събраната информация по т. 6.5, за всеки един от
кандидатите се преценява съответствието към изискванията на т. 6.3 и т. 6.4.
6.6.4. Документите на заявилите участие кандидати се разглеждат по реда на
тяхното приемане.
При констатация на недостатъчен брой автобуси, за съответният
кандидат, необходими за обслужване на линията или линиите, за които
кандидатства, този кандидат не се допуска до участие. За всеки кандидат се
счита, че е налице недостатъчен брой автобуси, когато:
- за кандидат с лиценз за превоз на пътници на територията на Република
България се установи, че същите автобуси се използват по други линии и
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разписания извън предмета на конкурса, поради сключени договори и
споразумения, както и изпълнение на специализирани превози.
- за кандидат с лиценз на Общността се установи, че разликата между общия
брой на заверените копия от лиценза с необходимите му заверени копия за
изпълнение на други линии и разписания извън предмета на конкурса, поради
сключени договори и споразумения, както и за изпълнение на специализирани
превози е по-малка от установения брой заверени копия, в т. 6.4.
6.7. Начин на класиране
6.7.1.При наличието на участници, кандидатствали за повече от една линия,
класирането се извършва в следната последователност:
- Русе – Юделник
- Русе – Малко Враново
- Русе – Ряхово
- Русе – Кошарна
За всяка една от линиите се подготвя и прилага отделно предложение.
6.7.2.Класирането се извършва
на базата общия брой точки за всяко
предложение, като на първо място се класира този участник, който е събрал
най-голям общ брой точки.
6.7.3.При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия
„цени и социални облекчения”.
6.7.4. При повторно равенство се класира получилият по-голям сбор точки по
критериите „екологичност” и „цени и социални облекчения”.
VІІ. Определя комисия в състав от девет члена:
7.1. Състав на комисията:
- Юрист – 1 чл.
- Представител на ОО КД ДАИ – 1 чл.
- Представител на МВР – 1 чл.
- Представител на НАП - 1 чл.
- Общински съветници – 2 чл.
- Общинска администрация – 2 чл.
- Представител на браншова организация - 1 чл.
7.2. Определя за членове на конкурсната комисия следните общински
съветници:
1. Велизар Маринов Ясенов
2. Илиян Стоянов Иванов
7.3. Определя за председател на комисията един измежду посочените в 7.1.
двама представители на общинска администрация.
VІІІ. Цени на конкурсните документи и размер на гаранцията:
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8.1 Определя цена на комплекта конкурсна документация – 60.00/шестдесет/
лв. с вкл. ДДС.
8.2. Определя размер на гаранцията за участие в конкурса и възлагане на
съответната линия 2000 лв./две хиляди/ за всяка линия.
ІХ. Взема решение за провеждане на конкурс за възлагане на превозите,
съгласно приетото в т. от І до VІІІ и делегира изпълнението на своите
функции относно провеждането на конкурса на кмета на община Сливо
поле. Определя десетгодишен срок на договора за възлагане. Задължава
кмета на общината да включи в съдържанието на сключения договор за
възлагане на превозите заявеното в предложенията на участниците, с
които е сключен договор, в това число цена и социални облекчения.
РЕШЕНИЕ № 350
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Допълва списъка на пътуващите служители от общинската
администрация, както следва:
На мястото на длъжността „ст.специалист разходи” кметство Голямо
Враново – Мартин Николаев Драганчев, пътуващ от гр.Русе.
РЕШЕНИЕ № 351
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.17, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг, във връзка с
предложение на Кмета на Община Сливо поле, относно поемане на дълг,
направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет Сливо поле
реши:
1. Община Сливо поле да сключи договор за кредит с „Фонд за органите
на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Внедряване
на мерки за енергийна ефективност и обновяване на СОУ „Св. Паисий
Хилендарски” и ОДЗ „Мечо Пух” в гр. Сливо поле, и ОУ „Иван Вазов”
с.Голямо Враново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие
2007-2013 г. ” приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, схема :
BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”,
при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 436 672,19 (четиристотин тридесет и шест
хиляди шестотин седемдесет и два лева и деветнадесет стотинки );
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 9 месеца, считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
части, без такса за предсрочно погасяване.
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Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161РО001/4.1-01/2007/036 ;
• Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – разходите за
обслужване на дълга не могат да надвишават плаващ шестмесечен EURIBOR
плюс максимална надбавка от 5.25%, комисионна за ангажимент от 0.5 % на
годишна база върху неусвоената част от кредита и комисионна за управление
от 0.01 % от размера на кредита, дължима еднократно. При забава в обслужване
на главницата се дължи договорения лихвен процент, увеличен с два пункта.
При забава на лихвата се дължи неустойка в размер на 2 % (два процента)
годишно върху просрочените лихви.
• Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Сливо поле по
Договор за безвъзмездна помощ № BG161РО001/4.1-01/2007/036, сключен с
Управляващия орган на съответната Оперативна програма.
2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Сливо поле да подготви
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит
Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 33
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 30.03.2010г.
РЕШЕНИЕ № 352
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.5 от Наредба № 6 за реда за
упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните
търговски дружества с общинско имущество, както и върху частта от капитала
на търговските дружества, в които има дялове или акции, във връзка с
приключване на проведената процедура по ликвидация, Общински съвет Сливо
поле реши:
1. „Апиария 93” ЕООД, с.Ряхово да бъде заличено от Търговския регистър;
2. Освобождава ликвидатора Петър Черкезов от отговорност.
РЕШЕНИЕ № 353
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема за сведение информацията от началника на РУ на МВР - Сливо
поле Валери Иванов, относно обстановката на територията обслужвана от РУ
на МВР -Сливо поле по противодействие на престъпността през 2009г.
2.Приема план-програма за активно противодействие на престъпността на
територията на Община Сливо поле за 2010г.
РЕШЕНИЕ № 354
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.45, ал.1, чл.45 ал.2, т.1 и чл.51, ал.1 от Наредба № 1/2008 г. на Общински
съвет - Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 760
кв.м.(седемстотин и шестдесет квадратни метра), обособено в урегулиран
поземлен имот VІІІ (осем римско), кв. 38а (тридесет и осми с буква „а”) по
плана на село Малко Враново, община Сливо поле, област Русе, при начална
тръжна цена на имота – 2280,00 лева, (без вкл. ДДС), депозит за участие –
500,00 лева и стъпка на наддаване – 200,00 лева.
2. Кметът на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия
по организирането и провеждането на търга и подписването на договор за
продажба, респективно да оправомощи лице за сключване на договора, както и
всички други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
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РЕШЕНИЕ № 355
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински
съвет Сливо поле реши:
Изменя и допълва Наредба №1 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, както следва:
§ 1. Алинея 2 на Чл.28 се изменя така:
„Чл.28. (2) За земеделските земи по чл.19 от ЗСПЗЗ Общинският съвет с
решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, може
да разреши сключването на:
1. предварителни договори;
2.договори за наем и аренда за срок от 3, съответно 4 години, след
проведен публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на тази
наредба.
Началните тръжни цени се определят по реда на Наредба № 2 за базисните
(начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и
административно предназначение – общинска собственост.”
§ 2. В Чл.29 Алинея 5 се отменя.
§ 3. В Чл.35 се правят следните изменения и допълнения:
1.Алинея 2 се изменя така:
„Чл.35 (2) Общинският съвет прогласява придобивна давност по
отношение на имоти, които подлежат на реституция при условията на Закона
за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
/ЗВСОНИ/, но към тях не са предявени претенции от бившите собственици.
Решението на общинския съвет се взема след съставен протокол от комисия,
определена със заповед на кмета на общината, включваща в своя състав
служители от дирекция "Общинска собственост, устройство на територията и
административно обслужване". С протокола се установява, че е изтекъл
петгодишен давностен срок след влизане в сила на чл.5, ал.2 от ЗВСОНИ и са
налице данни за непрекъснатото владение върху имота, респективно ползване
на имота за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена
на бюджетна издръжка.”
2.Алинея 3 се изменя така:
„Чл.35 (3) Общинският съвет прогласява придобивна давност по
отношение на завладени безстопанствени имоти при условията на чл. 79, ал. 1
от Закона за собствеността. Решението на общинския съвет се взема, по
предложение на кмета на общината, след съставяне на констативен протокол от
комисия, определена със заповед на кмета на общината, в състава на която
влизат служители на дирекция "Общинска собственост, устройство на
територията и административно обслужване". С протокола се установява, че е
изтекъл десетгодишния давностен срок от издаване на заповедта на кмета на
общината за завладяване на безстопанствения имот или са налице други данни
и основания за непрекъснатото владение върху имота, респективно ползване на
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имота за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на
бюджетна издръжка.”
3.Създава се нова алинея 4:
„Чл.35 (4) По отношение завладяването и управлението на
безстопанствените имоти на територията на община Сливо поле, се спазват
реда и условията предвидени в ГЛАВА ШЕСТА от тази наредба.”
§ 4. В чл.59 след израза „Замяната на общински жилища с нежилищни
имоти се допуска” се добавя израза „по реда и при условията на чл.49 от
Закона за общинската собственост,”
§ 5. В чл. 60 се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„Чл.60. (1) Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със
земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва с
решение на Общинския съвет след представяне на мотивирано становище на
общинската служба по земеделие.”
2.В алинея 3, точка 4 изразът „Общинска собственост и устройство на
територията” се заменя с „Общинска собственост, устройство на територията и
административно обслужване”.
§ 6. В чл. 86 изразът „Общинска собственост и устройство на
територията” се заменя с „Общинска собственост, устройство на територията и
административно обслужване”.
§ 7. Заглавието на раздел четвърти се изменя на „ОБЩИ ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ”
§ 8. В алинея 1 на чл.97 се създава нова точка 4:
„Чл.97. (1) 4. „свързани лица” по смисъла на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси с участници в търга или конкурса или с
членовете на техните управителни и контролни органи.”
§ 9. Създава се нов член 99а със следния текст:
„Чл.99а По решение на комисията по чл.96, може да не се допуснат до
участие в търг или конкурс за даден имот кандидати или свързани с тях лица по
смисъла на § 1, ал.1, точки 3 и 4 и ал.2 на ДР на Търговския закон, класирани на
първо място в предходни търгове или конкурси, които са отказали да сключат
договор повече от един път за същия имот.”
§ 10. В алинея 1 на чл.104 се създава нова точка 5:
„Чл.104. (1) 5. по решение на комисията в случаите по чл.99а.”
§ 11. Алинея 3 на чл.106 се допълва с текста „Тя не може да бъде пониска от стъпката на наддаване и по-висока от тройния й размер.”
§ 12. В Чл.112, алинея 1, точка 2, числото „10” се заменя с числото „20”.
§ 13. В чл.113 се правят следните изменения:
1.В алинея 1, точка 9 се изменя така:
„Чл.113. (1) 9. предоставяне на определен вид услуги в полза на граждани
на общината;”
2.В алинея 1 се създава нова точка 10:
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„Чл.113. (1) 10. извършване на определена дейност в полза на общината;”
3.Досегашната точка 9 става съответно точка 11.
§ 14. В чл.114, алинея 1, точка 5 се добавя запетая и текста „когато е
предвидено такова;”
§ 15. В чл. 115 се правят следните изменения:
1.В алинея 1, точка 3, след текста се добавя запетая и текста „ когато такъв
се изисква;”
2.Създава се нова алинея 4 със следния текст:
„Чл.115. (4) Не се допускат до участие в конкурса кандидати по решение
на комисията в случаите по чл.99а.”
§ 16. В чл. 116 се правят следните изменения:
1.Алинея 3 се изменя така:
„Чл.116. (3) Когато в срока за депозиране не постъпи предложение
(оферта), конкурсът се обявява за непроведен, за което се съставя протокол. В
тези случаи по предложение на конкурсната комисия, кметът на общината със
заповед може да определи допълнителен срок за депозиране на оферти, като
конкурсната комисия е длъжна да уведоми писмено всички лица, закупили
конкурсна документация за удължаването на срока.”
2.Създава се нова алинея 4 със следния текст:
„Чл.116. (4) Когато в срока за депозиране постъпи само едно предложение
(оферта), комисията по чл.96, след отваряне на плика с офертата и преценка на
предложените от кандидата условия, взима решение дали кандидатът да бъде
обявен за спечелил конкурса, или да се приложи процедурата по ал.3. По
предложение на комисията кметът на общината със заповед обявява участника
за спечелил конкурса, удължава срока за депозиране на оферти или обявява
конкурса за непроведен.”
§ 17. В чл. 118 се правят следните изменения:
1.Алинея 2 се изменя така:
„Чл.118. (2) Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на
получаване на протокола по чл.117, ал.4, т.3, съответно по чл.116, ал.4 и се
обявява на публично място в сградата на общинска администрация и
електронния сайт на общината, като участниците в конкурса се уведомяват
писмено.”
2. В алинея 4, изречение второ думата „търга” се заменя с думата
„конкурса”.
3.В алинея 5 , точка трета, думата „търга” се заменя с думата „конкурса”.
§ 18. В чл. 119, алинея 2 думата „търга” се заменя с думата „конкурса”.
§ 19. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. В алинея 1 думата „търга” се заменя с думата „конкурса”.
2.В алинея 3 думата „търга” се заменя с думата „конкурса”.
§ 20. В чл. 121 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл.121.(1) Община Сливо поле завладява безстопанствените имоти на
територията си. Действията по издирване, завладяване и регистриране на
безстопанствени имоти на територията на община Сливо поле се извършват от
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комисия, която включва служители в Дирекция „Общинска собственост,
устройство на територията и административно обслужване”.”
2.В алинея 2 думата „Служителят” се заменя с думата „Комисията”
§ 21. Член 123 се изменя така:
„Чл.123. След изтичане на 10 години от вписване на имота в регистъра на
безстопанствените имоти, или от момента, от който комисията по чл.121 е
установила непрекъснатото владение върху имота, респективно ползване на
имота за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на
бюджетна издръжка, за същия се съставя акт за общинска собственост на
основание чл.79 от ЗС въз основа на решение на общинския съвет по чл.35, ал.3
от наредбата.”
§ 22. В алинея 2 на Член 127 изразът „Общинска собственост и
устройство на територията” се заменя с „Общинска собственост, устройство на
територията и административно обслужване”.
§ 23. В Чл.135 се правят следните изменения:
1.В алинея 1 изразът „Общинска собственост и устройство на
територията” се заменя с „Общинска собственост, устройство на територията и
административно обслужване”.
2.В алинея 2 изразът „Общинска собственост и устройство на
територията” се заменя с „Общинска собственост, устройство на територията и
административно обслужване”.
§ 24. В параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби след
израза „Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет с
Решение №151 по протокол №16 от 28.11.2008г.” се добавя „изменена и
допълнена с решение № …… по протокол №… от ….03.2010 г.”
РЕШЕНИЕ № 356
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.
75, ал.1 от Наредба №1/2008 г. на ОбС Сливо поле, Общински съвет – Сливо
поле реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
движими вещи – частна общинска собственост, които не са необходими за
нуждите на Общината, както следва в таблицата:
№
по
ред

1.
2.
3.

Наименование на
движимата вещ

Местонахождение на Начална
Депозит
вещите
тръжна
за
цена
/в участие в
лева/
/лева/
Автомобил
лек
„ВАЗ Град Сливо поле
170,00
20,00
21063” ДК№З 6299АХ
Автомобил „ZUK А11” ДК Град Сливо поле
250,00
25,00
№ РД 9883
Автобус „FRENCH HOCH Град Сливо поле
1400,00
140,00
– 1КА 7.124” ДК № Р0545

Стъпка на
наддаване
/в лева/
10,00
10,00
50,00
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

РС
Автобус ”АВИА ЧАВДАР
ЛС- 5” ДК №Р6712 РР
Автобус ”АВИА ЧАВДАР
С- 5” ДК №Р6346 РР
Автомобил „NYSA” ДК №
РБ 9553
Автомобил „SKODA TAZ”
линейка ДК № РК4888
Автобус „РАФ 2203”, ДК
№ Р6212 РР
Автомобил „ВАЗ 2104”
ДК № Р9526 РА
Мотоциклет „MZ 150” ДК
№ Р7994

Град Сливо поле

2000,00

200,00

100,00

Село Ряхово

1400,00

140,00

50,00

Село Бабово

240,00

25,00

10,00

Село Стамболово

220,00

25,00

10,00

Село Юделник

250,00

25,00

10,00

Село Стамболово

160,00

20,00

10,00

Село Ряхово

70,00

10,00

5,00

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите
действия по организирането, провеждането на търга и подписването на
договорите за продажба, както и и всички други правни и фактически действия,
свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 357
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за регионалното развитие, Общински съвет Сливо поле реши:
Одобрява годишния доклад за наблюдение на изпълнението на
общинския план за развитие на община Сливо поле за 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 358
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за общо
ползване на земеделски стопани – животновъди и/ или техни сдружения,
отглеждащи животни в Община Сливо поле.
2.1. Одобрява местоположението и площта на физическите блокове и
парцелите на общинските мери и пасища в размер на 748,02 ха за цялата
община по Приложение № 1 – списък на блоковете на земеделските
стопанства с начин на трайно ползване “Постоянно затревени площи” по
населени места, предоставени от Общинска служба “Земеделие и гори” –
Сливо поле, подлежащи на предоставяне
на земеделските стопани животновъди за последващо кандидатстване в Разплащателна агенция за
получаване на директни плащания по схемата за единно плащане на площ.
2.2. Одобрява изготвените списъци по населени места на земеделските
стопани, които отглеждат животни, желаещи да ползват общински мери и
пасища.
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2.3. Одобрява изготвените сравнителни таблици за животновъдите от
населеното място с общ брой животни по вид, възраст и необходимата им
минимална площ, както и общата минимално необходима площ за животните
на отделния животновъд и за всички животновъди.
3. Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат
добитък, дребен рогат добитък и еднокопитни в съотношение, съгласно
Национален стандарт 4.1 от “Условията за поддържане на земята в добро
екологично и земеделско състояние” или за ЕПЖ на възраст на 24 м. – 5 дка, за
ЕПЖ на възраст от 8 до 24 м. – 2 дка, за ЕПЖ на възраст 2 м. до 8 м. – 1 дка, за
ДПЖ - 0,5 дка и еднокопитно – 5 дка.
4. Определя такса за ползване на общински мери и пасища в размер 50%
от получените директни плащания на хектар, приходите от която да се
ползват за поддържането им от Общината в добро агротехническо
състояние, платими в 14-дневен срок след получаване на директните
плащания.
5. Приема следните правила за ползване на общинските мери и пасища:
5.1. Задължения на общината:
5.1.1. Да представи на земеделски стопани - животновъди - физически
лица или техни сдружения необходимата документация за наличните имоти;
5.1.2. Да оказва помощ при идентификацията им;
5.1.3. Да съдейства пред ветеринарните служби за необходимите
удостоверения;
5.1.4. Общината се задължава да поддържа и стопанисва мерите и
пасищата на територията на общината;
5.2. Задължения на земеделски стопани – животновъди физически лица
или техни сдружения:
5.2.1. Да заплати в срок определената в т. 4 такса за ползване на
общинските мери и пасища при спазване на условията й;
5.2.2. Да поддържа мерите и пасищата в добро
екологично и
земеделско състояние;
5.2.3. Да не използва мерите и пасищата за неземеделски нужди;
5.2.4. Да не ги разорават;
5.2.5. Да не допускат замърсяване на мерите и пасищата от камъни и
храсти;
5.2.6. Да не допускат замърсяването им с битови, производствени и
други отпадъци;
5.2.7. Да не се заграждат и да не се изграждат в тях временни постройки.
6. Възлага на кмета на Община Сливо поле, кметовете и кметския
наместник на населените места в общината, след изготвяне на сравнителни
таблици да проведат събрания с подалите удостоверения животновъди, на
които да изберат подходящата форма на сдружаване. На събранията да се
определят :
6.1. Лице, което да представлява животновъдите при регистрацията на
определените общински мери и пасища в ОСЗГ и подаване на заявление за
подпомагане пред Разплащателната агенция.
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6.2. Да се разпише начина за разпределяне на получената помощ за
сдружението, съобразно предвидените площи и в съответствие с изискванията
на Национален стандарт 4.1 от “Условията за поддържане на земята в добро
екологично и земеделско състояние”.
7. За всяко населено място може да има едно или няколко сдружения,
като в едно сдружение могат да участват животновъди от съседни населени
места в чертите на Община Сливо поле.
8. При наличия на повече от едно сдружения в населеното място,
разпределянето на пасищата се извършва пропорционално на броя на
животните или чрез постигане на споразумение между сдруженията изразено
в писмена форма.
9. След задоволяване на нуждите на сдружението / ята за колективно
ползване на общинските мери и пасища, и при наличие на свободни
физически блокове, същите да се разпределят пропорционално на броя на
животните.
10. При недостиг на мери и пасища в населеното място, отговарящи на
общата минимално необходима площ за всички заявени животни, да се ползват
мери и пасища от съседни землища. При невъзможност, да се въведе
коефициент на
редукция на броя на
селскостопанските животни на
сдружението с цел покриване на изискванията за минимална гъстота на
животните по Национален стандарт 4.1.
11. Възлага на кмета на Община Сливо поле, кметовете и кметския
наместник на населените места в общината да сключат договори за общо
ползване на общинските пасища и мери със сдружението/ ята при спазване
на изискванията по предходните точки.
12. Настоящото решение на Общински съвет Сливо поле е правно
основание за ползване на общинските мери, пасища за целите на чл. 41 от
Закона за подпомагане на земеделските производители.
13. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на
настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 359
На основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Не приема предложението в докладната записка представителят на
Община Сливо поле в Учредителното събрание на МИГ да е един.
РЕШЕНИЕ № 360
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема предложението представителите на Община Сливо поле в
Учредителното събрание на МИГ да са двама, а именно:
- инж. Георги Стефанов Големански – Кмет на Община Сливо поле;
- Валентин Христов Атанасов- председател на Общинския съвет.
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РЕШЕНИЕ № 361
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, т.1 и т.5 от
Наредба №23 от 18.12.2009 год. на Министерство но земеделието и храните,
Общински съвет Сливо поле реши:
1.Става съучредител в Местна инициативна група „ИЗТОЧНА
ДУНАВСКА ЕЛИА”,
сдружение с нестопанска цел, определено да
осъществява дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите
лица с нестопанска цел и съгласно изискванията в Раздел ІІ на Наредба №23 от
18.12.2009 год. на МЗХ;
2.Приема целите и задачите на МИГ и се ангажира с изпълнението на
Стратегия за местно развитие;
3.Приема проектоустав на МИГ, като неразделна част от настоящото
решение;
4.Приема да влезе в състава на управителния съвет на МИГ, съгласно
чл.30 от ЗЮЛНЦ и изискванията на Наредба № 23/18.12.2009 год. на МЗХ;
5.Определя за свои представители на Учредителното събрание на МИГ:
- инж. Георги Стефанов Големански – Кмет на Община Сливо поле;
- Валентин Христов Атанасов- председател на Общинския съвет.
6.Възлага на определените представители да подпишат учредителния
протокол и учредителните документи на МИГ, и да представляват Община
Сливо поле в работата на Управителния съвет и Общото събрание.
РЕШЕНИЕ № 362
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.31 от Наредба №6 от 10.03.2000г.
за реда за упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в
едноличните търговски дружества с общинско имущество /ЕООД, ЕАД/, както
и върху частта от капитала на търговските дружества, в които има дялове или
акции на Общински съвет Сливо поле, във връзка с чл.8 от ЗБДОО за 2010г.(в
сила от 01.01.2010г., обн.ДВ бр.99/15.12.2009г.), Общински съвет Сливо поле
реши:
1.Определя на Неждет Мустафов Велиев – управител на „ДОР” ЕООД
с.Стамболово възнаграждение в размер на 621,00 лева месечно.
2.Възлага на (оправомощава) кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите действия по изпълнение на решението, като сключи
допълнително споразумение (анекс) към договора за управление с управителя
на дружеството.
РЕШЕНИЕ № 363
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във вр. с чл.83, ал.3 от ПМС
№324/30.12.2009г., Общински съвет Сливо поле реши:
Допълва списъка на пътуващите учители, както следва:
1.Нермин Юсеинова Хатибова – старши учител начален етап, пътуваща
от Сливо поле до Стамболово и обратно.
2.Ивелина Лазарова Николова – старши учител начален етап, пътуваща от
Сливо поле до Стамболово и обратно.
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РЕШЕНИЕ № 364
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Допълва списъка на пътуващите служители от общинската
администрация, както следва:
1.Енвер Садула Реджебов – сметосъбирач, пътуващ от Стамболово до
Сливо поле и обратно.
2.Айри Юсеинов Исмаилов – сметосъбирач, пътуващ от Стамболово до
Сливо поле и обратно.
3.Йордан Симеонов Йорданов – шофьор на специализирания камион за
сметосъбиране, пътуващ от Ряхово до Сливо поле и обратно.
РЕШЕНИЕ № 365
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.17, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг, във връзка с
предложение на Кмета на Община Сливо поле, относно поемане на дълг,
направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет Сливо поле
реши:
Допълва Решение № 351 по Протокол № 32 от заседание на Общински
съвет Сливо поле, проведено на 24.02.2010 г. в частта „Начин на обезпечение на
кредита”, като добавя текста:
„ - Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6
от Закона за общинския дълг”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 34
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 12.04.2010г.

РЕШЕНИЕ № 366
На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и Наредба № 7 от
29.12.2000 г. (посл. изм. ДВ. бр.4 от 15.01.2010 г.) на Министерството на
образованието и науката 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. Закрива яслената група във филиал с.Голямо Враново на ЦДГ „Пролет”
с.Малко Враново поради липса на деца за яслена група, отговаряща на
нормативните изисквания, считано от 1 май 2010 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими
мерки за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 367
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.12, ал.1, т.24 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет- Сливо поле, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, чл.51, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл.1 и чл.4 от Закона за арендата в земеделието, чл.29
и чл.83, ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и чл.10 от Наредба № 6 за
реда за упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в
едноличните търговски дружества с общинско имущество, Общински съвет
Сливо поле реши:
I. Дава съгласие да бъде отдаден под аренда за срок от 10 г. целия
разсадник собственост на „Декоративен и овощен разсадник“ ЕООД, чрез
провеждане на публично оповестен конкурс.
ІІ. Възлага на управителя на „ДОР”ЕООД да представи подробен списък
на недвижимите имотите, внесени в капитала на дружеството, които ще бъдат
отдадени под аренда, както и да определи специфични изисквания и условия
към управлението и ползването на имотите – предмет на конкурса.
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ІІІ. Възлага на управителя на „ДОР”ЕООД, след изпълнение на т.ІІ, да
внесе докладна записка с проект за решение за имотите, предвидени за
арендуване, размера на минималната годишна арендна вноска и условията на
конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 35
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 30.04.2010г.

РЕШЕНИЕ № 368
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във вр.с чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1, т.3
от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 от Наредба №6/2000г. на ОбС- за реда за
упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните
търговски дружества с общинско имущество /ЕООД, ЕАД/, както и върху
частта от капитала на търговските дружества, в които има дялове или акции,
Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема годишния счетоводен отчет и баланс на общинска фирма „ДОР”
ЕООД с.Стамболово за 2009г.
2.Печалбата, реализирана от дружеството за 2009г. в размер на 4182.41лв
след приспадане на дължимите данъци по ЗКПО да се използва за покриване на
загуби от минали години.
3.След подписване на арендния договор, да бъде обсъдено решение за
прекратяване и започване на процедура по ликвидация на фирмата.
РЕШЕНИЕ № 369
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във вр.с чл.147, ал.2 и чл.137, ал.1, т.3
от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 от Наредба №6/2000г. на ОбС- за реда за
упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните
търговски дружества с общинско имущество /ЕООД, ЕАД/, както и върху
частта от капитала на търговските дружества, в които има дялове или акции,
Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема годишния счетоводен отчет и баланс на общинска фирма
„Благоустройцвет” ЕООД гр.Сливо поле за 2009г.
2.Печалбата за 2009г. да се отнесе в резервния капитал на дружеството.
РЕШЕНИЕ № 370
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Изменя Наредба №2 на Общински съвет – Сливо поле за базисните
(начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и
административно предназначение- общинска собственост, както следва:
§ 1. Алинея 2 на Чл.2 се изменя така:
Чл.2. (2) За еднократно ползване на зали, клубове и др. се заплащат
следните такси:
1. При площ до 50 м2:
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- за мероприятие на политически партии – 20.00 лв/ден;
- за други мероприятия – 30.00 лв/ден;
- за концерти, спектакли и др. мероприятия с вход – по договаряне.
2. При площ над 50 м2:
- за всички видове мероприятия на политически партии – 80.00 лв/ден;
- за други мероприятия – 100.00 лв/ден;
- за концерти, спектакли и др. мероприятия с вход – по договаряне.
3. (се отменя)
РЕШЕНИЕ № 371
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.6,
ал.1 от Наредба №1 на ОбС- Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет Сливо
поле реши:
1.ПРЕДОСТАВЯ безвъзмездно за стопанисване и управление на Районно
управление на Министерство на вътрешните работи- Сливо поле следния лек
автомобил, собственост на Община Сливо поле: „ВАЗ 21054” с рег.№ Р 6711
РР.
2.ОПРАВОМОЩАВА кмета на Общината да извърши всички правни и
фактически действия по предаване на вещта.
РЕШЕНИЕ № 372
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с писмо изх. № 18954 от
13.04.2010г. на НАП- ТД Варна, офис гр.Русе, с което НАП отказва да изпрати
свой представител в състава на комисията, Общински съвет Сливо поле реши:
Изменя Решение №349, прието с Протокол №32/24.02.2010г., както
следва:
1.Заличава се съдържанието на т. 7.1., а на негово място се приема
следния текст:
„7.1. Състав на комисията:
3. Юрист – 1 чл.
4. Представител на ОО КД ДАИ – 1 чл.
5. Представител на МВР – 1 чл.
6. Общински съветници – 2 чл.
7. Общинска администрация – 3 чл.
8. Представител на браншова организация - 1 чл.
2.В т.7.3. отпада думата „двама”.

РЕШЕНИЕ № 373
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.12, ал.1, т.24 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет- Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл.51, ал. 7 от Закона за общинската собственост,
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чл.1 и чл.4 от Закона за арендата в земеделието, чл.29 и чл.83, ал.2 от Наредба
№1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост и чл.10 от Наредба №6 за реда за упражняване правата
на собственост на Община Сливо поле в едноличните търговски дружества с
общинско имущество, Общински съвет – Сливо поле реши:
І. Одобрява размера на еднократно плащане на активите и незавършена
продукция, чиито срок изтича през годините за арендоване на Декоративен и
овощен разсадник” ЕООД – с. Стамболово, съгласно изготвената от лицензиран
оценител пазарна оценка, който следва да бъде заплатен от Арендатора.
ІІ. Одобрява минималният размер на годишна арендна вноска съобразно
изготвената от лицензиран оценител експертна оценка, която да бъде
съобразена при изготвянето на конкурсната процедура по отдаване под аренда.
ІІІ. Да се включат задължителни изисквания в конкурсните документи:
размер на инвестициите; брой на работните места; мерки за опазване на
околната среда; рекултивация на самозалесилите се площи.
ІV. В комисията при провеждането на конкурса да участват двама
представители от Общинския съвет: Осман Ремзиев и Венелин Върбанов.
РЕШЕНИЕ № 374
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.5 от Наредба №6 за реда за
упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните
търговски дружества с общинско имущество, както и върху частта от капитала
на търговските дружества, в които има дялове или акции, чл.270 и чл.273, ал.1
от Търговския закон, във връзка с приключване на проведената процедура по
ликвидация на „Апиария-93“ ЕООД, с. Ряхово, Общински съвет Сливо поле
реши:
Допълва т.2 от Решение №352/30.03.2010г., която придобива следния вид:
„2.Приема годишния счетоводен отчет, пояснителния доклад към него и
отчета за дейността на ликвидатора Петър Черкезов и го освобождава от
отговорност.”
РЕШЕНИЕ № 375
На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.17, ал.1 и ал.3 от Закона за общинския дълг, във връзка с
предложение на Кмета на Община Сливо поле, относно поемане на дълг,
направено по реда на Закона за общинския дълг, Общински съвет Сливо поле
реши:
Коригира Решение №351 по Протокол № 32 от заседание на Общински
съвет Сливо поле, проведено на 24.02.2010г. в частта „Максимален лихвен
процент, такси, комисионни и други” по следния начин:
„Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – разходите
за обслужване на дълга не могат да надвишават плаващ шестмесечен EURIBOR
плюс максимална надбавка от 5.25%, комисионна за ангажимент от 0.5 % на
годишна база върху неусвоената част от кредита и комисионна за управление
от 0.01 % от размера на кредита, дължима еднократно. При забава в обслужване
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на главницата се дължи договорения лихвен процент, увеличен с четири
пункта. При забава на лихвата се дължи неустойка в размер на 4 % (четири
процента) годишно върху просрочените лихви”.
РЕШЕНИЕ № 376
На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци
и такси, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Сливо поле, както следва:
§ 1. В чл.36 се правят следните изменения:
1. В т.19, в предложение второ, текстът
- улични проводи (водопроводи, канали, 0,30 лв. /мин.цена 15,00
ел.кабели, телефонни кабели, кабелизация на лв./
кабелни оператори) – за един линеен метър:
се заменя с
- улични проводи (водопроводи, канали,
ел.кабели, телефонни кабели, кабелизация на
кабелни оператори) – за един линеен метър:
1.от 1 до 100 м
2.от 101 до 500 м
3.от 501 до 1000 м
4.над 1000 м
5.за земеделски нужди с 50% облекчения

30 лв./ проект
150 лв./проект
450 лв./проект
600 лв./проект

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 36
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 28.05.2010г.
РЕШЕНИЕ № 377
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема информацията от началника на РУ на МВР - Сливо поле г-н Валери Иванов,
относно готовността на личния състав на РПУ- Сливо поле за предотвратяване на кражби и
посегателства към земеделската продукция през летния сезон на 2010г.
2.Дава съгласие да се изготви периодичен график за контролни проверки в земеделските
масиви от местната администрация съвместно с представители на ОбС Сливо поле, за адекватно
реагиране на възникнали проблеми по опазването на продукцията от посегателства и/или пожари.
РЕШЕНИЕ № 378
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема информацията от началника на РУПБС- Сливо поле гл.инспектор инж.Харалан
Хараланов за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Сливо поле по
време на летния пожароопасен сезон и жътвена кампания през 2010г.
2.Предлага кметовете на населените места, кметският наместник на с.Черешово,
председателите на земеделските кооперации и арендаторите да създадат необходимата организация
по пожарна безопасност на територията на общината, която да гарантира „Жътвена кампания 2010г.”
без пожари и запалвания.
РЕШЕНИЕ № 379
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ: дворно място с площ от 530 кв.м., обособено в
поземлен имот ХVІІ-общ в квартал 31 по плана на с.Бабово, община Сливо поле, заедно с изградения
в него Трафопост „Т2” – със застроена площ от 14,09 кв.м, с прилежащи машини и съоръжения със
сервитутна зона на сградата на трафопоста 57,41 кв.м., от които 1,90 кв.м. попадат върху улица,
публична общинска собственост и 55,51 кв.м. върху земя частна общинска собственост.
Електропровода към трансформаторен пост № 2 започва от електропровод ЕПО Т-4, стълб № 5, е
въздушен без стълбове с дължина 18,27 м., със сервитутната зона на електропровода 65,44 кв.м., от
които 27,17 кв.м. попадат върху земи публична общинска собственост, 33,19 кв.м. върху земи частна
общинска собственост и 5,08 кв.м. върху частни имоти. Правото на ползване на сервитутната зона публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 15300,00 лв. без ДДС, респ. 18360,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 380
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т3” - масивна сграда със застроена
площ от 9,43 кв.м. с ОПС находящ се в поземлен имот с идентификатор № 402, между квартали 8, 10,
14 и 15 по плана на с. Бабово, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със
сервитутна зона на сградата на трафопоста 54,71 кв.м., попадащ изцяло върху общински улици.
Електропровода към трансформаторен пост №3 започва от електропровод ЕП „Нова Черна”, стълб №
16, с дължина 1 041,97 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 5 бр., - стълб,
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стоманено - решетъчен, носещ – 4 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 6 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 5 980,57 кв.м., от които 143,57 кв.м. попадат
върху земи частна общинска собственост и 5 837,00 кв.м. публична общинска собственост в
регулацията на населеното място. В това число площта на стъпките на всички стълбове е 15,25 кв.м.
попадащи върху земи публична собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична
общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 32100,00 лв. без ДДС, респ. 38520,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 381
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т4” - масивна сграда със застроена
площ от 9,75 кв.м. находящ се в поземлен имот с идентификатор № 403, между квартали 21 и 22 по
плана на с. Бабово, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 55,22 кв.м., от които 54,54 кв.м. попадат върху улица, публична общинска
собственост и 0,68 кв.м. върху частен имот. Електропровода към трансформаторен пост № 4 започва
от електропровод ЕП “Нова Черна”, стълб № 16, с дължина 600,41 м. поставен на - стълб, стоманено решетъчен, ъглов – 4 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 6 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 3450,52 кв.м., от които 3434,56 кв.м. попадат
върху улици, публична общинска собственост и 15,97 кв.м. върху частни имоти. В това число,
площта на стъпките на всички стълбове е 8,45 кв.м., попадащи върху земи публична собственост.
Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя
безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 25200,00 лв. без ДДС, респ. 30240,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 382
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т5” - масивна сграда със застроена
площ от 9,02 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 404, в квартал 35 по плана
на с. Бабово, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 54,02 кв.м., попадащ изцяло върху общински улици. Електропровода към
трансформаторен пост № 5 започва от електропровод ЕПО “Т-3”, стълб № 2, с дължина 81,85 м.
поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 1бр., със сервитутната зона на електропровода и
земята под стъпката на стълба 431,75 кв.м., попадащи върху улици, публична общинска собственост.
В това число площта на стъпката на стълба е 1,96 кв.м., попадащи върху земи публична собственост.
Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя
безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 11060,00 лв. без ДДС, респ. 13272,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 383
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т2” - масивна сграда със застроена
площ от 9,01 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 7001.1 по плана на с.
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Кошарна, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата
на трафопоста 54,01 кв.м., попадащ върху имот публична общинска собственост. Електропровода
към трансформаторен пост № 2 започва от електропровод ЕП „Черешово”, Т-1, стълб № 3, с дължина
342,46 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 2 бр., - стълб, стоманено - решетъчен,
носещ – 2 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 1 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята
под стъпките на стълбовете 2 081,09 кв.м., от които 1 337,33 кв.м. попадат върху земи публична
общинска собственост и 743,76 кв.м. върху земи частна собственост. В това число площта на
стъпките на всички стълбове е 6,44 кв.м., от които 1,21 кв.м. попадат върху земи частна собственост.
Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя
безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 20000,00 лв. без ДДС, респ. 24000,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 384
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т3” - масивна сграда със застроена
площ от 9,28 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 7022.1 по плана на с.
Кошарна, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата
на трафопоста 54,47 кв.м., попадащ върху имот публична общинска собственост. Електропровода
към трансформаторен пост № 3 започва от електропровод ЕП „Черешово”, стълб № 217, с дължина 1
623,13 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 5 бр., стълб, стоманено - решетъчен,
носещ – 1 бр. и стълб, стоманено - бетонен - 19 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята
под стъпките на стълбовете 11 226,76 кв.м., от които 2 663,17 кв.м. попадат върху земи публична
общинска собственост, 754,62 кв.м. върху земи частна общинска собственост и 7 808,97 кв.м. върху
земи частна собственост. В това число площта на стъпките на всички стълбове е 12,91 кв.м., от които
9,44 кв.м. попадат върху земи частна собственост. Правото на ползване на сервитутната зона публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 52000,00 лв. без ДДС, респ. 62400,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 385
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т2” - масивна сграда със застроена
площ от 9,00 кв.м. с ОПС, находящ се в зелена площ в кв. 13 по плана на с. Стамболово, община
Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста 66,82
кв.м., попадаща върху земи публична общинска собственост. Електропровода към трансформаторен
пост № 2 започва от електропровод ЕП „Черешово”, стълб № 206, с дължина 24,46 м., въздушен
изпълнен без стълбове, със сервитутната зона на електропровода 59,87 кв.м., попадащи изцяло върху
земи публична общинска собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична
общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 10100,00 лв. без ДДС, респ. 12120,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 386
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
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1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т1” - масивна сграда със застроена
площ от 6,25 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 298.4, в кв. 21 по плана на
с. Бръшлен, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения, със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 49,00 кв.м. като 39,23 кв.м. попадат върху земи публична общинска
собственост и 9,77 кв.м. върху земи частна общинска собственост.
Електропровода към
трансформаторен пост № 1 започва от електропровод ЕП „Нова черна”, стълб № 103, с дължина
653,40 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 1 бр., - стълб, стоманено - решетъчен,
носещ – 1 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 8 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята
под стъпките на стълбовете 4063,19 кв.м., от които 1943,72 кв.м. попадат върху земи частна държавна
собственост, 2085,32 кв.м. върху земи публична общинска собственост и 34,15 кв.м. върху земи
частна общинска собственост. В това число площта на стъпките на всички стълбове е 3,89 кв.м., от
които 0,41 кв.м. попадат върху земи частна държавна собственост и 3,48 кв.м. върху земи публична
общинска собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост
се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 22530,00 лв. без ДДС, респ. 27036,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 387
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т3” - масивна сграда със застроена
площ от 9,71 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 546.1, между кв. 23 и кв.
24 по плана на с. Бръшлен, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна
зона на сградата на трафопоста 55,21 кв.м., попадащ върху земи публична общинска собственост.
Електропровода към трансформаторен пост № 3 започва от електропровод ЕП „Нова черна”, ЕПО Т2, стълб № 13, с дължина 138,12 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 1 бр. и стълб, стоманено - решетъчен, носещ – 1 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под
стъпките на стълбовете 764,90 кв.м., като 734,05 кв.м. попадат върху земи публична общинска
собственост и 30,85 кв.м. върху земи частна собственост. В това число площта на стъпките на всички
стълбове е 3,17 кв.м. попадащи върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 14800,00 лв. без ДДС, респ. 17760,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 388
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т4” - масивна сграда със застроена
площ от 19,72 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 7034.1, в кв. 38 по плана
на с. Бръшлен, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения, със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 65,81 кв.м., попадащ изцяло върху земя публична общинска собственост.
Електропровода към трансформаторен пост № 4 започва от електропровод ЕП „Нова черна”, стълб №
103, с дължина 623,60 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 2 бр., - стълб,
стоманено - решетъчен, носещ – 2 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 6 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 4 041,21 кв.м., от които 1 518,85 кв.м. попадат
върху земи частна държавна собственост, 1 165,71кв.м. върху земи публична общинска собственост,
11,84 кв.м. върху земи частна общинска собственост и 1344,81 кв.м. върху земи частна собственост. В
това число площта на стъпките на всички стълбове е 6,94 кв.м. върху земи публична общинска
собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се
предоставя безвъзмездно.
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Продажбата да се извърши на цена 28220,00 лв. без ДДС, респ. 33864,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 389
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т2” - масивна сграда със застроена
площ от 9,12 кв.м. с ОПС, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 640 в кв. 17 по плана на с.
Голямо Враново, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 73,27 кв.м., попадащ изцяло върху общинска зелена площ, публична
общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 2 започва от електропровод
ЕПО „Черешово”, Т-1, стълб № 24, с дължина 24,12 м. изпълнен без стълбове, със сервитутната зона
на електропровода 111,60 кв.м., попадащи върху земи публична общинска собственост. Правото на
ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 11400,00 лв. без ДДС, респ. 13680,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 390
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т3” - масивна сграда със застроена
площ от 9,31 кв.м. с ОПС, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 641 между квартали 30 и 31
по плана на с. Голямо Враново, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със
сервитутна зона на сградата на трафопоста 54,51 кв.м., попадащ изцяло върху общинска улица,
публична общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 3 започва от
електропровод ЕПО „Черешово”, Т-1, стълб № 26, с дължина 530,28 м. поставен на - стълб,
стоманено - решетъчен, ъглов – 5 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 5 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 3 033,62 кв.м., от които 2 801,13 кв.м. попадат
върху земи публична общинска собственост и 232,49 кв.м. върху земи частна собственост. В това
число площта на стъпките на всички стълбове е 10,31 кв.м., попадащи върху земи публична
общинска собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост
се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 27150,00 лв. без ДДС, респ. 32580,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 391
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т5” - масивна сграда със застроена
площ от 41,70 кв.м. с ОПС, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 642 между квартали 40 и 55
по плана на с. Голямо Враново, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със
сервитутна зона на сградата на трафопоста 68,54 кв.м., попадащ изцяло върху общинска улица,
публична общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 5 започва от
електропровод ЕПО „Черешово”, Т-1, стълб № 29, с дължина 23,56 м. изпълнен без стълбове, със
сервитутната зона на електропровода 81,46 кв.м., от които 75,50 кв.м. попадат върху земи публична
общинска собственост и 5,96 кв.м. върху земи частна собственост. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 26040,00 лв. без ДДС, респ. 31248,00 лв. с ДДС.
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2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 392
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т6” - масивна сграда със застроена
площ от 9,29 кв.м. с ОПС, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 643 между квартали 52 и 61
по плана на с. Голямо Враново, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със
сервитутна зона на сградата на трафопоста 54,47 кв.м., попадащ изцяло върху общинска улица,
публична общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 6 започва от
електропровод ЕПО „Черешово”, стълб № 82, с дължина 314,57 м. поставен на - стълб, стоманено решетъчен, ъглов – 1 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 4 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 1 746,65 кв.м., от които 1 630,11 кв.м. попадат
върху земи публична общинска собственост и 116,54 кв.м. върху земи частна собственост. В това
число площта на стъпките на всички стълбове е 2,36 кв.м. попадащи върху земи публична общинска
собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се
предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 17330,00 лв. без ДДС, респ. 20796,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 393
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т7” - масивна сграда със застроена
площ от 9,58 кв.м. с ОПС, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 644 до квартал 8 по плана на
с. Голямо Враново, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 54,94 кв.м., попадащ изцяло върху общинска улица, публична общинска
собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 7 започва от електропровод ЕПО
„Черешово”, Т-1, стълб № 6, с дължина 226,38 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов –
2 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 1 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под
стъпките на стълбовете 1 398,16 кв.м., попадащи изцяло върху земи публична общинска собственост.
В това число площта на стъпките на всички стълбове е 4,02 кв.м. попадащи върху земи публична
общинска собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост
се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 17330,00 лв. без ДДС, респ. 20796,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 394
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т2” - масивна сграда със застроена
площ от 8,10 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 453, до кв. 25 по плана на
с. Малко Враново, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 52,08 кв.м., от които 49,31 кв.м. попадат в регулацията на населеното място и
2,77 кв.м. извън регулацията. От земите в регулацията, 39,72 кв.м. попадат върху земи публична
общинска собственост, 8,92 кв.м. върху земи частна държавна собственост и 0,67 кв.м. върху земи
частна собственост. Земите извън регулацията са 2,77 кв.м. и попадат върху мери, публична
общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 2 започва от електропровод
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ЕПО ”Черешово”, стълб № 128, с дължина 315,42 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен,
ъглов – 1 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 4 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята
под стъпките на стълбовете 1 754,45 кв.м., като 13,15 кв.м. попадат върху земи частна държавна
собственост и 1 741,30 кв.м. върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 16100,00 лв. без ДДС, респ. 19320,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 395
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т3” - масивна сграда със застроена
площ от 9,15 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 425.1 до кв. 33 по плана
на с. Малко Враново, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона
на сградата на трафопоста 72,26 кв.м., попадащ изцяло върху земи публична общинска собственост.
Електропровода към трансформаторен пост № 3 започва от електропровод ЕП ”Черешово”, стълб №
132, с дължина 630,05 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 2 бр., - стълб,
стоманено - решетъчен, носещ – 2 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 5 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 3 578,74 кв.м., от които 2 141,11 кв.м. попадат
върху земи публична общинска собственост и 1 537,63 кв.м. върху земи частна собственост. В това
число, площ на стъпките на стълбовете 6,64 кв.м., от които 1,41 кв.м. попадат върху земи частна
собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се
предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 24600,00 лв. без ДДС, респ. 29520,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т2” - масивна сграда със застроена
площ от 8,70 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 354.1, кв. 27 по плана на
с. Юделник, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 71,40 кв.м., попадащ изцяло върху земи публична общинска собственост.
Електропровода към трансформаторен пост № 2 започва от електропровод ЕП „Юделник”, стълб №
90, с дължина 554,00 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 3 бр., - стълб, стоманено
- решетъчен, носещ – 2 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 5 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 3 423,35 кв.м., от които 3 356,35 кв.м. попадат
върху земи публична общинска собственост и 66,99 кв.м. върху земи частна собственост. В това
число площта на стъпките на всички стълбове е 8,81 кв.м., попадащи върху земи публична общинска
собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се
предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 27100,00 лв. без ДДС, респ. 32520,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 397
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т3” - масивна сграда със застроена
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площ от 9,15 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 190.5, в кв. 29 по плана на
с. Юделник, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 55,04 кв.м.., попадащ изцяло върху имот частна общинска собственост.
Електропровода към трансформаторен пост № 3 започва от електропровод ЕП „Черешово”, стълб №
284, с дължина 516,50 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 4 бр., - стълб,
стоманено - решетъчен, носещ – 1 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 4 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 3072,99 кв.м., от които 3019,89 кв.м. попадат
върху земи публична общинска собственост, 6,22 кв.м. върху земи частна общинска собственост и
46,88 кв.м. върху земи частна собственост. В това число площта на стъпките на всички стълбове е
9,46 кв.м., попадащи върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 24600,00 лв. без ДДС, респ. 29520,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 398
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т4” - масивна сграда със застроена
площ от 9,48 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 466.1, до кв. 10 по плана
на с. Юделник, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 54,79 кв.м., попадащ в общински имот – зелена площ, публична общинска
собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 3 започва от електропровод ЕП
„Черешово”, стълб № 286, с дължина 394,90 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 1
бр., - стълб, стоманено - решетъчен, носещ – 1 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 4 бр., със
сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на стълбовете 2 456,98 кв.м., попадащи
изцяло върху земи публична общинска собственост. В това число площта на стъпките на всички
стълбове е 3,57 кв.м., попадащи върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 19100,00 лв. без ДДС, респ. 22920,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 399
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т-1” - масивна сграда със застроена
площ от 12,69 кв.м. с ОПС, с идентификатор № 619.1 и № 619.2, находящ се в поземлен имот с
идентификатор № 619, кв. 31 по плана на с. Борисово, община Сливо поле, с прилежащи машини и
съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста 54,31 кв.м., от които 43,75 кв.м. попадат
върху земи публична общинска собственост и 10,56 кв.м. върху частна собственост. Електропровода
към трансформаторен пост „Т-1” започва от електропровод ЕПО ”Борисово” Т-9, стълб № 11, с
дължина 427,65 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 2 бр. и - стълб, стоманено бетонен - 4 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на стълбовете 2
405,56 кв.м., като 2 199,38 кв.м. попадат върху земи публична общинска собственост и 206,18 кв.м.
върху частни имоти. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се
предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 22040,00 лв. без ДДС, респ. 26448,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 400
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т5” - масивна сграда със застроена
площ от 9,58 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 620, намиращ се между
кв. 48 и кв. 51 по плана на с. Борисово, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със
сервитутна зона на сградата на трафопоста 54,97 кв.м. попадащ изцяло върху общинска улица,
публична общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 5 започва от
електропровод ЕПО ”Борисово” Т-9, стълб № 24, с дължина 568,00 м. поставен на - стълб, стоманено
- решетъчен, ъглов – 4 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 6 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 3 224,52 кв.м., като 3 139,10 кв.м. попадат върху
земи публична общинска собственост и 85,42 кв.м. върху частни имоти. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 24300,00 лв. без ДДС, респ. 29160,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 401
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т7” - масивна сграда със застроена
площ от 12,60 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 621, кв. 27 по плана на с.
Борисово, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата
на трафопоста 59,50 кв.м., попадащ върху общинска улица, публична общинска собственост – 53,52
кв.м. и 5,98 кв.м. върху имот частна собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 7
започва от електропровод ЕПО ”Т-1”, стълб № 3, с дължина 116,86 м. поставен на - стълб, стоманено
- решетъчен, ъглов – 1 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 1 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 651,78 кв.м., от които 574,74 кв.м. попадат
върху земи публична общинска собственост и 77,04 кв.м. върху частни имоти. Правото на ползване
на сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 15200,00 лв. без ДДС, респ. 18240,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 402
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т8” - масивна сграда със застроена
площ от 12,38 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 622, кв. 67 по плана на с.
Борисово, община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата
на трафопоста 59,18 кв.м., попадащ върху улица, публична общинска собственост – 56,10 кв.м. и 3,08
кв.м. върху частен имот. Електропровода към трансформаторен пост № 8 започва от електропровод
ЕПО ”Борисово” Т-9, стълб № 41, с дължина 244,96 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен,
ъглов – 1 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 3 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята
под стъпките на стълбовете 1 391,94 кв.м., като 1 210,50 кв.м. попадат върху земи публична общинска
собственост и 181,44 кв.м. върху частни имоти. Правото на ползване на сервитутната зона - публична
общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 18850,00 лв. без ДДС, респ. 22620,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 403
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т4” - масивна сграда със застроена
площ от 33 кв.м. с идентификатор № 63668.151.822.4 с ОПС, находящ се в поземлен имот с
идентификатор № 63668.151.822, по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле, с
прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста 73,44 кв.м., от
които 29,78 кв.м. попадат върху земи публична общинска собственост и 43,66 кв.м. върху земи
частна общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 4 е подземен и започва
от трансформаторен пост № 1 в село Ряхово, с дължина 384,81 м.. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 30100,00 лв. без ДДС, респ. 36120,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 404
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор №
63668.151.1629 с площ от 43 кв.м., по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле, със
застроен в него Трафопост „Т5” - масивна сграда с площ от 10,00 кв.м. с идентификатор №
63668.151.1629.1, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста
разположена в самостоятелен имот ПИ № 1629 с площ от 43,00 кв.м., като сервитутната зона около
сградата на трафопоста излиза от очертанията на имота и 28,82 кв.м. попадат върху общински улици,
публична общинска собственост,
и 5,06 кв.м. върху частен имот. Електропровода към
трансформаторен пост № 5 започва от електропровод “Ряхово”, стълб № 55, с дължина 149,06 м.
поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 1 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 1 бр., със
сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на стълбовете 1025,70 кв.м., изцяло
попадащи върху земи публична общинска собственост. В това число площта на стъпките на всички
стълбове е 2,06 кв.м. попадащи върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 14700,00 лв. без ДДС, респ. 17640,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 405
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор №
63668.151.133 с площ от 27 кв.м., по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле, със
застроен в него Трафопост „Т6” - масивна сграда с площ от 10,00 кв.м. с идентификатор №
63668.151.133.1, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста
разположена в самостоятелен имот ПИ № 133 с площ от 27,24 кв.м., като 27,55 кв.м. от сервитутната
зона около сградата на трафопоста излиза от очертанията на имота и попада върху общински улици и
14,08 кв.м. върху частен имот. Електропровода към трансформаторен пост № 6 започва от
електропровод ОЖ ЕПО “Ряхово”, стълб № 57, с дължина 146,92 м. поставен на - стълб, стоманено решетъчен, ъглов – 1 бр., - стълб, стоманено - решетъчен, носещ – 1 бр. и стълб, стоманено - бетонен
- 1 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на стълбовете 824,63 кв.м., от
които 39,63 кв.м. попадат върху земи публична държавна собственост и 785,00 кв.м. попадащи върху
земи публична общинска собственост. В това число площта на стъпките на всички стълбове е 3,27
кв.м. попадащи върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на сервитутната
зона - публична собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 19100,00 лв. без ДДС, респ. 22920,00 лв. с ДДС.
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2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 406
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор №
63668.151.731 с площ от 58 кв.м., по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле, със
застроен в него Трафопост „Т7” - масивна сграда с площ от 10,00 кв.м. с идентификатор №
63668.151.731.1, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста
разположена в самостоятелен имот ПИ № 731 с площ от 58,00 кв.м., като 39,86 кв.м. от сервитутната
зона около сградата на трафопоста излиза от очертанията на имота и попада и върху общински
улици, публична общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 7 започва от
електропровод ОЖ ЕПО “Ряхово”, стълб № 43, с дължина 497,01 м. поставен на - стълб, стоманено решетъчен, ъглов – 1 бр., - стълб, стоманено - решетъчен, носещ – 2 бр. и - стълб, стоманено бетонен - 4 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на стълбовете 2
841,12 кв.м., като 2 824,02 кв.м. попадат върху земи публична общинска собственост и 17,10 кв.м.
попадащи върху земи частна общинска собственост. В това число площта на стъпките на всички
стълбове е 4,78 кв.м. попадащи върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 21100,00 лв. без ДДС, респ. 25320,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 407
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор №
63668.151.1480 с площ от 24 кв.м., по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле, със
застроен в него Трафопост „Т8” - масивна сграда с площ от 10,00 кв.м. с идентификатор №
63668.151.1480.1, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста
разположена в самостоятелен имот ПИ № 1480 с площ от 24,06 кв.м., като от нея 32,56 кв.м. попада
върху общински улици, публична общинска собственост и 2,23 кв.м. върху частни имоти.
Електропровода към трансформаторен пост № 8 започва от електропровод ОЖ ЕПО “Ряхово”, стълб
№ 21, с дължина 105,69 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 1бр. и - стълб,
стоманено - бетонен - 1 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на
стълбовете 615,41 кв.м., като 170,18 кв.м. попадат върху земи публична държавна собственост, 423,34
кв.м. върху земи публична общинска собственост, 2,14 кв.м. попадащи върху земи частна общинска
собственост и 19,75 кв.м. върху частни имоти. В това число площта на стъпките на всички стълбове е
2,06 кв.м. попадащи върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 16820,00 лв. без ДДС, респ. 20184,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 408
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т9” - масивна сграда със застроена
площ от 10,00 кв.м. с идентификатор № 63668.151.387.4 находящ се в поземлен имот с
идентификатор № 63668.151.387 по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле, с
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прилежащи машини и съоръжения, със сервитутна зона на сградата на трафопоста 91,96 кв.м., от
които 3,37 кв.м. попадат върху земи публична общинска собственост и 88,59 кв.м. върху частна
собственост. Електропровода към трансформаторен пост Т9 започва от електропровод ЕПО “Ряхово”,
Т- 1, стълб № 1, с дължина 3,85 м. въздушен без стълбове, сервитутната зона на електропровода
попада в сервитутната зона на главния електропровод, от който е отклонението на електропровода за
трансформаторния пост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост
се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 16920,00 лв. без ДДС, респ. 20304,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 409
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т10” - масивна сграда със застроена
площ от 9,00 кв.м. с ОПС, с идентификатор № 63668.151.1261.4 находящ се в поземлен имот с
идентификатор № 63668.151.1261 по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле, с
прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста 54,50 кв.м., от
които 43,39 кв.м. попадат върху земи публична общинска собственост и 11,11 кв.м. попадат върху
земи частна собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 10 започва от електропровод
ЕП “Ряхово”, стълб № 67, с дължина 284,79 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 2
бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 2 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под
стъпките на стълбовете 1660,91 кв.м., от които 1604,54 кв.м. попадат върху земи публична общинска
собственост и 56,37 кв.м., попадащи върху частни земи. В това число площта на стъпките на всички
стълбове е 4,12 кв.м. попадащи върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 19700,00 лв. без ДДС, респ. 23640,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 410
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т11” - масивна сграда със застроена
площ от 13,00 кв.м. с идентификатор № 63668.151.302.6 находящ се в поземлен имот с
идентификатор № 63668.151.302 по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле, с
прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста 59,50 кв.м., от
които 30,85 кв.м. попадат върху земи публична държавна собственост и 28,65 кв.м. върху земи
публична общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 11 започва от
електропровод ЕП “Ряхово”, Т-1, стълб № 7, с дължина 346,97 м. поставен на - стълб, стоманено решетъчен, ъглов – 3 бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 3 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 1 983,82 кв.м., от които 107,16 кв.м. попадат
върху земи публична държавна собственост, 1800,76 кв.м. върху земи публична общинска
собственост и 75,90 кв.м., попадащи върху частни земи. В това число площта на стъпките на всички
стълбове е 6,18 кв.м., попадащи върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 20950,00 лв. без ДДС, респ. 25140,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 411
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор №
63668.151.1653 с площ от 116 кв.м., по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле, със
застроен в него Трафопост „Т12” - масивна сграда с площ от 13,00 кв.м. с идентификатор №
63668.151.1653.1, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста
разположена в самостоятелен имот ПИ № 1653 с площ от 116,00 кв.м., като 11,30 кв.м. от нея попада
върху общинска улица. Електропровода към трансформаторен пост № 12 започва от електропровод
ОЖ ЕПО “Ряхово”, стълб № 10, с дължина 111,69 м. поставен на - стълб, стоманено - бетонен - 1 бр.,
със сервитутната зона на електропровода и земята под стъпката на стълба е 609,88 кв.м., като 575,00
кв.м. попадат върху земи публична държавна собственост и 34,88 кв.м. върху частни земи. Правото
на ползване на сервитутната зона - публична собственост се предоставя безвъзмездно
Продажбата да се извърши на цена 15160,00 лв. без ДДС, респ. 18192,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 412
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката,Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор №
63668.151.693 с площ от 36 кв.м., по кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо поле, със
застроен в него Трафопост „Т13” - масивна сграда с площ от 13,00 кв.м. с идентификатор №
63668.151.693.1, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста
разположена в самостоятелен имот ПИ № 693 с площ от 36,00 кв.м., като 38,45 кв.м. от сервитутната
зона около сградата на трафопоста излиза от очертанията на имота и попада върху общински улици,
публична общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 13 започва от
електропровод ЕЛ “Ряхово”, стълб № 78, с дължина 290,23 м. поставен на - стълб, стоманено решетъчен, ъглов – 2 бр., - стълб, стоманено - решетъчен, носещ – 2 бр. и стълб, стоманено - бетонен
- 1 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на стълбовете 1640,08 кв.м.,
от които 1592,41 кв.м. попадат върху земи публична общинска собственост, и 47,67 кв.м. върху
частни земи. В това число площта на стъпките на всички стълбове е 6,44 кв.м. попадащи върху земи
публична общинска собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична собственост
се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 22040,00 лв. без ДДС, респ. 26448,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 413
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т2” - масивна сграда със застроена
площ от 9, 63 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 1560, кв. 5 по плана на
гр. Сливо поле, Община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 54,00 кв.м., от които 38,76 кв.м. попадат върху общински улици, публична
общинска собственост и 15,24 кв.м. върху частни имоти. Електропровода към трансформаторен пост
№ 2 започва от електропровод ЕПО “Сливица Т-2”, стълб № 60, с дължина 274,18 м. въздушен,
поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 1 бр., - стълб, стоманено - решетъчен, носещ – 2
бр. и - стълб, стоманено - бетонен - 1 бр. със сервитутната зона на електропровода 1 669,52 кв.м., от
които 951,85 кв.м. попадат върху земи публична общинска собственост, 593,72 кв.м. попадат върху
земи частна общинска собственост и 123,95 кв.м. попадат върху частни земи. В това число площта на
стъпките на всички стълбове е 3,37 кв.м., от които 0,10 кв.м. попадат върху частни земи. Правото на
ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост, се предоставя безвъзмездно.
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Продажбата да се извърши на цена 22100,00 лв. без ДДС, респ. 26520,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 414
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ: Дворно място с площ от 395 кв.м., обособено в
УПИ VІ-1055, квартал 34 по плана на гр. Сливо поле, Община Сливо поле, заедно с изградения в него
Трафопост „Т3” - масивна сграда със застроена площ от 9,00 кв.м., с прилежащи машини и
съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста 54,30 кв.м. попадаща изцяло в УПИ VІ1055, квартал 34 по плана на гр. Сливо поле, частна общинска собственост. Електропровода към
трансформаторен пост № 3, гр. Сливо поле започва от електропровод ЕПО “Ряхово Т-6”, стълб № 15,
с дължина 101,21 м. поставен на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 1 бр., със сервитутната зона
на електропровода и земята под стъпките на стълбовете 557,56 кв.м., от които, 465,89 кв.м. върху
земи публична общинска собственост, 86,67 кв.м. са върху земи частна общинска собственост и 5,00
кв.м. върху частни имоти. В това число площта на стъпките на всички стълбове е 1,96 кв.м.,
попадащи изцяло върху земи публична общинска собственост. Правото на ползване на сервитутната
зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно
Продажбата да се извърши на цена 23500,00 лв. без ДДС, респ. 28200,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 415
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т4” - масивна сграда със застроена
площ от 9,26 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 1563, кв. 19 по плана на
гр. Сливо поле, Община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 54,47 кв.м., от които 45,20 кв.м. попадат върху земи публична общинска
собственост и 9,27 кв.м. върху частни земи. Електропровода към трансформаторен пост № 4 започва
от електропровод ЕПО “Сливица Т-2”, стълб № 15, с дължина 1367,73 м. поставен на - стълб,
стоманено - решетъчен, ъглов – 1 бр., - стълб, стоманено - решетъчен, носещ – 2 бр. и - стълб,
стоманено - бетонен - 15 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на
стълбовете 9 481,89 кв.м., от които 364,83 кв.м. попадат върху земи частна държавна собственост, 3
728,49 кв.м. върху земи публична общинска собственост и 5 388,57 кв.м. попадат върху частни земи.
В това число площта на стъпките на всички стълбове е 5,89 кв.м., от които 3,22 кв.м. попадат върху
частни земи. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се
предоставя безвъзмездно
Продажбата да се извърши на цена 42900,00 лв. без ДДС, респ. 51480,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 416
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т6” - масивна сграда със застроена
площ от 13,00 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 1561, кв. 36 по плана на
гр. Сливо поле, Община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 59,01 кв.м., като 57,81 кв.м. попадат върху улици, публична общинска
собственост и 1,20 кв.м. върху частни имоти. Електропровода към трансформаторен пост № 6
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започва от електропровод ЕП “Ряхово”, стълб № 166, с дължина 1337,09 м. поставен на - стълб,
стоманено - решетъчен, ъглов – 4бр., - стълб, стоманено - решетъчен, носещ – 4бр. и - стълб,
стоманено - бетонен - 13 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на
стълбовете 8 586,87 кв.м., от които 113,54 кв.м. попадат върху земи частна държавна собственост, 5
193,74 кв.м. върху земи публична общинска собственост, 283,50 кв.м. са върху земи частна общинска
собственост и 2 996,09 кв.м. попадат върху частни земи. В това число площта на стъпките на всички
стълбове е 13,99 кв.м., от които 2,46 кв.м. попадат върху частни земи. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно
Продажбата да се извърши на цена 47900,00 лв. без ДДС, респ. 57480,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 417
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т1” - масивна сграда със застроена
площ от 6,40 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 1564, кв. 101 по плана на
гр. Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста
51,00 кв.м., като 50,77 кв.м. попадат върху земи- публична общинска собственост и 0,23 кв.м. върху
частни земи. Електропровода към трансформаторен пост №1, кв. Сливица, започва от електропровод
ЕПО “Мартен Т-2”, стълб № 25, с дължина 32,04 м. въздушен без стълбове, със сервитутната зона на
електропровода 134,66 кв.м., попадащи изцяло върху земи публична общинска собственост. Правото
на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост, се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 10800,00 лв. без ДДС, респ. 12960,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 418
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т2” - масивна сграда със застроена
площ от 17,50 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 1479, кв. 129 по плана на
гр. Сливо поле, Община Сливо поле, с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на
сградата на трафопоста 90,85 кв.м., попадаща изцяло върху земи публична общинска собственост.
Електропровода към трансформаторен пост № 2, кв. Сливица, гр. Сливо поле започва от
електропровод ЕП “Мартен”, стълб № 219, с дължина 2 074,58 м. поставен на - стълб, стоманено решетъчен, ъглов – 10 бр., - стълб, стоманено - решетъчен, носещ – 7бр. и - стълб, стоманено бетонен - 16 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на стълбовете 12
556,04 кв.м., от които 87,14 кв.м. попадат върху земи частна държавна собственост, 10 430,59 кв.м.
върху земи публична общинска собственост, 1159,51 кв.м. са върху земи частна общинска
собственост и 878,80 кв.м. попадат върху частни земи. В това число площта на стъпките на всички
стълбове е 29,67 кв.м., от които 2,26 кв.м. попадат върху частни земи. Правото на ползване на
сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 72730,00 лв. без ДДС, респ. 87276,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 419
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т3” - масивна сграда със застроена
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площ от 11,58 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 7139.1, находящ се
между квартали 97, 98 и 90 по плана на гр. Сливо поле, Община Сливо поле, с прилежащи машини и
съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста 58,00 кв.м. попадащи изцяло върху земи
публична общинска собственост. Електропровода към трансформаторен пост № 3, кв. Сливица, гр.
Сливо поле започва от електропровод ЕПО “Мартен Т-2”, стълб № 16, с дължина 249,56 м. поставен
на - стълб, стоманено - решетъчен, ъглов – 2 бр., - стълб, стоманено - решетъчен, носещ – 1 бр. и стълб, стоманено - бетонен - 1 бр., със сервитутната зона на електропровода и земята под стъпките на
стълбовете 1 413,01 кв.м., от които 1 403,39 кв.м. върху земи публична общинска собственост и 9,62
кв.м. са върху земи частна общинска собственост. В това число площта на стъпките на всички
стълбове е 5,23 кв.м., попадащи изцяло върху земи публична общинска собственост. Правото на
ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 23700,00 лв. без ДДС, респ. 28440,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 420
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 4, т.2 от ЗОС и § 4 от ПЗР на Закона
за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България мрежи” АД недвижим
имот - частна общинска собственост, представляващ Трафопост „Т-ТКЗС” - масивна сграда със
застроена площ от 12,25 кв.м. с ОПС, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 1565.1, кв. 111
по плана на гр. Сливо поле, Община Сливо поле, Община Сливо поле, с прилежащи машини и
съоръжения със сервитутна зона на сградата на трафопоста 59,00 кв.м. като 42,83 кв.м. попадат върху
земи публична общинска собственост и 16,17 кв.м. върху частен имот. Електропровода към
трансформаторен пост „Т-ТКЗС” започва от електропровод ЕПО “Мартен Т-2”, стълб № 6, с
дължина 331,14 м. поставен на - стълб, стоманено - бетонен - 6 бр., със сервитутната зона на
електропровода и земята под стъпките на стълбовете 1937,21 кв.м., от които 1914,07 кв.м. попадат
върху земи публична общинска собственост, 23,14 кв.м. са върху земи частна собственост. В това
число площта на стъпките на всички стълбове е 0,612 кв.м. попадащи върху земи публична
общинска собственост. Правото на ползване на сервитутната зона - публична общинска собственост
се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 17300,00 лв. без ДДС, респ. 20760,00 лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него лице да води
преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в точка 1 с „Е.ОН България мрежи”
АД.
РЕШЕНИЕ № 421
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.39, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.71, ал.1 и чл.73, ал.3 от Наредба
№1/2008 година на ОбС Сливо поле, чл. 12 от Закона за пчеларството, Общински съвет Сливо поле
реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване върху имот – частна общинска собственост имот с идентификатор №63668.83.23 по кадастралната карта на село Ряхово / по стар номер на имот
№ 000359, находящ се в местността „Власо гърло” в землището на село Ряхово, представляващ
залесена територия от 3,764 дка, ІІІ категория, по АОС 1155/10.12.2001г. и провеждането на
процедура по публично оповестен конкурс за учредяване право на ползване за настаняването на 20
броя пчелни кошери за срок от 5 години при начална конкурсна цена, не по-ниска от пазарната
стойност на учреденото право на ползване за пчелин, изготвена от лицензиран оценител „ГЕОИД
010” ООД – Русе в размер на 56,46 лева /петдесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/
годишно.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме необходимите фактически и
правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 422

54

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл.10, ал.7 от Закона за народната просвета, Общински
съвет Сливо поле реши:
1. Формира дневна яслена група във филиал с.Стамболово на ЦДГ „Пролет” с.Малко
Враново, отговаряща на нормативните изисквания от 8 до 16 деца , считано от 1 септември 2010 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими мерки за изпълнение на
настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 423
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.36а, ал.5, чл.36б, ал.1 и ал.4 от ППЗСП и във връзка с
чл.36, ал.2, т.6 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 към докладната
записка.
2.Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Сливо поле 2010-2015
година.
3.Приема План за развитието на социалните услуги за 2010 година.
РЕШЕНИЕ № 424
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Избира общинският съветник Велизар Ясенов за член на комисията за провеждане на тайно
гласуване за обществен посредник, действащ на територията на Община Сливо поле, поради
отсъствието на Айдън Ахмедов.
РЕШЕНИЕ № 425
На основание чл.10, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник,
действащ на територията на Община Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Процедурата за избор на обществен посредник приключва без избор.
2.Общински съвет Сливо поле ще обяви нов конкурс, който ще се проведе не по-рано от три
месеца от прекратяване на процедурата, съгласно изискванията на чл.10, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията на Община Сливо
поле и чиито условия ще бъдат определени с решение на следващо заседание на Общинския съвет.
РЕШЕНИЕ № 426
На основание чл.45, ал.9, предложение първо от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Отменя Решение № 372 по Протокол № 35 от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 30.04.2010г. и оставя в сила Решение №349 от 24.02.2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 37
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 30.06.2010г.

РЕШЕНИЕ № 427
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.45, ал.1 и ал.2, т.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет –
Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Да се проведе публичен търг за учредяване право на строеж за
построяването на жилищна сграда със застроена площ до 110 кв.м. и височина
до 10 метра върху УПИ VІІІ-1361, квартал 128 по действащия регулационен
план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна
цена - 2200,00 лева, депозит за участие – 250,00 лева и стъпка на наддаване –
220,00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 428
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.45, ал.1, чл.45 ал.2, т.1 и 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 и чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове,
Общински съвет Сливо поле реши:
1. Изменя Решение № 604 по Протокол № 51 от заседание на Общински
съвет Сливо поле, проведено на 16.08.2007 година, като т.1 се изменя както
следва:
„Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ незастроено дворно място с площ от 700
кв.м. ( седемстотин квадратни метра), обособено в урегулиран поземлен имот
ІV (четири римско), квартал 70а (седемдесети „а”) по плана на село Голямо
Враново, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена на имота –
2800,00 (две хиляди и осемстотин лева), без вкл.ДДС, депозит за участие –
300,00 (триста лева) и стъпка на наддаване – 280,00 лв. (двеста и осемдесет
лева)”
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РЕШЕНИЕ № 429
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС, Общински
съвет Сливо поле реши:
Изменя и допълва Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване
под наем на обекти със стопанско и административно предназначение –
общинска собственост, както следва:
§ 1. В член 2 се добавя алинея 10:
„Чл.2 (10) За лекарски и стоматологични кабинети – общинска
собственост, разкрити в населени места с население под 1200 души, се заплаща
25% от цената по чл.2, ал.1, т.8.”
§ 2. В параграф 5 от Преходните разпоредби след израза „Настоящата
наредба отменя Наредба 2 от 2000 г., приета с Решение №35 по Протокол
№5/01.02.2000г. (изм. с Решение №179 по Протокол №16/22.12.2000г.; Решение
№201 по Протокол №17/01.02.2001 г;Решение №214 по Протокол
№18/26.02.2001 г.;Решение №546 по Протокол №44/14.08.2003 г.) се добавя
„Настоящата наредба е утвърдена с Решение № 37 по Протокол № 4/26.01.2004
г.; изм. с Решение №132 по Протокол №13/20.08.2004 г.; доп. с Решение № 314
по Протокол №25/18.08.2005г.; изм.и доп. с Решение №605 по Протокол
№51/16.08.2007 г.; изм. с Решение №370 по Протокол №35/30.04.2010 г.; доп. с
Решение № ... по Протокол №… от 30.06.2010 г.”
РЕШЕНИЕ № 430
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и §
4 от ПЗР на Закона за енергетиката, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие да се продаде без търг или конкурс на „Е.ОН България
мрежи” АД, бетонов фундамент със застроена площ от 2,25 кв.м., заедно с
монтирания отделно стоящ мачтов (стълбов) трансформаторен пост № 9 и
ОПС, находящ се в поземлен имот № 000002- пасище, мера по картата на
възстановена собственост на с. Борисово, ЕКАТТЕ 05517, община Сливо поле,
с прилежащи машини и съоръжения със сервитутна зона на сградата на
трафопоста 20,25 кв.м., попадаща върху мера- публична общинска собственост.
Електропровода към Трафопост „Т9” започва от електропровод ЕПО
”Борисово” Т-9, Т-9, стълб № 57, с дължина 38,71 м. поставен на стълб,
стоманено - решетъчен, ъглов – 1 бр., със сервитутната зона на електропровода
и земята под стъпките на стълбовете 283,78 кв.м., попадащи изцяло върху земи
публична общинска собственост. Правото на ползване на сервитутната зона публична общинска собственост се предоставя безвъзмездно.
Продажбата да се извърши на цена 12000,00 лв. без ДДС, респ. 14400,00
лв. с ДДС.
2. Оправомощава Кмета на Община Сливо поле или упълномощено от него
лице да води преговори и да сключи договор за продажба, съгласно условията в
точка 1 с „Е.ОН България мрежи” АД.
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РЕШЕНИЕ № 431
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
регионално развитие и писмо № 3700-01/26.05.2010г. на Областния управител
на област Русе, Общински съвет Сливо поле реши:
Потвърждава за представител на Общински съвет Сливо поле в състава на
Областния съвет за развитие на област Русе Валентин Христов Атанасовпредседател на Общински съвет Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 432
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.53, ал.4 от
Закона за горите, чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане Закона за горите във
връзка с чл.32, ал.2 от Наредба №1/2008г. на Общински съвет – Сливо поле за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска
собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Да се проведе 25% отгледна сеч- прореждане в подотдел 236/б с площ
от 74,766 дка, съставна част от имот № 056002 с обща площ от 273,219 дка
представляващ залесена територия, находящ се в землището на село Малко
Враново, собственост на Община Сливо поле, съгласно лесоустройствения план
на ДЛС „Дунав” гр.Русе чрез публичен търг с явно наддаване.
ІІ. Определя начални тръжни цени съгласно Тарифа за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите,
раздел ІІ – Такси на корен на облите дървени материали, дървата за горене и
вършината, добити от държавния горски фонд /Обн.ДВ бр.73/19.08.2008г.,
изм.ДВ бр.48/26.06.2009г./ за плътен кубичен метър, както следва:
- Едра строителна дървесина
- 60,00 лева
- Средна строителна дървесина
- 40,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 30,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м³ - 10,00 лева
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да създаде
необходимата организация за снабдяването с необходимите документи по
провеждането на сечта и провеждането на търга, съгласно чл.53, ал.2, т.3 от
Закона за горите.
РЕШЕНИЕ № 433
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.13, ал. 3 от Закона за регионалното развитие,
Общински съвет Сливо поле реши:
Допълва Общинския план за развитие 2007 – 2013 г. на община Сливо
поле в:
Част „ІІ. Визия, приоритети, цели и мерки за развитие”:
Приоритет 2: Подобряване на качеството на живот на гражданите на община
Сливо поле; Цел 2.1. Осигуряване на благоприятна работна и битова среда
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на гражданите и гостите на общината с Мярка 5: „Реконструкция и ремонт
на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите
пространства, включително вертикална планировка”;
Част: „Индикативна финансова таблица на Общинския план за развитие
2007 – 2013 г. на община Сливо поле към Приоритет 2: Подобряване на
качеството на живот на гражданите на община Сливо поле; Цел 2.1.
Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите
на общината с Мярка 5: „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно
значение и подобряване на прилежащите пространства, включително
вертикална планировка” и Проект 1: „Реконструкция и ремонт на сгради
с религиозно значение (православни и мюсюлмански храмове, и
параклиси) и подобряване на прилежащите пространства, включително
вертикална планировка на територията на община Сливо поле”
РЕШЕНИЕ № 434
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
І.Потвърждава, че дейностите реконструкция и ремонт на сгради с
религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства в населените
места на община Сливо поле, както следва:
1. Православни храмове, параклиси, които са местни поделения на
Русенската митрополия:
• гр. Сливо поле , кв. ”Сливица” – храм „Св. Троица”
• с. Бабово - храм „Св. Троица”
• с. Борисово – храм „ Св. Архангел Михаил”
• с.Ряхово – храм „Св. Георги”
• с.Бръшлен – храм „Св. Николай”
• с.Г.Враново – храм „Св. Възнесение Господне”
• с.М.Враново – храм „Св. Иван Рилски”
• с.Черешово – храм „Успение Богородично”
• с.Юделник – параклис „Св. Димитър Солунски”
• с.Кошарна – храм „Св. Георги”
• гр.Сливо поле – храм „Св. Димитър Басарбовски”
2. Мюсюлмански храмове:
• гр. Сливо поле – 2 бр.
• с. Борисово – 1 бр.
• с.Стамболово – 1 бр.
• с.Кошарна – 1 бр.
• с.Юделник – 1 бр.
• с.Г.Враново – 1 бр.
• с.М.Враново – 1 бр.,
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г. на
община Сливо поле.
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РЕШЕНИЕ № 435
На основание чл.17, т.7, чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.18,
ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36, ал.2, т.5 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и Специфична цел 1.2. и Мярка
1.2.2. от Общинска стратегия за развитие на социалните услуги, Общински
съвет Сливо поле реши:
1.Открива от 01.01.2011г. нова социална услуга в общността, определена
като държавна дейност – “Дневен център за деца с увреждания” с численост на
персонала 8 бр. и капацитет 20 места.
2.Потвърждава средствата за работна заплата в размер на 43 000 лева и
вещева издръжка 61 880 лева, които да се заложат в общинския бюджет за
2011година като държавна дейност.
3.Дава съгласие кмета на общината да отправи писмено искане до АСП за
делегиране на държавна дейност за предоставяне на социална услуга “Дневен
център за деца с увреждания”.
РЕШЕНИЕ № 436
На основание чл.17, т.7, чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.18,
ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36, ал.2, т.10 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане и
т.3.1. Дейности по
приоритетно направление 1, Мярка 1.1. от Общинска стратегия за развитие
на социалните услуги, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Дава съгласие за откриване на нова социална услуга в общността,
определена като държавна дейност – “Център за обществена подкрепа”.
2.Дава съгласие кмета на общината да внесе проектно предложение за
финансиране на изграждането на Център за обществена подкрепа-гр.Сливо
поле със средства от Държавен фонд „Земеделие” по Програма за развитие на
малките селски райони по Мярка 321 Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони : „Реконструкция и обзавеждане на помещения
за Център за обществена подкрепа в гр.Сливо поле” в източната част от втория
етаж в сградата на детска градина-гр.Сливо поле, публична общинска
собственост, намираща се в УПИ ІV-1120 кв.136 по плана на гр.Сливо поле и
Акт № 17/30.10.1997г, с обща площ 174.10 кв.м., включваща 7 помещения.

РЕШЕНИЕ № 437
На основание чл.17, т.7, чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.18,
ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36, ал.2, т.3 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, Специфична цел 1.4. и Мярка
1.3.4. от Стратегията за развитие на социалните услуги, Общински съвет Сливо
поле реши:
1.Дава съгласие за откриване на нова социална услуга в общността,
определена като държавна дейност – “Дом за стари хора”.
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2. Дава съгласие кмета на общината да внесе проектно предложение за
финансиране изграждането на Дом за стари хора - с.Ряхово със средства от
Държавен фонд „Земеделие” по Програма за развитие на малките селски
райони по Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони : „Изграждане на Дом за стари хора- с.Ряхово и обзавеждане” на втория
етаж в сградата на Здравна служба, бивша болница - частна общинска
собственост, намираща се в УПИ ХІХ, кв.60 по регулационния план на с.Ряхово
с АОС № 1907/09.02.2006 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 38
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 30.07.2010г.

РЕШЕНИЕ № 438
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от Закона за общинските
бюджети, чл.69 от Наредба №10 за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет и във връзка с чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо
поле реши:
Приема отчета за касово изпълнение на бюджета по пълна бюджетна
класификация на Община Сливо поле към 30.06.2010г.
РЕШЕНИЕ № 439
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 разходвани средства, разчетени по бюджета на
общината за издръжка на Общински съвет Сливо поле към 30.06.2010г.
РЕШЕНИЕ № 440
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.11 ал.7, чл.12 от ЗОБ и
във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на ЗДБРБ за
2010г, разпоредбите на Постановлението за изменение и допълнение на ПМС
№ 324/30.12.2009г., разчетените натурални и стойностни показатели утвърдени
с Решение на МС 463/05.07.2010г. за изменение и допълнение на Решение
937/08.12.2009г., и чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за организация и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Приема актуализирания бюджет на Община Сливо поле за 2010г., както
следва:
1.2. По прихода в размер на 5806898 лв. / съгласно Приложение 1 /
1.1.1. Приходи за държавна дейност в размер на 3697852 лв.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2553974 лв;
1.1.1.2.Преходен остатък от 2009 г. в размер на 999189 лв;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2097046 лв
1.1.2.7. Данъчни приходи в размер на 209000 /съгласно Приложение 1 /
Неданъчни приходи в размер на 856777 лв / съгл. Приложение 1 /
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1.1.2.8. Обща изравнителна субсидия в размер на 615800 лв;
1.1.2.9. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в
размер на 199900 лв, в т.ч.:
- за строителство и основен ремонт и придобиване на ДМА –
56400 лв
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 143500
лв
1.1.2.10. За зимно поддържане на пътищата - 36700 лв.
1.1.2.11. Преходен остатък от 2009 г в размер на 410439 лв
1.1.2.12. Друго финансиране в размер на -219570 лв., в т.ч. заеми,
предоставен трансфер, погашения на главници и др.
1.2. По разходите в размер на 5806898 лв, разпределени по функции,
групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение 1,
в т.ч. : Резерв - 197219 лв
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3697852 лв
в т.ч. резерв - 99476 лв
1.2.1.1. От държавни трансфери 2553974 лв
1.2.1.2. От преходен остатък 999189 лв
1.2.2. За местни дейности в размер на 2109046 лв
в т.ч. резерв -97743 лв
1.2.2.1. За делегирани държавни дейности 126951 лв. /дофинансиране /
1.2.2.2. За местни дейности 1982095 лв
1.3. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложение № 1
1.4. Инвестиционна програма в размер на 278864 лв, съгласно приложен
поименен списък /Приложение 2/
1.4.1. Капиталови разходи за делегирани от държавата дейности – от
преходен остатък 36020 лв.
1.4.2. Капиталови разходи за местни дейности – 242844 лв
- 58 бр. със средства за заплати в размер на 601107 лв. За сметка на
трансфера по единния разходен стандарт
- 11 бр. Дофинансирани бройки със средства за заплати в размер на
90589 лв. За сметка на общински приходи.
РЕШЕНИЕ № 441
На основание чл.56, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Програма за работата на Общински съвет Сливо поле за ІІ-рото
шестмесечие на 2010г., както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ
07.2010 г.
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Проект за дневен ред:
1. Приемане на Програма за работата на Общински съвет- Сливо поле за
ІІ-рото шестмесечие на 2010г.
2. Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии, и за
изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи съвета за І-вото шестмесечие
на 2010г.
3. Отчет за разходваните средства разчетени по бюджета на Общината за
издръжка на Общински съвет Сливо поле за І-вото шестмесечие на 2010г.
4. Информация за текущото изпълнение на бюджета за І-вото
шестмесечие на 2010г.
5. Актуализация на бюджета.
6.Други.
08.2010 г.
Тържествена сесия
09.2010 г.
Проект за дневен ред:
1. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2010/2011
година.
2. Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи общинската
администрация за І-вото шестмесечие на 2010г.
3. Други.
10.2010 г.
Проект за дневен ред:
1. Информация от кмета на общината за подготовката на общината и
кметствата за работа при зимни условия и набелязване на мерки за нормалното
функциониране през зимния период 2010/2011г.
2. Други.
11.2010 г.
Проект за дневен ред:
1. Текущи докладни записки.
2. Други
12.2010 г.
Проект за дневен ред:
1. Текущи докладни записки.
2. Други
РЕШЕНИЕ № 442
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.20, т.17 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за дейността на съвета и на неговите комисии, както и
отчета за изпълнение на взетите решения за периода 01.01.- 30.06.2010г.
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РЕШЕНИЕ № 443
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие трасето на електропроводно отклонение от съществуващ
ЖР стълб на въздушен електропровод „Горичево” до нов трафопост в имот
№ 100174 в землището на село Черешово, община Сливо поле, област Русе, да
премине и да се прокара през следните имоти – публична общинска
собственост: улица в регулационните очертания на село Черешово, имот №
000003 /пасище, мера/, имот № 000132 /път на Община Сливо поле/, имот №
000288 /пасище, мера/, всичките в местност „…………” в землището на село
Черешово, съгласно приложеното копие от одобрения ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН
ПЛАН за електропроводно отклонение от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ
извод „Горичево” до нов ТП 20/0,4 КW, тип МТП, с.Черешово, община Сливо
поле, област Русе, което копие е неразделна част от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 444
На основание чл.17, т.7 и чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет
Сливо поле реши:
1.Приема мотивите на кмета на общината, изложени в Приложение №1
към докладната записка.
2.Дава съгласие кмета на общината да внесе проектно предложение в
Министерство на земеделието и храните - Програма за развитие на селските
райони, Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони, за закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на
„Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически
увреждания- с.Ряхово”.
РЕШЕНИЕ № 445
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.19б, ал.2 от Закона за управление на
отпадъците, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Приема Община Сливо поле да участва в Регионално сдружение за
управление на отпадъците за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и
Тутракан.
2. Копие от решението да се изпрати на кмета на Община Русе, на чиято
територия е разположено Регионално депо за неопасни, инертни и опасни
отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 39
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 20.08.2010г.

РЕШЕНИЕ № 446
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.129, ал.1, чл.192, ал.5 и чл.193, ал.6 от Закона за
устройство на територията, във връзка с постъпило искане с вх.№ СП3365/20.07.2010г. и СП-3593/04.08.2010г. от управителя на „АСТРА
БИОПЛАНТ” – ЕООД, гр.Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) на
„Канализация за заустване на отпадни води в р.Дунав от ПИ 63668.100.33 до
ПИ 63668.142.3 по кадастралната карта на с.Ряхово, Община Сливо поле”, с
възложител „АСТРА БИОПЛАНТ” – ЕООД, гр.Сливо поле. Решението да се
изпрати в 7-дневен срок за обнародване в "Държавен вестник". Възлага на
кмета на общината да предприеме съответните законови действия за
приключване на процедурата по одобряване на ПУП-ПП.
2. Учредява право на преминаване и прокарване на канализация за
отпадни води през следните общински имоти – публична общинска
собственост:
- ПИ 63668.12.24 – полски път;
- ПИ 63668.12.25 – полски път;
- ПИ 63668.14.28 – полски път;
- ПИ 63668.06.61 – полски път;
- ПИ 63668.06.60 – пасище, мера;
- ПИ 63668.06.57 – полски път;
- ПИ 63668.06.56 – полски път;
- ПИ 63668.03.63 – полски път;
Възлага на кмета на общината да предприеме съответните законови
действия за приключване на процедурата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 40
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 24.09.2010г.

РЕШЕНИЕ № 447
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.154, ал.1, т.2, чл.156, чл.266, ал.1, ал.2, ал.5, т.1 от
Търговския закон и чл.30 от Наредба №6 от 10.03.2000г. за реда за упражняване
правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните търговски
дружества с общинско имущество /ЕООД, ЕАД/, както и върху частта от
капитала на търговските дружества, в които има дялове или акции на
Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Прекратява “Декоративен и овощен разсадник” ЕООД- с. Стамболово
ЕИК 827214246, чрез ликвидация.
ІІ. Освобождава управителя на “Декоративен и овощен разсадник” ЕООД
Неждет Мустафов Велиев.
ІІІ. Определя Даниела Стоянова Чиликова ЕГН 5404235413 за ликвидатор
на “Декоративен и овощен разсадник” ЕООД.
ІV. Определя 6 (шест) месеца срок на ликвидация на “Декоративен и
овощен разсадник” ЕООД, който срок започва да тече от датата на обявяване в
Търговския регистър покана отправена до кредиторите да предявят вземанията
си към дружеството.
V. Определя възнаграждение на ликвидатора - Даниела Стоянова
Чиликова в размер на 621,00 /шестстотин двадесет и един/ лева месечно.
VІ. Възлага на (оправомощава) кмета на Община Сливо поле да
предприеме необходимите действия по изпълнение на решението и прекрати
договора за възлагане на управлението с Неждет Мустафов Велиев.
VІІ. Задължава определения ликвидатор на “Декоративен и овощен
разсадник” ЕООД да предприеме необходимите действия за вписване на
прекратяването на дружеството чрез ликвидация в Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
РЕШЕНИЕ № 448
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.45, ал.1 и ал.2, т.3 от Наредба № 1/2008г. на Общински съвет –
Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, във връзка с Решение № 427 по Протокол № 37 от
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заседание на Общински съвет – Сливо поле, проведено на 30.06.2010г.,
Общински съвет – Сливо поле реши:
Не приема докладна записка изх.№СП-4233/14.09.2010г. от Георги
Големански- кмет на общината, относно допълване на Решение №427 по
Протокол №37 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на
30.06.2010г. за разсрочено плащане. Остава в сила Решение №427/30.06.2010г.
РЕШЕНИЕ № 449
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и Решение №
257 по Протокол № 24 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено
на 09.07.2009 година, Общински съвет – Сливо поле реши:
Приема изготвената пазарна оценка за учредяване право на пристрояване
от 65 кв.м. по 100 лв/кв.м.- 6500 лв без ДДС (Забележка: ДДС се начислява на
основание чл.45, ал.1 във връзка с ал.7 от ЗДДС), съгласно изготвената пазарна
оценка към съществуваща сграда за офиси, върху недвижим имот - частна
общинска собственост, а именно УПИ ІІ-1120, кв.59 по плана на град Сливо
поле.
РЕШЕНИЕ № 450
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона
за водите, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие Община Сливо поле да участва в Асоциация по В и К с
обхват обособената територия на „Водоснабдяване и канализация- Русе” ООД.
ІІ. Определя Георги Стефанов Големански – кмет на Община Сливо поле
за представител на Община Сливо поле в Общото събрание на Асоциацията по
В и К в област Русе.
ІІІ. Определя мандат на представителя на Община Сливо поле в Общото
събрание на Асоциацията по В и К до края на мандата на настоящия Общински
съвет.
ІV. Оправомощава представителя на Община Сливо поле да гласува
решения от дневния ред на заседанията на Асоциацията по В и К в област Русе,
като приеме процентното съотношение на гласовете на държавата и общините в
Общото събрание на асоциацията съобразно чл.198в, ал.8 от Закона за водите.
РЕШЕНИЕ № 451
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.3 от Наредба
№15 от 21.05.2010 год. на Министерство но земеделието и храните, Общински
съвет Сливо поле реши:
1. Става съучредител в Местна инициативна рибарска група
Главиница-Тутракан-Сливо поле, сдружение с нестопанска цел, определено да
осъществява дейност в обществена полза, съгласно Закона за юридическите
лица с нестопанска цел и съгласно изискванията в от Наредба №15 от
21.05.2010 год. на МЗХ.
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2. Приема целите и задачите на МИРГ и се ангажира с изпълнението
на Стратегия за местно развитие.
3. Приема проекто-устав на МИРГ, като неразделна част от
настоящото решение.
4. Приема да влезе в състава на управителния съвет на МИРГ,
съгласно чл.30 от ЗЮЛНЦ и изискванията на Наредба №15 от 21.05.2010 год.
на МЗХ.
5. Определя за свой представител на Учредителното събрание на
МИРГ: кметът на кметство Ряхово. Към настоящия момент представител ще
бъде Георги Тодоров Атанасов- кмет на кметство Ряхово.
6. Възлага на определеният представител да подпише учредителния
протокол и учредителните документи на МИРГ, и да представлява Община
Сливо поле в работата на Управителния съвет и Общото събрание.
РЕШЕНИЕ № 452
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.13, ал.3 от Закона за регионалното развитие, Общински
съвет Сливо поле реши:
Допълва Общинския план за развитие 2007-2013г. на Община Сливо поле
в: Част „ІІ. Визия, приоритети, цели и мерки за развитие
Приоритет 2: Подобряване на качеството на живот на гражданите на Община
Сливо поле; Цел 2.3. Предоставяне на качествени социални и здравни
услуги, отговарящи на европейските стандарти с Мярка 3: „Изграждане
или подобряване и оборудване на центрове за социални услуги”;
Част: „Индикативна финансова таблица на Общинския план за развитие
2007-2013г. на Община Сливо поле към Приоритет 2: Подобряване на
качеството на живот на гражданите на Община Сливо поле; Цел 2.3.
Предоставяне на качествени социални и здравни услуги, отговарящи на
европейските стандарти с Мярка 3: „Изграждане или подобряване и
оборудване на центрове за социални услуги” и
Проект 1: „Закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на
„Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически
увреждания” (ЦСРИХФУ) с.Ряхово;
Проект 2: „Изграждане на Център за обществена подкрепа”
РЕШЕНИЕ № 453
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Потвърждава, че дейността: Закупуване на специализирано транспортно
средство за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция на
хора с физически увреждания” с.Ряхово отговаря на приоритетите на
Общинския план за развитие 2007-2013г. на Община Сливо поле.
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РЕШЕНИЕ № 454
І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1, т.3 от
ЗПСПК, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Одобрява средства за закупуване на сечка „Мулчер СП-1.9” в размер
на 9600 лв.
2. Одобрява средства за изграждане на довеждащ водопровод – 300 м до
Спортна база в Сливо поле в размер на 3000 лв.
ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.2 и чл.71,
ал.2 от Наредба 10/2004г. за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет, Общински съвет Сливо поле реши:
Увеличава плана за капиталови разходи-местни дейности, финансирани
със собствени извънбюджетни средства от Специален фонд за инвестиции и
дълготрайни активи с 12600 лв., както следва:
1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
3000 лв.
Дейност „Спортни бази за спорт за всички”
3000 лв.
§ 52-06 – Придобиване на инфраструктурни обекти
3000 лв.
обект „Изграждане на довеждащ водопровод до Спортна база”
3000 лв.
2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
и опазване на околната среда”
9600 лв.
Дейност „Други дейности по опазване на околната среда”
9600 лв.
§ 52-03 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 9600 лв.
обект „Закупуване на сечка „Мулчер СП-1.9”
9600 лв.
РЕШЕНИЕ № 455
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Одобрява допълнение в списъка с имената на пътуващите общински
служители, както следва:
Светлозар Людмилов Цанев- „рехабилитатор”, пътуващ от гр.Русе до
с.Ряхово и обратно.
РЕШЕНИЕ № 456
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 и ал.4 от Наредба №7 на Министерството на образованието и
науката от 29.12.2000 г. посл. изм. ДВ, бр.4 от 15 Януари 2010 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 2010/2011 година в размер на
2 415.60 лева, както следва:
- самостоятелна паралелка Х клас със 17 ученици – недостиг 1 ученик
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Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2010 г. до 14.09.2011 г. – 268.40 лева
- самостоятелна паралелка ХІ клас с 15 ученици – недостиг 3 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2010 г. до 14.09.2011 г. – 805.20 лева
- самостоятелна паралелка ХІІ клас с 13 ученици – недостиг 5 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2010 г. до 14.09.2011 г. – 1342.00 лева
2. Дава съгласие да бъдат осигурени необходимите допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”
с.Ряхово през учебната 2010/2011 година в размер на 2 147.20 лева, както
следва:
- слята паралелка І – ІІІ клас с 23 ученици – няма недостиг
Не са необходими допълнителни средства.
- слята паралелка ІІ – ІV клас с 20 ученици– няма недостиг
Не са необходими допълнителни средства.
- слята паралелка V – VІ клас с 15 ученици – недостиг 3 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2010 г. до 14.09.2011 г. – 1610.40 лева
- слята паралелка VІІ - VІІІ клас със 17 ученици – недостиг 1 ученик
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2010 г. до 14.09.2011 г. – 536.80 лева
3. Средствата да бъдат осигурени от собствените приходи на общината.
4. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими
мерки за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 457
На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и чл.10, ал.7 от Закона за
народната просвета, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Формира дневна яслена група във филиал с.Голямо Враново на ЦДГ
„Пролет” с.Малко Враново, отговаряща на нормативните изисквания от 8 до 16
деца, считано от 20 септември 2010 г.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими
мерки за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 458
На основание чл.21, ал.1, т.23, и във връзка с чл.17, ал.1, т.5, и чл.61, ал.2, т.4, б.
„г”, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, и воден от желанието за разширяване на знанията на
гражданите и приобщаването им към глобалното информационно общество
чрез улесняване на достъпа им до информация и услуги чрез Интернет,
Общински съвет Сливо поле реши:
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1. Община Сливо поле да участва като партньор на местно ниво в Проект
№ 00071115 - Програма “Българските библиотеки – място за достъп до
информация и комуникация за всеки“.
2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата,
съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава Кмета
на общината да подпише от името на общината съответното споразумение за
сътрудничество (Приложение №1) между Общината, Министерство на
културата, Програма на ООН за развитие и Библиотеката при НЧ „Христо
Ботев” с.Борисово.
4. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за
изпълнението на програмата на местно ниво.
5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на
Постоянната комисия по образование, наука, култура, вероизповедание, децата,
младежта и спорта към Общински съвет община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 459
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 7, ал.4, т.3 от Наредба за
пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие да бъде внесено в Министерски съвет предложение за
отпускане на персонална пенсия на наследниците на Севдалин Ангелов
Манасиев, б.ж. на село Малко Враново, община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 460
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.5, ал.1 от Наредба
№2/08.01.2008г. за съдебните заседатели, Общински съвет Сливо поле реши:
Избира Временна комисия за изготвяне предложения за съдебни
заседатели в състав от 3-ма общински съветници, по един от всяка група
общински съветници, както следва:
- Красимир Симеонов (ГЕРБ);
- Ангелина Друмева (Коалиция „Заедно”);
- Суна Джелил (ДПС) – председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

ПРОТОКОЛ
№ 41
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
от 28.09.2010 г.

РЕШЕНИЕ № 461
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 от Закона за
водите, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Допълва т. ІІ от Решение № 450 по протокол № 40 от заседание на
24.09.2010г. на Общински съвет Сливо поле, като след текста „ІІ.Определя
Георги Стефанов Големански – кмет на Община Сливо поле за представител на
Община Сливо поле в Общото събрание на Асоциацията по В и К в Област
Русе.”, се добавя текста:
„При невъзможност общината да се представлява от кмета Георги
Стефанов Големански, същата да се представлява от Петко Маринов Петков –
заместник - кмет на Община Сливо поле.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 42
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 29.10.2010г.

РЕШЕНИЕ № 462
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Потвърждава, че дейностите по проект: „Традиции и бъдеще Читалище
„Христо Ботев 1914” с. Борисово отговарят на приоритетите на Общинския
план за развитие 2007-2013 г. на Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 463
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.5, ал.3 от Наредба №2
от 08.01.2008г. за съдебните заседатели и писмо изх.№2478/17.09.2010г. на
Русенски окръжен съд, Общински съвет Сливо поле реши:
Предлага за съдебни заседатели от Община Сливо поле за Районен съд
гр.Русе следните кандидати:
- Недка Статева Стоянова
- Никола Деков Мирчев
- Ивелина Йорданова Василева
- Нурдан Рамаданова Махмудова
- Павлинка Борисова Йорданова
- Ангел Стоянов Ангелов
РЕШЕНИЕ № 464
На основание чл.21, ал.1, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Сливо поле реши:
Изменя и допълва Наредба №2 за базисните (начални) цени за отдаване
под наем на обекти със стопанско и административно предназначение –
общинска собственост, както следва:
§ 1. В член 3, ал.1 се изменя така: Цените са за период от една година за
един декар, съобразно предназначението на земята, както следва:
КУЛТУРЕН
ВИД
Ниви

ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА ЗА 1 ДКА
КАТЕГОРИЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
25,00 22,00 20,00 18,00 16,00 12,00 9,00 7,00

IX
5,00

X
4,00
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Ливади
Мери и пасища

3.00
1.40

2.60
1.30

2.10
1.10

2.00
1.00

1.50
0.90

1.20
0.70

1.00
0.60

0.80
0.40

0.70
0.30

0.60
0.20

§ 2. В чл.3, ал.2 се заличава.
§ 3. В чл.3, ал.3 се изменя така:
„Началната тръжна цена при провеждане на търгове за отдаване под
наем на земи от вид „трайни насаждения” от ОПФ на физически и юридически
лица, е увеличената с 25% цена за съответната категория земя по ал.1 за
културен вид ниви.”
§ 4. В параграф 5 от Преходните разпоредби в края се добавя ”допълнена
с решение № ......... по протокол № .......от .........10.2010 год.”
РЕШЕНИЕ №465
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.45, ал.1, чл.45, ал.2, т.1 и чл.51, ал.1 от Наредба № 1/2008 г. на Общински
съвет - Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот–
частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 1200
кв.м.(хиляда и двеста квадратни метра), обособено в урегулиран поземлен имот
VІІІ-1135 (осем римско за хиляда сто тридесет и пет арабско), кв.130 (сто и
тридесети) по плана на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при
начална тръжна цена на имота– 9000,00 лева (без вкл. ДДС), депозит за
участие– 1000,00 лева и стъпка на наддаване– 900,00 лева.
2. Кметът на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия
по организирането и провеждането на търга и подписването на договор за
продажба, респективно да оправомощи лице за сключване на договора, както и
всички други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 466
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и
чл.66 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет - Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Да се учреди право на пристрояване без търг или конкурс върху УПИ
V-1495, кв.99 по плана на гр.Сливо поле, на собственика на построената в
имота жилищна сграда – Орхан Ахмедов Исмаилов, за реализирането на
едноетажна жилищна пристройка с размери 7,60м на 4,30м./застроена площ –
32,68 кв.м./ и височина до стряхата- 2,50м.
2. Орхан Ахмедов Исмаилов да заплати за правото на пристрояване
върху посочения в пункт 1 на настоящото решение имот, сумата от 327,00лв
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/без ДДС/, представляваща пазарната оценка на правото на пристрояване на
горепосочената пристройка върху имота.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 467
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема информацията от кмета на общината, относно подготовката на
общината за работа при екстремални зимни условия и създаване на организация
за почистване на снежната покривка по пътищата през зимния период 20102011г.
РЕШЕНИЕ № 468
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.5 от Наредба №2 за базисните /начални/ цени за
отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
- общинска собственост и чл.6, т.1 от Договорите, Общински съвет Сливо поле
реши:
1.Да се анексират за стопанската 2010/2011 год.
Договор с
№2942/11.09.2003 год. за част от имот №000324 с площ от 400 кв.м. в
землището на гр. Сливо поле и Договор №2943/11.09.2003 год. за част от имот
№000061 с площ от 400 кв.м. в землището на с.Бабово с “Космо България
Мобайл” ЕАД гр. София с инфлационния индекс в размер на 102,7 %.
2.Възлага на кмeта на Общината да предприеме необходимите мерки по
изпълнението на решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/

76

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

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 43
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 30.11.2010г.

РЕШЕНИЕ № 469
На основание чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
ОДОБРЯВА подписаното Споразумение за общинско сътрудничество
съгласно чл.59 и сл. от ЗМСМА между Областна администрация Русе и
общините Борово и Сливо поле при изпълнение на проект с работно заглавие:
„Повишаване на административния капацитет за ефективна координация и
партньорство на областно и общинско ниво при реализиране на политики за
устойчиво развитие на област Русе”
РЕШЕНИЕ № 470
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.45, ал.1, чл.45 ал.2, т.1 и чл.51, ал.1 от Наредба № 1/2008 г. на Общински
съвет - Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот–
частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ
от 1295 кв.м.(хиляда двеста деветдесет и пет квадратни метра), обособено в
урегулиран поземлен имот ІІ-51 (две римско за петдесет и едно арабско), кв.14
(четиринадесети) по плана на село Кошарна, община Сливо поле, област Русе,
заедно с полумасивна едноетажна сграда с идентификатор 51.2 със застроена
площ от 197 кв.м. (сто деветдесет и седем квадратни метра), при начална
тръжна цена на имота– 7487.00 лева (без вкл. ДДС), депозит за участие– 800.00
лева и стъпка на наддаване– 750.00 лева.
2. Кметът на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия
по организирането и провеждането на търга и подписването на договор за
продажба, респективно да оправомощи лице за сключване на договора, както и
всички други правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 471
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
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Отхвърля молбата на „ВИВА-2005” ЕООД, представлявана от Виктор
Георгиев Георгиев за удължаване срока на учреденото право на строеж по
договор №Д-707/27.12.2007г.
РЕШЕНИЕ № 472
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закон за общинската собственост, във
връзка с чл.57, т.1 и т.7, чл.58, ал.1, т.1 от Наредба № 3/28.04.2005г. за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри и чл.54, ал.3, т.1 и т.3 от Закон за кадастъра и имотния
регистър, Общински съвет –Сливо поле реши:
1.
Одобрява представената скица-предложение за разделяне на имот –
публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „прокар” и
идентификатор № 63668.152.35, по кадастралния план на с.Ряхово, на четири
нови имота обозначени с условни номера „1”, „2”, „3” и „4” със зелен цвят.
2. Променя начина на трайно ползване, както следва:
- новообразувани имоти „1”, „2” и „3” – от „прокар” в „за
земеделски нужди”;
- новообразуван имот „4” – от „прокар” в „полски път”.
3. Променя предназначението им, както следва:
- новообразувани имоти „1”, „2” и „3” – от „публична общинска
собственост” в „частна общинска собственост”;
- новообразуван имот „4” – остава „публична общинска
собственост”.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 473
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.37о от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общински съвет – Сливо поле реши:
1.Приема Годишен план за паша 2011 година (Приложение № 1), който
е неразделна част от това решение.
2.Дава съгласие за предоставяне на общински мери и пасища за общо
ползване от земеделски стопани – животновъди и/или на техни сдружения,
регистрирани като юридически лица, отглеждащи пасищни животни на
територията на Община Сливо поле.
3.Одобрява местоположението и площта на физическите блокове и
парцелите на общинските мери и пасища за 2011 година в размер на 748,02 ха
за цялата община по Приложение № 2 – Списък на блоковете на земеделските
стопанства с начин на трайно ползване “Постоянно затревени площи” по
населени места, изготвен от Общинска служба „Земеделие” – гр.Сливо поле,
подлежащи на предоставяне на земеделските стопани - животновъди за
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последващо кандидатстване в Разплащателна агенция за получаване на
директни плащания по схемата за единно плащане на площ.
4.Площите се предоставят за отглеждане на пасищни животни, съгласно
изискванията на Заповед № РД-09-990/23.12.2009 г. на Министъра на
земеделието и храните, в сила от 01.01.2010 г., с която се определят
Национални стандарти, свързани с условията за поддържане на земята в добро
екологично и земеделско състояние.
5.Приема следните правила за ползване на общинските мери и пасища:
5.1. Задължения на общината:
5.1.1. Да изготви списъци по населени места на земеделските стопани,
които отглеждат животни, желаещи да ползват общински мери и пасища;
5.1.2. Да изготви сравнителни таблици за животновъдите от населеното
място с общ брой животни по вид, възраст и необходимата им минимална
площ, както и общата минимално необходима площ за животните на отделния
животновъд и за всички животновъди;
5.1.3. Да представи на земеделските стопани - животновъди – физически
лица или техни сдружения, необходимата документация за наличните имоти;
5.2. Задължения на ползвателите на общински мери и пасища:
5.2.1. Да заплати/ят за ползването на общинските мери и пасища при
сключване на договорите годишна наемна цена съгласно чл.3, ал.1 от Наредба
№2- за базисните (начални)цени за отдаване под наем на обекти със стопанско
и административно предназначение- общинска собственост, съобразно
категорията на ползващите от тях площи, посочени в изготвените сравнителни
таблици по т.5.1.2.
5.2.2. Да поддържа/т мерите и пасищата в добро екологично и земеделско
състояние, в съответствие с националните стандарти, определени със Заповед
№ РД-09-990/23.12.2009 г. на Министъра на земеделието и храните, в сила от
01.01.2010 г;
5.2.3. Да не използва/т мерите и пасищата за неземеделски нужди;
5.2.4. Да не ги разорава/т;
5.2.5. Да не допуска/т замърсяване на мерите и пасищата с камъни и
храсти;
5.2.6. Да не допуска/т замърсяването им с битови, производствени и
други отпадъци;
5.2.7. Да спазват противопожарните правила;
5.2.8. Да не изгражда/т заграждения и временни постройки.
6. След задоволяване на нуждите на ползвателите на общинските мери и
пасища и при наличие на свободни физически блокове, същите да се
разпределят пропорционално на броя на животните.
7. Възлага на Кмета на Община Сливо поле да организира изпълнението
на настоящото решение и да сключи договори за ползване на общинските
пасища и мери с ползвателите, определени в сравнителните таблици по т.5.1.2.,
при спазване на изискванията по предходните точки.
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РЕШЕНИЕ № 474
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.53, ал.4 от
Закона за горите, чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за горите
във връзка с чл.32, 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:
І. Да се проведе гола сеч:
1. В имот №000042 с площ от 32,853 дка представляващ по начин на
трайно ползване залесена територия, находящ се в землището на с. Стамболово,
собственост на Община Сливо поле, АОС №693/21.02.2001 год.;
2. В имот №000040 с площ от 20,255 дка представляващ по начин на
трайно ползване залесена територия, находящ се в землището на с. Стамболово,
собственост на Община Сливо поле, АОС №692/21.02.2001 год.
ІІ. Определя цени съгласно Тарифа за таксите, които се събират в
системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите, раздел ІІ –
Такси на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината,
добити
от
Държавния
горски
фонд
/Обн.ДВ.бр.73/19.08.2008год.,
изм.ДВ.бр.48/26.06.2009год./ за плътен кубичен метър, както следва:
- Едра строителна дървесина
- 40,00 лева
- Средна строителна дървесина
- 20,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 10,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м3 - 14,00 лева
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да създаде
необходимата организация за снабдяването с необходимите документи по
провеждането на сечта, съгласно чл.53, ал.2 от Закона за горите.
РЕШЕНИЕ № 475
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1, т.3 от
ЗПСПК, Общински съвет Сливо поле реши:
Увеличава плана за капиталови разходи- местни дейности, финансирани
със собствени извънбюджетни средства от Специален фонд за инвестиции и
дълготрайни активи с 3000 лв., както следва:
Функция „Общи държавни служби”
Дейност „Общинска администрация”
§ 52-03 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 3000
лв.
- Закупуване на копирна машина Kyocera-Mita FS-3040
РЕШЕНИЕ № 476
На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗОБ и във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 година, Общински съвет Сливо поле
реши:
1. Утвърждава численост на персонала както следва:
1.1. Общинска администрация
69 бр.
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в т.ч. държавни дейности
58 бр.
общински дейности
11 бр.
1.2. Образование – местна дейност
7 бр.
1.3. Столове – общинска дейност
10 бр.
1.4. ДСП – общинска дейност
23 бр.
1.5. БКС – общинска дейност
25 бр.
в т.ч. озеленяване
6 бр.
чистота
19 бр.
1.6. Спортна база – общинска дейност
2,5 бр.
1.7. Радиотранслационни възли
1 бр.
1.8. Улично осветление
1 бр.
1.9. Общински пазари – общинска дейност
4 бр.
1.10. Несписъчен състав:
4 бр.
- огняри – Сл. поле 1, Ряхово 1
2 бр.
- чистачка
2 бр.
1.11. Дежурни по Общ. съвет по сигурността
5 бр.
1.12. Обществен възпитател
3 бр.
1.13. Клубове на пенсионера
18 бр./6 мес.
1.14. Председател Общ. съвет
1 бр.
2. Приема следните лимити за разходи:
2.1.Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала
се определя в размер на 3% от плановите средства за РЗ на лицата, назначени
по трудови правоотношения.
2.2. Определя разходи за представителни цели - 13000.00 лв.
в т.ч. за общината 8000.00 лв.
за кметствата 5000.00 лв.
2.3. Определя разходи за членски внос в НПО – 10000.00 лв.
2.4. Разходи за погребения на самотни без близки и роднини, бездомни,
безпризорни и настанени в заведения за социални услуги лица – 1650.00 лв.
общ размер, в т.ч. за ковчег – 50.00 лв., за изкопаване на гроб – 50.00 лв.,
транспорт – 50.00 лв
2.5. Разходи за клубове на пенсионера – 12600.00 лв., в т.ч. за
възнаграждения на отговорниците на клубовете по 50.00 лв. на месец за 6
месеца.
2.6. Определя транспортните разходи:
- на работници и служители за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно в рамките на общината в размер на 100%, а за всички
останали - 80% от действителните разходи;
- за учителите от общообразователните училища в размер на 85% от
действителните разходи, но не повече от предоставените от МФ средства.
2.7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи /Приложение 1/
2.8. Упълномощава кмета на Общината да утвърди поименен списък на
лицата по т.2.7.
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2.9. Определя средства за работно облекло на общинските служители,
както следва:
- за кмет на община, председател на Общинския съвет,
зам.- кмет на община и кмет на кметство
- 360.00 лв
- за ръководни длъжности по трудово правоотношение - 250.00 лв
- за длъжности по трудово правоотношение
- 240.00 лв
РЕШЕНИЕ № 477
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА и чл.17 във вр. с чл.6 от
Наредба № 6 за упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в
едноличните търговски дружества с еднолично имущество, както и върху
частта от капитала на търговските дружества, в които има дялове или акции,
Общински съвет- Сливо поле реши:
Предоставя правомощия на г-н Петко Петков - заместник кмет на
общината да представлява Община Сливо поле на извънредно общо събрание
на акционерите на „МБАЛ- РУСЕ“ АД, което ще се проведе на 09.12.2010 г. от
13.00 ч. в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, при следния дневен ред:
1. Увеличаване капитала на дружеството;
2. Изменение и допълнение устава на дружеството,
като гласува по точките от дневния ред, както следва: по т. 1- „ЗА“, по т. 2„ЗА“.
РЕШЕНИЕ № 478
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Дава съгласие за изпълнение на Проект „Право на детство интегрирани социални услуги за децата от Община Сливо поле от 0 -7 години и
техните семейства”, който се финансира със заем от международната банка за
възстановяване и развитие ( Световна банка ) в случай, че той бъде финансиран.
2. Дава съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране на проекта:
• за изготвяне на Анализ на настоящата ситуация и оценка на
потребностите на общината
• за изготвяне на идеен инвестиционен проект
• за изготвяне на подробен работен инвестиционен проект
• за авторски надзор на проекта
• за местен инвеститорски контрол на проекта
• за независим строителен надзор
3. Дава съгласие за поемане на ангажимент от общината за осигуряване
на устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане – 10 години след
приключване на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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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: slivopole@ru-se.com

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 44
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 22.12.2010г.

РЕШЕНИЕ № 479
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.129, ал.1, чл.192, ал.5 и чл.193, ал.6 от Закон за
устройство на територията, във връзка с постъпило искане с вх.№ СП4529/30.09.2010г. от г-н Мурад Осман Пъдик, Общински съвет – Сливо поле
реши:
1.Одобрява ПУП-парцеларен план за обект: „Кабел НН към
селскостопанска сграда в ПИ № 066004, по КВС на с.Юделник, Община Сливо
поле, Област Русе”. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в
"Държавен вестник".
2.Дава съгласие за преминаване и прокарване на кабел НН през имоти –
публична общинска собственост, съгласно трасето на одобрения по т.1 ПУПпарцеларен план, както следва:
- ПИ № 00023 – път IV-ти клас;
- ПИ № 000187 – полски път.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 480
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.45, ал.1, чл.45 ал.2, т.1 и 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 и чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове,
Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Изменя Решение № 126 по Протокол № 14 от заседание на Общински
съвет Сливо поле, проведено на 25.09.2008 година, като т.1 се изменя както
следва:
№
по
ред
1

Вид на имота

Местонахождение на
имота

Начална
тръжна
цена
(лв.)

Депозит
за
участие
(лв.)

Стъпка на
наддаване
(лв.)

Дворно място с площ от 1030 кв.м.
по АОС № 1128/2001 г.

ПИ № 436, кв.10а
по плана на

4120,00

450,00

420,00
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село Бръшлен
ПИ № 438, кв.10а
Дворно място с площ от 980 кв.м.
2
по плана на
3920,00
400,00
390,00
по АОС № 1135/2001 г.
село Бръшлен
Забележка: Посочените по-горе начални тръжни цени на имотите са без включени ДДС и са
определени на база по-високата измежду пазарната и данъчната оценка на имота.

2. Кметът на Община Сливо поле да предприеме необходимите действия
по организирането и провеждането на търга и подписването на договор за
продажба, както и всички други правни и фактически действия, свързани с
изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ №481
На основание чл.21, ал.1, т.6, т.10, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие за финансова подкрепа на етап за изграждане на капацитет
на Местната инициативна рибарска група Главеница-Тутракан-Сливо поле във
връзка с приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” по
Оперативна програма за развитие на селските райони, 1/3 от предварителните
разходи до края на 2010 год., в размер на 3 500 лева, под формата на временен
безлихвен заем от Община Сливо поле на Община Тутракан до
възстановяването им от бюджета на местната стратегия, след признаването й от
ИАРА.
РЕШЕНИЕ №482
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 7, ал.4, т.3 от Наредба за
пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет Сливо поле реши:
Допълва Решение №459 от 24.09.2010г. на Общински съвет – Сливо поле,
както следва:
Да бъде внесено в Министерски съвет предложение за отпускане на
персонална пенсия на следните наследници на Севдалин Ангелов Манасиев,
б.ж. на с. Малко Враново, общ. Сливо поле:
- Тунджай Севдалинов Ангелов ЕГН 9505045065;
- Сехер Севдалинова Ангелова ЕГН 9612045099;
- Гюлсехер Севдалинова Ангелова ЕГН 9807115096;
- Тунчер Севдалинов Ангелов ЕГН 0242085024.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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