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

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 45
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 31.01.2011г.

РЕШЕНИЕ № 483
На основание чл.56, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Програма за работата на Общински съвет Сливо поле за І-вото
шестмесечие на 2011г., както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЛИВО ПОЛЕ
01.2011 г.
Проект за дневен ред:
1.Приемане на Програма за работата на Общински съвет Сливо поле за Івото шестмесечие на 2011г.
2.Отчет за дейността на Общински съвет Сливо поле и за изпълнение на
взетите решения за периода 01.07. - 31.12.2010г., касаещи съвета.
3.Отчет за разходваните средства разчетени по бюджета на общината за
издръжка на Общински съвет Сливо поле към 31.12.2010г.
4.Изменение и допълнение в Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Сливо поле.
5.Изменения и допълнения в Наредба №11 за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Сливо поле.
6.Други.
02.2011 г.
Проект за дневен ред:
1.Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи общинската
администрация за 2010г.
2.Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община
Сливо поле за 2010г.
3.Приемане бюджета на Община Сливо поле за 2011г.
4.Други.
03.2011 г.
Проект за дневен ред:
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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 2010г.
2.Други.
04.2011 г.
Проект за дневен ред:
1. Приемане на годишните счетоводни отчети на общинските фирми.
2.Други.
05.2011 г.
Проект за дневен ред:
1.Информации от РУ на МВР- Сливо поле и РУПБС, относно готовността
за предотвратяване на кражбите и пожарите през летния сезон.
2.Други.
06.2011 г.
Проект за дневен ред:
1.Текущи докладни записки.
2.Разглеждане работата на средищните училища(резултати от матури,
външни изпитвания, проблеми, разни участия).
3.Други.
РЕШЕНИЕ № 484
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 31.12.2010г.
РЕШЕНИЕ №485
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 изпълнението на взетите решения, касаещи съвета за периода 01.07.31.12.2010г.
РЕШЕНИЕ №486
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 § 25
и § 26 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните
данъци и такси (ДВ, бр.98 / 2010 г.), Общински съвет Сливо поле реши:
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Приема изменения и допълнения на Наредба №11 за определяне размера
на местните данъци на територията на Община Сливо поле, както следва:
§ 1. В чл. 2 се създава нова т. 7:
„Чл. 2.
7. Туристически данък.”
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Невнесените в срок данъци по тази Наредба се събират заедно с
лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни
вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни
изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.”
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Когато в нормативен акт е
предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл.87, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси
по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и
такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото
лице.”
§ 3. В чл. 7, ал. 4 се отменя.
§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от него”.
2. Създава се ал. 6:
„(6) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е
лицето, на което имотът е предоставен за управление.”
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в
следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е
дължим.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто.”
§ 6. В чл. 17, ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е повисоката между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно
приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти – данъчната им оценка
съгласно приложение № 2 от ЗМДТ.”
§ 7. В чл. 45, ал. 2 - числото „55” се заменя с „41”
§ 8. В чл. 46, ал. 1 се изменя така:
„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в
следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е
дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто.”
§ 9. В чл.52, ал. 1, т. 2 се изменя така:
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„2. физическите лица, включително едноличните търговци, които
извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна
дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4 към Глава втора, раздел
VІ от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за
тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване
на повече от три дейности облекчението не се прилага;”
§ 10. В Глава втора се създава раздел VІ:
„Раздел VІ
Туристически данък
Чл. 57. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла
на Закона за туризма.
(4) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка
година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 58. (1) С тази Наредба Общински съвет Сливо поле определя
размерите на данъка за всяка нощувка съобразно населените места в общината
в съответствие с Приложение № 1 към чл.50 и категорията на средствата за
подслон и местата за настаняване, както следва:
І-ва зона
ІІ-ра зона
1. категория 1 звезда
0.60
0.30
2. категория 2 звезди
0.80
0.40
3. категория 3 звезди
1.00
0.50
4. категория 4 звезди
1.20
0.60
5. категория 5 звезди
1.40
0.70
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като
броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по
ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до
15-о на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от
30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон
или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в
приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон
или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година,
независимо дали обектът се използва.
(5) Разликата по ал. 4 се определя по формулата към чл. 61с. ал. 5 от
Закона за местните данъци и такси.
Чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия
по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.”
§ 11. В Преходни и заключителни разпоредби се създават § 10 и § 11,
както следва:
„§ 10. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху
недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай, че в този срок не
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са определени нови размери, за 2011 г. се прилага размерът на данъка върху
недвижимите имоти, действащ към 31 декември 2010 г.
§ 11. (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък
за 2011 г. до 31 януари 2011 г.
(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за
средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:
1. категория 1 звезда – 0.60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка.
(3) Декларацията по чл. 57 ал. 4 не се подава за предоставените нощувки
през 2010 г.”
РЕШЕНИЕ № 487
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.№ СП5818/30.11.2010г., Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява ПУП-парцеларен план за обект: „Подземен кабел 20кV в
землище с.Бабово, местност „Илията”. Решението да се изпрати в 7дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
2. Дава съгласие за преминаване и прокарване на подземен кабел 20кV
през имоти – публична общинска собственост, съгласно трасето на
одобрения по т.1 ПУП-парцеларен план, както следва:
- ПИ № 000085 – полски път.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 488
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.129, ал.1, ал.2 от Закон за устройство на
територията, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява ПУП- план за улична регулация от ОТ222, ОТ223, ОТ224 и
ОТ225 и план за регулация на ПИ 939 и ПИ 940 по кадастралната
карта на с.Ряхово, Община Сливо поле. Решението да се изпрати в 7дневен срок за обнародване в "Държавен вестник".
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 489
На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, § 5 от
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Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и
такси(ДВ,бр.98/14.12.2010г.) и § 95 от ПЗР на Закона за изменение и
допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове(ДВ,бр.95/2009г.),
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема
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.10, ал.4 се изменя така: „Невнесените в срок такси се събират
заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни
държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични
изпълнители по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс или от
съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.”
§ 2. В чл.10, ал.5 се изменя така: „Установяването, обезпечаването и
събирането на местните такси се извършва по реда на чл.4, ал.1-5 от Закона за
местните данъци и такси.”
§ 3. В чл.10, ал.6 думите „Закона за административното производство” се
заменят с „Данъчноосигурителния процесуален кодекс”.
§ 4. В чл. 49, т.18 отпада.
РЕШЕНИЕ № 490
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 прореждане в подотдел 238/ж с площ от 120,000 дка,
съставна част от имот №037001 с обща площ от 817,999 дка представляващ
широколистна гора, находящ се в землището на село Стамболово, собственост
на Община Сливо поле, съгласно лесоустройствения план на ДЛС”Дунав”
гр.Русе.
ІІ. Да се проведе постепенна осветителна фаза в подотдел 238/р с площ
от 105,000 дка, съставна част от имот №037001 с обща площ от 817,999 дка
представляващ широколистна гора, находящ се в землището на село
Стамболово, собственост на Община Сливо поле, съгласно лесоустройствения
план на ДЛС”Дунав” гр.Русе.
ІІІ. Да се проведе постепенна котловинна сеч в подотдел 245/к с площ от
211,000 дка, съставна част от имот №000204 с обща площ от 836,950 дка
представляващ залесена територия, находящ се в землището на село Кошарна,
собственост на Община Сливо поле, съгласно лесоустройствения план на
ДЛС”Дунав” гр.Русе.
ІV. Да се проведе постепенна осветителна фаза в подотдел 246/в с площ
от 25,724 дка, съставна част от имот №000204 с обща площ от 836,950 дка
представляващ залесена територия, находящ се в землището на село Кошарна,
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собственост на Община Сливо поле, съгласно лесоустройствения план на
ДЛС”Дунав” гр.Русе.
V. Да се проведе гола сеч в подотдел 245/ж с площ от 30,591 дка,
съставна част от имот №000204 с обща площ от 836,950 дка представляващ
залесена територия, находящ се в землището на село Кошарна, собственост на
Община Сливо поле, съгласно лесоустройствения план на ДЛС”Дунав” гр.Русе.
VІ. Да се проведе гола сеч в подотдел 246/б с площ от 288,787 дка,
съставна част от имот №000204 с обща площ от 836,950 дка представляващ
залесена територия, находящ се в землището на село Кошарна, собственост на
Община Сливо поле, съгласно лесоустройствения план на ДЛС”Дунав” гр.Русе.
VІІ. Да се проведе гола сеч в подотдел 243/е с площ от 7,000 дка, съставна
част от имот №000063 с обща площ от 639,774 дка представляващ залесена
територия, находящ се в землището на село Кошарна, собственост на Община
Сливо поле, съгласно лесоустройствения план на ДЛС”Дунав” гр.Русе.
VІІІ. 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
- 20,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 10,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м³ - 14,00 лева
ІХ. 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.

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: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 46
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 10.02.2011г.

РЕШЕНИЕ № 491
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от Закона за общинските
бюджети и във връзка с чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо
поле реши:
І. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета по пълна
бюджетна класификация на Община Сливо поле за 2010 г., както следва:
1.Утвърждава окончателния годишен план на бюджета на Община Сливо
поле по функции и дейности за 2010 година, както следва:
1.1.ПО ПРИХОДА
- 6356172 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение № 1/
в т.ч.:
1.1.1.Приходи с държавен характер – 3854089 лв.
1.1.2.Приходи с общински характер –2502083 лв.
1.2.ПО РАЗХОДА
- 6356172 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение № 1/
в т.ч.:
1.2.1.Държавни дейности – 3854089 лв.
1.2.2.Местни дейности – 2370772 лв.
1.2.3.Дофинансиране 131311 лв.
2.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сливо
поле за 2010 година, както следва:
2.1.ПО ПРИХОДА
- 5574512 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение № 1/
в т.ч.:
2.1.1.Приходи с държавен характер – 3609180 лв.
2.1.2.Приходи с общински характер – 1965332 лв.
2.2.ПО РАЗХОДА – 5574512 лв.
/разпределени по параграфи съгласно приложение № 1/
в т.ч.:
2.2.1.Държавни дейности – 3609180 лв, в т.ч. средства за строителство,
основен ремонт и придобиване на ДМА – 242088 лв.
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2.2.2.Местни дейности – 1870390 лв, в т.ч. средства за строителство,
основен ремонт и придобиване на ДМА–319888 лв.
2.2.3.Дофинансиране – 94942 лв.
ІІ. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове
към 31.12.2010 г., съгласно Приложение № 2.
ІІІ. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2010г., съгласно
Приложение №3.
РЕШЕНИЕ № 492
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.3 от
Наредба №1/2008г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
и вещи общинска собственост на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет
Сливо поле реши:
Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост на Община Сливо поле за 2011 година.
РЕШЕНИЕ № 493
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 2011г., ПМС
№334/29.12.2010г. и Наредбата на 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 2011 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 5490023 лв / съгласно Приложение 1 /
1.1.1. Приходи за държавна дейност в размер на 2773132 лв
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 2529746 лв;
1.1.1.2.Преходен остатък от 2010 г. в размер на 244803 лв;
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2716891 лв
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 266078/съгласно Приложение 1 /
Неданъчни приходи в размер на 931260 лв / съгл. Приложение 1 /
1.1.2.2. Обща изравнителна субсидия в размер на 669300лв;
1.1.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в
размер на 199800лв, в т.ч.:
- за строителство и основен ремонт и придобиване на ДМА –
56300лв
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 143500
лв
1.1.2.4. За зимно поддържане на пътищата - 36700 лв
1.1.2.5. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 854600лв
1.1.2.6. Друго финансиране в размер на 240847 лв., в т.ч. заеми,
предоставен трансфер,погашения на главници и чужди средства.
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1.2. По разходите в размер на 5490023 лв, разпределени по функции,
групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение 1,
в т.ч. : Резерв - 153053 лв
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2773132 лв
в т.ч. резерв -153053 лв
1.2.1.1. От държавни трансфери 2529746 лв
1.2.1.2. От преходен остатък 244803 лв
1.2.2. За местни дейности в размер на 2716891 лв
1.2.2.1. За делегирани държавни дейности 260858 лв /дофинансиране /
1.2.2.2. За местни дейности 2456033 лв
1.3. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложение № 1.
1.4. Бюджетът на Общината по агрегирани бюджетни показатели
съгласно Приложение 12.
1.5. Инвестиционна програма в размер на 480184лв, съгласно приложен
поименен списък /Приложение 2/
1.5.1. Капиталови разходи за местни дейности – 480184 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 469974 лв. За сметка
на трансфера по единния разходен стандарт.
- 11 бр. Дофинансирани бройки със средства за заплати по § 01 в размер
на 113640 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.
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 2011 г., съгласно Приложение №7.
- максимален размер на новия общински дълг – 3000000 лв.
- общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината –
1042000лв.
- максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края
на бюджетната година – 4042000 лв.
9. Размера на просрочените задължения и вземания в размер на 3558 лв.,
съгласно Приложение № 8.
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10. Разпределение на преходния остатък от 2010г. по съответните дейности по
бюджета, съгласно Приложение № 9.
11. Субсидии за организации с нестопанска цел:
- Спортен клуб по борба, джудо и самбо „Дунав” Сл.поле – 2000 лв. – за
командировки при състезания, екипи и горива;
- Сдружение „Футболен клуб Дунав – 2009” – Сливо поле – 3000лв. – за
съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки;
- Сдружение „Футболен клуб Ботев – 2009” – Голямо Враново – 3000лв. –
за съдийски разходи, екипи, транспорт, картотекиране и командировки.
12. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по
общинския бюджет по тримесечия и по месеци.
13. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за
“местни” дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от
извънбюджетни сметки и фондове на общината.
14. Възлага на кмета на общината:
14.1. 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;
14.2. 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;
14.3. 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;
14.4. 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;
14.5. Да предлага на Общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят
средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана
дейност с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по
образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната
делегирана дейност.
15. План-сметка за разходите за поддържане на чистотата в община Сливо поле
за 2011г., съгласно Приложение № 10.

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: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 47
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 28.02.2011г.

РЕШЕНИЕ № 494
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от
ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за изпълнение на взетите решения от Общинския съвет за
2010г., касаещи общинската администрация.
РЕШЕНИЕ № 495
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.4, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската
собственост, чл.24а, ал.5, т.2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие да бъде отдаден под наем без търг или конкурс за срок от 5
стопански години, считано от стопанската 2010/2011г., на част от поземлен
имот №060006- публична общинска собственост с площ от 100,000 дка,
находяща се в южната част на имота с обща площ от 396,607 дка (триста
деветдесет и шест декара шестстотин и седем квадратни метра), ІІІ /трета/
категория, местността „Гредата” в землището на село Бръшлен по АОС
№2210/01.06.2009 год., при годишна наемна цена 500,00 лева (петстотин лева),
определена съгласно чл.3, ал.6 от Наредба № 2 за базисните /начални/ цени за
отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение
– общинска собственост на Общински съвет Сливо поле.
ІІ. Възлага на кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и условия
към управлението и ползването на имота – предмет на отдаването под наем,
както и да извърши всички фактически и правни действия по сключване на
договора за наем.
РЕШЕНИЕ № 496
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и
ал.2, т.1 и чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо
поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ незастроено дворно място с площ от 913
(деветстотин и тринадесет) квадратни метра, обособено в урегулиран поземлен
12

имот ХІХ-1146 (деветнадесет римско за хиляда сто четиридесет и шест
арабско), квартал 130 (сто и тридесети) по плана на град Сливо поле, община
Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 6391,00 лева (без включен
ДДС), депозит за участие – 640,00 лева и стъпка на наддаване – 639,10 лева.
2.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 497
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.1 и
чл.4 от Закона за арендата в земеделието, чл.29 и чл.83, ал.1 от Наредба №1 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг за отдаване под
аренда за срок от 25 години на недвижим имот - земеделска земя частна
общинска собственост – поземлен имот №035001 с площ от 63,936 дка
(шестдесет и три декара дветстотин тридесет и шест квадратни метра), V /пета/
категория, местността „Смрадликата” находящ се в землището на село
Стамболово по АОС №1826/17.06.2005 год., с цел създаване на трайни
насаждения – овощни градини при начална тръжна цена /начален размер на
минималната годишна арендна вноска/ 1278,72 лева (хиляда двеста седемдесет
и осем лева и седемдесет и две стотинки), определена съгласно Наредба №2 за
базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и
административно предназначение – общинска собственост на Общински съвет
Сливо поле.
ІІ. На основание чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи дава съгласие кмета на Община Сливо поле
да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна начина на
трайно ползване на имота за „трайни насаждения” след създаване на
съответните трайни насаждения /овощна градина/ от арендатора.
ІІІ. Възлага на кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и условия
към управлението и ползването на имота – предмет на търга, и да извърши
всички фактически и правни действия по провеждане на търга, и сключване на
договора за аренда.
РЕШЕНИЕ № 498
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.Актуализира /намалява/ начална тръжна цена за сечене на маркирана,
стояща на корен дървесина в имот №375001, в подотдел 5ц с площ от 99,446
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дка, представляващ широколистна гора, находящ се в землището на село
Черешово, собственост на Община Сливо поле, съобразена и не по-ниска от
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
- 20,00 лева
- Дребна строителна дървесина
- 10,00 лева
- Дърва за огрев – за пространствен м3 - 10,00 лева
ІІ. 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.

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 п о П Р ОТОКОЛ
№ 48
от извънредно заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 12.03.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 499
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и чл.17, ал.1 и ал. 2 от
Закона за общинския дълг, Общински съвет Сливо поле реши:
І. ОДОБРЯВА поемането на дългосрочен общински дълг за
обезпечаване на авансово плащане по Договор № 18/322/00409 от 20.12.2010 г.,
сключен между Община Сливо поле и ДФ „Земеделие” за отпускане на
финансова помощ
по мярка 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” от Програмата за развитие на селските райони 20072013 г. за проект № 18/322/00409, а именно „Рехабилитация на уличното
осветление на територията на община Сливо поле”.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ :
1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност в
размер на 1 041 789,10 лева;
2. Валута на дълга: лева;
3. Вид на дълга - съгласно чл.3, т. 4 от Закона за общинския дълг:
3.1.Изискуема общинска гаранция за авансово плащане
в размер на 1 041 789,10 лева;
4. Начин на обезпечаване:
4.1. Запис на Заповед за авансово плащане;
5. Условия за погасяване: няма;
6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други: няма.
РЕШЕНИЕ № 500
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация; чл. 12, ал. 5 от Наредба
№ 24 от 29.07.2008 г., за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.; чл. 56,
параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на Комисията и договор за
отпускане на финансова помощ № 18/322/00409 от 20.12.2010 г. по мярка 322
за Проект „Рехабилитация на уличното осветление на територията на
община Сливо поле”, сключен между Община Сливо поле
и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.
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София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от
изпълнителния директор Светослав Илиев Симеонов, Общински съвет Сливо
поле реши:
1. Упълномощава кмета на общината Георги Стефанов Големански
да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на
предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер
на 1 041 789,10 лв. (Един милион четиридесет и една хиляди седемстотин
осемдесет и девет лева и десет стотинки) за обезпечаване на 110 % от
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
18/322/00409 от 20.12.2010 г. по мярка 322 за Проект „ Рехабилитация на
уличното осветление на територията на община Сливо поле” сключен
между Община Сливо поле и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сливо поле да подготви необходимите
документи за получаване на авансовото плащане по договор № 18/322/00409 и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Сливо
поле, проведено на 12.03.2011г., Протокол № 48, т. 1 от дневния ред по
доклад № СП-695/11.02.2011г. на Община Сливо поле, заведен с вх.№
39/11.02.2011г. в Общински съвет Сливо поле, при кворум от 15 общински
съветника от общия брой 17, след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 15
гласа „за”, 0 гласа „против” и „въздържали се” 0 гласа, и е подпечатано с
официалния печат на Общински съвет Сливо поле.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/

16

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

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 49
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 31.03.2011г.

РЕШЕНИЕ № 501
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема за сведение информацията от началника на РУ „Полиция” Сливо поле г-н Валери Иванов, относно оперативната обстановка на
територията обслужвана от РУ „Полиция” - Сливо поле по противодействие на
престъпността през 2010г.
РЕШЕНИЕ № 502
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и
ал.2, т.1 и чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо
поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
63668.152.367 (шестдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и осем точка сто
петдесет и две точка триста шестдесет и седем) по кадастралната карта на село
Ряхово, местност „Павлов кладенец”, ІІІ категория, площ – 1023 кв.м. (хиляда
двадесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията –
земеделска и начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя.
2. Определя за начална тръжна цена, изготвената от лицензиран оценител
пазарна оценка на имота – 563,00 лева (без включен ДДС), депозит за участие –
56,00 лева и стъпка на наддаване – 50,00 лева.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 503
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 и
ал.2, т.1 и чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет – Сливо
поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ незастроено дворно място с площ от 940
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(деветстотин и четиридесет) квадратни метра, обособено в урегулиран
поземлен имот V-1252 (пет римско за хиляда двеста петдесет и две арабско),
квартал 125 (сто двадесет и пети) по плана на град Сливо поле, община Сливо
поле, област Русе, при начална тръжна цена – 5640,00 лева (без включен ДДС),
депозит за участие – 565,00 лева и стъпка на наддаване – 550,00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 504
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 на движими вещи – частна
общинска собственост, които не са необходими за нуждите на Общината, при
начална тръжна цена съгласно изготвена от независим лицензиран оценител
пазарна оценка, както следва в таблицата :
№ Инв. Наименование на движимата вещ Местонахождение
Начална
по №
на вещите
тръжна цена
ред
/в лева/
1. 4005 Машина шевна зиг-заг „PF AFF
Село Ряхово
120,00
736285
2. 4002 Машина шевна права двуиглова
Село Ряхово
130,00
„PFAFF 3896
3. 4003 Машина понтерис „JUKI LK
Село Ряхово
110,00
1852”
4. 4028 Машина пикир мод. VEB
Село Ряхово
150,00
5. 4039 Машина шевна прав тигел „JUKI
Село Ряхово
100,00
DDL 8500”
6. 4012 Машина покривна „JUKI MF 890”
Село Ряхово
150.00
7. 4015 Машина копчешиеща „JUKI MB
Село Ряхово
160,00
372”
8. 4013 Машина покривна „JUKI MF 890”
Село Ряхово
140.00
9. 4148 Машина шевна прав тигел „JUKI
Село Ряхово
110.00
DDL8700-7”
10. 4006 Машина оверлог 5-конечен „JUKI
Село Ряхово
130,00
LK MO3700”
11. 4152 Маса гладачна ”TREVIL”
Село Ряхово
100.00
12. 4011 Маса гладачна ”MALKAN”
Село Ряхово
80.00
13. 4145 Машина шевна прав тигел „JUKI
Село Ряхово
110,00
DDL 8700-7”
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14. 4033 Машина шевна прав тигел „JUKI
DDL 8500”
15. 4025 Машина оверлог „JUKI MO2416”
16. 4138 Машина шевна прав тигел „JUKI
DDL 8500”
17. 4027 Машина оверлог „М1 1993”
18. 4140 Машина оверлог „JUKI MO3604”
19. 4026 Машина шевна прав тигел „JUKI
DDL 8500”
20. 4149 Машина шевна прав тигел „JUKI
DDL 8700-7”
21. 4009 Машина оверлог 5-конечен „JUKI
LK MO3604”
22. 4142 Машина оверлог „JUKI MO6714S”
23. 4139 Машина шевна прав тигел „JUKI
DDL 8500”
24. 4151 Машина оверлог „JUKI MO6714S”
25. 4007 Машина оверлог 5-конечен „JUKI
LK MO3604”
26. 4014 Машина покривна „JUKI MF 890”
27. 4010 Парогенератор
„
FABERMAGNUM”
28. 4024 Ножица гатерна „CSEPEL”
29. 4032 Банциг шивашки
30. ….. Маса кроячна - 4 м
31. 4004 Машина шевна зиг-заг „SINGER”
32. ….. Маса гладачна „TREVIL”

Село Ряхово

100,00

Село Ряхово
Село Ряхово

130.00
100.00

Село Ряхово
Село Ряхово
Село Ряхово

110,00
130.00
100,00

Село Ряхово

110,00

Село Ряхово

130,00

Село Ряхово
Село Ряхово

130.00
100.00

Село Ряхово
Село Ряхово

130.00
130.00

Село Ряхово
Село Ряхово

140,00
100,00

Село Ряхово
Село Ряхово
Село Ряхово
Село Ряхово
Село Ряхово

55,00
65,00
35,00
80,00
50.00

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите
действия по организирането, провеждането на търга и подписването на
договорите за продажба, както и всички други правни и фактически действия,
свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 505
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-1209 (съответстващ на V-489), кв.67 по плана на град Сливо поле, на
собственика на построената в имота жилищна сграда – Азис Назмиев Кючуков,
за реализирането на гараж с размери със застроена площ от 40,00 кв.м (с
размери 4,00 м на 10,00 м с височина до 2,30м) и частичен сутерен с полезна
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площ от 32 кв.м. и склад със застроена площ от 35,00 кв.м. (с размери 5,00 м на
7,00 м). Строежите ще бъдат изпълнени с тухлени зидове и стоманенобетонни
елементи.
2. Азис Назмиев Кючуков да заплати за правото на пристрояване върху
посочения в пункт 1 на настоящото решение имот, сумата от 1799,00 лв. /без
ДДС/, представляваща пазарната оценка на правото на пристрояване на
горепосочените пристройки върху имота.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 506
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.7, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.
45, ал.1, ал.3, т.2, чл.76 от Наредба №1/2008 г. на ОбС Сливо поле, Общински
съвет – Сливо поле реши:
1. Да се извърши замяна на движима вещ – частна общинска собственост,
представляваща лек автомобил „Фолксваген голф” с регистрационен номер Р
8199 РА, с рама № WVWZZZ17ZBW712228 и двигател № СR232895, с цена
съгласно изготвена от независим лицензиран оценител пазарна оценка от 420,00
/четиристотин и двадесет/ лева, с друг лек автомобил „Пежо 205 Д”, с
регистрационен номер Р 3989 РМ, с рама № VF320AA9201085851 и двигател
№ 1CV18150528, с дата на първа регистрация 20.01.1988 година, собственост на
Валерий Петров Машев, с цена съгласно изготвена от независим лицензиран
оценител пазарна оценка от 480,00 /четиристотин и осемдесет/ лева.
Община Сливо поле не дължи разликата в размер на 60,00 /шестдесет/ лева
на лицето Валерий Петров Машев.
2. Дава съгласие, след извършване на разпоредителната сделка по
надлежния ред, на основание чл.12, ал.3 от ЗОС и чл. 6, ал.1 от Наредба №
1/2008г. на ОбС Сливо поле, автомобилът „Пежо 205 Д”, получен при замяната,
да се предостави безвъзмездно за управление на Районна служба за пожарна
безопасност и защита на населението - град Сливо поле.
3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите
действия по подписването на договор за замяна, договор за предоставяне на
управление, както и всички други правни и фактически действия, свързани с
изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 507
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 1240
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кв.м., обособено в урегулиран поземлен имот ХХVІІ-общ, кв.85 по
регулационния план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при
начална тръжна цена на имота– 6200,00 лева (без вкл. ДДС), депозит за
участие– 700,00 лева и стъпка на наддаване– 620,00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 508
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 1245
кв.м., обособено в урегулиран поземлен имот ХХVІІІ-общ, кв.85 по
регулационния план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, при
начална тръжна цена на имота– 6225,00 лева (без вкл. ДДС), депозит за
участие– 700,00 лева и стъпка на наддаване– 630,00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 509
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 2337
кв.м., обособено в урегулиран поземлен имот ХХІХ, кв.85 по регулационния
план на град Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, заедно с построена в
него масивна едноетажна сграда на гредоред със застроена площ от 35 кв.м.,
състояща се от две стаи, към която е пристроен навес без оградни стени, покрит
с етернитови плоскости на дървена конструкция със застроена площ от 107,60
кв.м., при начална тръжна цена на имота– 13 079,00 лева (без вкл. ДДС),
депозит за участие– 1 400,00 лева и стъпка на наддаване– 1 350,00 лева.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
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РЕШЕНИЕ № 510
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 91, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за
регионалното развитие, Общински съвет Сливо поле реши:
Одобрява годишния доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Сливо поле за 2010 г.
РЕШЕНИЕ № 511
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.1 и
чл.4 от Закона за арендата в земеделието, чл.29 и чл.83, ал.1 от Наредба
№1/2008г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет – Сливо поле реши:
Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг за отдаване под
аренда за срок от 25 години, считано от стопанската 2012/2013 година, на
недвижим имот - земеделска земя частна общинска собственост – поземлен
имот №022002 с площ от 81,953 дка (осемдесет и един декара деветстотин
петдесет и три квадратни метра), ІV /четвърта/ категория, местността
„Коренежа”, находящ се в землището на село Малко Враново по АОС
№181/15.09.2000 год., с цел създаване на трайни насаждения – овощни градини
при начална тръжна цена /начален размер на минималната годишна арендна
вноска/ 1843,94 лева (хиляда осемстотин четиридесет и три лева и деветдесет и
четири стотинки), определена съгласно Наредба №2 за базисните /начални/
цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно
предназначение – общинска собственост на Общински съвет Сливо поле.
ІІ. На основание чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи дава съгласие кметът на Община Сливо
поле да подаде заявление до Общинската служба по земеделие за промяна
начина на трайно ползване на имота за „трайни насаждения” след създаване на
съответните трайни насаждения /овощна градина/ от арендатора.
ІІІ. Възлага на кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и условия
към управлението и ползването на имота – предмет на търга и да извърши
всички фактически и правни действия по провеждане на търга и сключване на
договор за аренда.
РЕШЕНИЕ № 512
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява изграждането на оптична връзка между административните
сгради на общината в гр.Сливо поле.
2. Одобрява изграждането на видеонаблюдение за автомобилния трафик
по бул.”България” и централния площад в гр.Сливо поле.
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3. Във връзка с т.1 и т.2 на настоящото решение увеличава плана за
капиталови разходи – местни дейности, финансирани със собствени
извънбюджетни средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни
активи с 8300 лв, както следва:
Функция „Общи държавни служби”
Дейност „Общинска администрация”
§ 52-01 Придобиване на компютри:
- закупуване на видеосървър с монитор – 1100 лв;
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 7200 лв,
както следва:
- изграждане на оптична връзка между административни сгради – 3500
лв;
- изграждане на видеонаблюдение за автомобилния трафик и централен
площад – 3700 лв.
4. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 513
На основание чл.21, ал.1, т.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:
Извършва вътрешно компенсирани промени в плана за капиталови
разходи за 2011г., както следва:
Било
Става
1.Основен ремонт на общински път RSE 1173
Ряхово-Бабово-Голямо Враново-Малко Враново
50 000
39 879
2.Основен ремонт на общински път RSE 1130
Юделник-Борисово

9 000

8 990

3.Основен ремонт на общински път RSE 1172
Стамболово-Кошарна

54 500

64 630

4.Основен ремонт на общински път RSE 2170
Черешово-Сеслав

30 000

30 001

ОБЩО:

143 500 лв 143 500 лв

РЕШЕНИЕ № 514
На основание чл.45, ал.7, ал. 9 и ал.10 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл.
27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация; чл.17, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинския дълг, §15 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2011г. и Приложение А от «Кредитно споразумение за
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структурен програмен заем (България, съфинансиране по фондове на ЕС 20072013) между Република България и Европейската инвестиционна банка»,
Общински съвет Сливо поле реши:
ПОТВЪРЖДАВА /ПРИЕМА ПОВТОРНО/ Решение № 499 на Общински
съвет Сливо поле по Протокол № 48/12.03.2011г., както следва:
І. ОДОБРЯВА поемането на дългосрочен общински дълг за
обезпечаване на авансово плащане по Договор № 18/322/00409 от 20.12.2010 г.,
сключен между Община Сливо поле и ДФ „Земеделие” за отпускане на
финансова помощ
по мярка 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” от Програмата за развитие на селските райони 20072013 г. за проект № 18/322/00409, а именно „Рехабилитация на уличното
осветление на територията на община Сливо поле”.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ :
7. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност в
размер на 1 041 789,10 лева;
8. Валута на дълга: лева;
9. Вид на дълга - съгласно чл.3, т. 4 от Закона за общинския дълг:
3.1.Изискуема общинска гаранция за авансово плащане
в размер на 1 041 789,10 лева;
10.Начин на обезпечаване:
4.1. Запис на Заповед за авансово плащане;
11.Условия за погасяване: няма;
12.Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други: няма.
РЕШЕНИЕ № 515
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.10, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.37о от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет –
Сливо поле реши:
1. Изменя точка 4 от Решение № 358 по Протокол № 33 от заседание на
Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.03.2010 година, както следва:
Текстът на т.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”
се променя така:
„Определя такса за ползване на общински мери и пасища в размер
40% 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”
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2. В останалата му част Решение № 358 по Протокол № 33 от заседание
на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.03.2010 година остава
непроменено.
3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите
правни и фактически действия по сключване на допълнителни споразумения,
свързани с изпълнението на решението.

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: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 50
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 28.04.2011г.

РЕШЕНИЕ № 516
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчетните доклади за дейността през 2010 година на читалищата
на територията на Община Сливо поле, както следва:
НЧ „Христо Ботев” гр.Сливо поле;
НЧ „Познай себе си” с.Ряхово;
НЧ „Христо Ботев” с.Борисово;
НЧ „Никола Й.Вапцаров” с.Бабово;
НЧ „Светлина” с.Голямо Враново;
НЧ „Христо Ботев” с.Малко Враново;
НЧ „Отец Паисий” с.Стамболово;
НЧ „Иван Вазов” с.Кошарна;
НЧ „Владимир Маяковски” с.Юделник;
НЧ „Братство” с.Бръшлен;
НЧ „Христо Ботев” с.Черешово.
РЕШЕНИЕ № 517
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 годишните счетоводни отчети на „ДОР” ЕООД и „ДОР” ЕООД
„в ликвидация” с.Стамболово за 2010г.
2.Печалбата, реализирана от дружеството за 2010г. в размер на 18340
лева, след приспадане на дължимите данъци по ЗКПО - да се трансформира в
ликвидационен капитал.
РЕШЕНИЕ № 518
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
26

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 2010г.
2.Печалбата за 2010г. да се отнесе в резервния капитал на дружеството.
РЕШЕНИЕ № 519
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Намалява плана на разходите в дейност „Общинска администрация” §
10-20 „Разходи за външни услуги” с 13440 лв.
2. Увеличава плана за капиталови разходи в дейност „Други служби и
дейности по социалното осигуряване” с 13440 лв., от които:
- § 51-00 „Основен ремонт на ДМА” – 2760 лв. за изработване на
Технически инвестиционен проект за промяна предназначението на част от
здравна служба в с. Кошарна за предоставяне на социални услуги за деца;
- § 52-02 „Придобиване на сгради” с 10 680 лв. за изработване на
Технически инвестиционен проект за изграждане на двуетажна сграда за
социални услуги към детска градина с.Малко Враново.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
РЕШЕНИЕ № 520
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 67, ал.3 от ПМС
334 от 29.12.2010 г., Общински съвет Сливо поле реши:
1.Да отпадне от списъка на пътуващите учители Айсел Бахриева
Илиязова - пътуваща от Русе до Голямо Враново.
2.Да се запише Нурдан Рамаданова Махмудова – детска учителка
пътуваща от Сливо поле до Голямо Враново.
РЕШЕНИЕ № 521
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 при извършване на окончателно
плащане на договори за експертна помощ за етапа за изграждане на капацитет
на Местната инициативна рибарска група Главиница-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 общата сума по
договорите с експертите в размер на 1 500 лева, под формата на временен
безлихвен заем от Община Сливо поле на Община Тутракан до
възстановяването им от бюджета на местната стратегия, след признаването и от
ИАРА.
РЕШЕНИЕ № 522
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.43, ал.3, т.2 от Закона за горите, чл.32 от Наредба №1 /2008г. на
Общински съвет Сливо поле за реда за придобиване, управление и
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, Общински съвет Сливо
поле реши:
1.Дава съгласие да бъде отдадена под наем без провеждане на търг
новозалесената част от имот № 060006- публична общинска собственост с площ
50,000 дка, находящ се в местността „Гредата” в землището на село Бръшлен,
община Сливо поле, целият с площ от 396,607 дка, за срок от шест месеца при
месечна наемна цена в размер на 3 /три/ лева на декар, която е не по-ниска от
определената съгласно чл.14, т.1 от Тарифата за таксите, които се събират в
системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите, като
наемателят бъде задължен с отглеждането на новозасадените фиданки в
отдаваната част от имота.
2.Упълномощава кмета на Общината да сключи договор и да извърши
всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 523
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и
ал.2, т.1 и чл.51, ал.1 и ал.3 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет Сливо
поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
4. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ незастроено дворно място с площ от
1016(хиляда и шестнадесет) кв.м., обособено в поземлен имот с идентификатор
63668.151.1178(шестдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и осем точка сто
петдесет и едно точка хиляда сто седемдесет и осем) по кадастралната карта
на село Ряхово, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена –
5385,00 лева (без включен ДДС), депозит за участие – 540,00 лева и стъпка на
наддаване – 530,00 лева.
5. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 524
І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.1 и
чл.4 от Закона за арендата в земеделието, чл.29 и чл.83, ал.1 от Наредба №1 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен търг за отдаване под
аренда за срок от 25 години на недвижими имоти - земеделски земи частна
общинска собственост, както следва:
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поземлен имот №000043 с площ от 135,000 дка (сто тридесет и пет
декара), VІ /шеста/ категория, местността „Коджа алан” находящ се в
землището на село Кошарна, по начин на трайно ползване – други
трайни насаждения, по АОС №2192/13.05.2009 год., при начална
тръжна цена /начален размер на минималната годишна арендна
вноска/ - 4 725,00 лв (четири хиляди седемстотин двадесет и пет
лева)
–
поземлен имот №000045 с площ от 88,431 дка (осемдесет и осем
декара четиристотин тридесет и един квадратни метра), VІ /шеста/
категория, местността „Коджа алан” находящ се в землището на село
Кошарна, по начин на трайно ползване – други трайни насаждения
по АОС №2193/13.05.2009 год., при начална тръжна цена /начален
размер на минималната годишна арендна вноска/ - 3 095,00 лв (три
хиляди деветдесет и пет лева)
ІІ. Възлага на кмета на Община Сливо поле да определи изисквания и условия
към управлението и ползването на имотите – предмет на търга и да извърши
всички фактически и правни действия по провеждане на търга и сключване на
договор за аренда.
–

РЕШЕНИЕ № 525
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и
ал.2, т.1 и чл.51, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет
Сливо поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с площ от
7067 (седем хиляди и шестдесет и седем) квадратни метра, с идентификатор
63668.151.1818 (шестдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и осем точка сто
петдесет и едно точка хиляда осемстотин и осемнадесет) по кадастралната
карта на село Ряхово, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна
цена – 106 005,00 лева (без включен ДДС), депозит за участие – 11 000,00 лева
и стъпка на наддаване – 10 000,00 лева.
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с площ от
6525 (шест хиляди петстотин двадесет и пет) квадратни метра, с идентификатор
63668.151.1820 (шестдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и осем точка сто
петдесет и едно точка хиляда осемстотин и двадесет) по кадастралната карта на
село Ряхово, община Сливо поле, област Русе, при начална тръжна цена – 78
300,00 лева (без включен ДДС), депозит за участие – 8 000,00 лева и стъпка на
наддаване – 7 000,00 лева.
3.Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
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РЕШЕНИЕ № 526
На основание чл.37а, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Общинските съветници Велизар Ясенов и Айдън Ахмедов отпадат от
състава на Постоянните комисии, в които до момента на напускане на групата
общински съветници на ДПС са членували, съответно както следва:
• Велизар Ясенов от Постоянна комисия по бюджет и финанси; по
местно самоуправление и по установяване конфликт на интереси;
• Айдън Ахмедов от Постоянната комисия по здравеопазване и по
образование.
РЕШЕНИЕ № 527
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:
Приема План за развитието на социалните услуги на Община Сливо поле
за 2011-2012 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: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 51
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 31.05.2011г.

РЕШЕНИЕ № 528
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, в резултат на инвентаризацията за
2009г., съгласно приложен списък към писмо изх. № ВОКТ/ТВ
3307/05.05.2011г. на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, град Русе.
РЕШЕНИЕ № 529
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема информацията от г-н Валери Иванов- началник на РУ
”Полиция” - Сливо поле, относно
готовността на личния състав за
предотвратяване на кражби и посегателства към земеделската продукция през
летния сезон на 2011г.
2.Дава съгласие да се организира 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 № 530
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Приема информацията от ст.инспектор инж. Красимир Цветановначалник на РСПБЗН- Сливо поле за осигуряване на пожарната безопасност на
територията на Община Сливо поле по време на летния пожароопасен сезон и
жътвена кампания през 2011г.
2.Предлага кметовете на населени места, кметският наместник на
с.Черешово, председателите на земеделските кооперации и арендаторите да
създадат организация за стриктно спазване на нормите за пожарната
безопасност на територията на общината, която да гарантира прибирането на
реколтата и през 2011г. без пожари и запалвания.
РЕШЕНИЕ № 531
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.1,
чл.45, ал.2, т.1 и чл.46, ал.1 от Наредба № 1/2008 г. на Общински съвет Сливо
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поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг на недвижим имот–
частна общинска собственост, поземлен имот №060030, по начин на трайно
ползване – овощна градина, с площ от 45,031 дка, ІІІ /трета/ категория, находящ
се в местността „До шосето” в землището на село Бръшлен с ЕКАТТЕ 06673.
Началната пазарна стойност на имота, съгласно изготвената от лицензирани
оценители експертна оценка, е в размер на 20 263,95 лв /двадесет хиляди двеста
шестдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки/.
2. Възлага на
Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите действия по организирането и провеждането на търга и
подписването на договора за продажба, респективно да оправомощи лице за
сключване на договора, както и всички други правни и фактически действия,
свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 532
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.34, ал.6, чл.39, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската
собственост, чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, чл.69, ал.3, т.2 във
връзка с чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008
година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на
Севджихан Юмерова Мехмедова регистрирана като
пчелар в Районна
ветеринарно медицинска служба – Сливо поле с Удостоверение
№180362/15.10.2008 год., живуща в село Голямо Враново, улица „Стара
планина” №4, върху част от имот – публична общинска собственост в размер на
3,000 дка, а именно част от поземлен имот №060026, по картата за
възстановена собственост на село Бръшлен, находящ се в местността
„Лумката”, представляващ гора в земеделска земя с обща площ на имота
279,742 дка, ІІІ категория, по АОС 2216/01.06.2009г., за срок от 5 /пет/ години.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 533
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.72, ал.2 и
чл.73, ал.3 от Наредба №1/2008 година на ОбС Сливо поле, във връзка с чл.11,
ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на
публично оповестен търг или конкурс върху имот – частна общинска
собственост - имот с идентификатор №63668.137.6 по кадастралната карта на
село Ряхово, находящ се в местността „Пасището”, представляващ земеделска
територия от 1762 кв.м, ІІІ категория, по АОС 2350/18.02.12.2011г. за
устройването на постоянен пчелин с 30 броя пчелни кошери за срок от 5 години
при цена за правото на ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител
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„ГЕОИД 010” ООД – Русе пазарна оценка в размер на 32,00 лева годишно,
/тридесет и два лева/
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 534
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.72, ал.2 и
чл.73, ал.3 от Наредба №1/2008 година на ОбС Сливо поле, във връзка с чл.11,
ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на
публично оповестен търг или конкурс върху имот – частна общинска
собственост - имот с идентификатор №63668.137.5 по кадастралната карта на
село Ряхово, находящ се в местността „Пасището”, представляващ земеделска
територия от 1985 кв.м, ІІІ категория, по АОС 2350/18.02.12.2011г. за
устройването на постоянен пчелин с 35 броя пчелни кошери за срок от 5 години
при цена за правото на ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител
„ГЕОИД 010” ООД – Русе пазарна оценка, в размер на 36,00 лева годишно
/тридесет и шест лева/
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 535
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.39, ал.3 от
Закона за общинската собственост, чл. 72, ал.2, чл.73, ал.3 от Наредба №1/2008
г. на ОбС Сливо поле, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за
пчеларството, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Отменя изцяло Решение №421 по Протокол №36 от заседание на
Общински съвет Сливо поле, проведено на 28.05.2010 година.
2. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на
публично оповестен търг или конкурс върху имот – частна общинска
собственост – имот с идентификатор № 63.668.83.23 по кадастралната карта на
село Ряхово, находящ се в местността „Власо гърло”, представляващ залесена
територия от 3,764 дка, ІІІ категория по АОС 1155/10.12.2001 г. за устройването
на постоянен пчелин с 20 броя пчелни кошери за срок от 5 години при цена за
правото на ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител „ГЕОИД
010” ООД – Русе пазарна оценка, в размер на 56,46 /петдесет и шест лева и
четиридесет и шест стотинки/ лева годишно.
3. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 536
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3, чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост,
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чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008 година на ОбС Сливо поле, във връзка с чл.11,
ал.2 и чл.12 от Закона за пчеларството, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на
публично оповестен търг или конкурс върху част от имот – публична общинска
собственост, с площ за тази част от 2.000 дка, индивидуализирана съгласно
скица-предложение за отреждането за пчелин в ПИ №000277 по КВС на село
Борисово, представляващ пасище, мера, ІІІ категория, с обща площ на имота от
11.830 дка, по АОС 1035/15.08.2001г. за устройването на постоянен пчелин, за
срок от 5 години, при цена за правото на ползване, съгласно изготвена от
лицензиран оценител „ГЕОИД 010” ООД – Русе пазарна оценка, в размер на
36,00 лева годишно /тридесет и шест лева/
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 537
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.10, ал.2 от Закона за
нормативните актове, Общински съвет Сливо поле реши:
Изменя т.1 от Решение №522 по Протокол №50/28.04.2011г. на Общински
съвет Сливо поле, както следва:
Текстът „Дава съгласие да бъде отдадена под наем без провеждане на
търг новозалесената част от имот № 060006- публична общинска
собственост с площ 50,000 дка, находящ се в местността „Гредата” в
землището на село Бръшлен, община Сливо поле, целият с площ от 396,607
дка, за срок от шест месеца при месечна наемна цена в размер на 3 /три/ лева
на декар, която е не по-ниска от определената съгласно чл.14, т.1 от
Тарифата за таксите, които се събират в системата на Държавната
агенция по горите по Закона за горите, като наемателят бъде задължен с
отглеждането на новозасадените фиданки в отдаваната част от имота.”
се променя така:
„Дава съгласие да бъде отдадена под наем без провеждане на търг
новозалесената част от имот № 060006- публична общинска собственост с площ
50,000 дка, находящ се в местността „Гредата” в землището на село Бръшлен,
община Сливо поле, целият с площ от 396,607 дка, за срок от шест месеца при
наемна цена в размер на 3 /три/ лева на декар за целия период, която е не пониска от определената съгласно чл.14, т.1 от Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите, като
наемателят бъде задължен с отглеждането на новозасадените фиданки в
отдаваната част от имота.
Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор и да извърши
всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.”
РЕШЕНИЕ № 538
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.42, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие, Общински съвет Сливо поле реши:
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Одобрява Доклада за резултатите от Междинната оценка на изпълнението
на Общински план за развитие 2007 – 2013 г. на Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 539
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 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 на движими вещи – частна
общинска собственост, които не са необходими за нуждите на Общината, при
начална тръжна цена съгласно изготвена от независим лицензиран оценител
пазарна оценка, както следва в таблицата:
Местонахождение Начална тръжна
на вещите
цена /в лева/
1. Автобус „FRENCH HOCH – 1КА Град Сливо поле
820,00
7.124” ДК № Р 0545 РС
2. Автобус ”АВИА ЧАВДАР С- 5” ДК
Село Ряхово
850,00
№Р 6346 РР
№

Наименование на движимата вещ

2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите
действия по организирането, провеждането на търга и подписването на
договорите за продажба, както и всички други правни и фактически действия,
свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 540
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.58,
ал.1, т.1 от Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри на МРРБ и
чл.54, ал.3, т.1 и т.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Общински
съвет Сливо поле реши:
1. Одобрява скица-проект за разделяне на имот – публична общинска
собственост с начин на трайно ползване „пасище, мера” № 000238, находящ се
в землището на гр. Сливо поле с ЕКАТТЕ 67444, общ. Сливо поле, на два нови
имота –съответно имот № 000278 с площ 4,125 дка и имот № 000276 с площ
103,163 дка.
2. Променя предназначението на имот № 000278 от „публична общинска
собственост” в „частна общинска собственост”.
3. Променя начина на трайно ползване на новообразувания имот № 000278
от „пасище, мера” в „сметище”.
4. Новообразуваният имот № 000278 се придава към имот № 000239, като
общата площ на имот № 000239 става 13, 206 дка.
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5. Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 541
На основание чл.21, ал.1, т. 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 съветСливо поле реши:
Предоставя правомощия на Георги Стефанов Големански – кмет на
Община Сливо поле да представлява Община Сливо поле на редовно годишно
общо събрание на акционерите на „МБАЛ- РУСЕ“ АД, което ще се проведе на
10.06.2011 г. от 13.00 ч. в гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, при следния дневен
ред:
1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2010г.
2. Одобряване на ГФО на дружеството за 2010г.
3. Приемане на консолидиран доклад за дейността за 2010г.
4. Приемане на консолидиран ГФО на дружеството за 2010г.
5. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2010г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2010г.
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.
8. Промяна в състава на СД.
9. Определяне възнаграждение на членовете на СД, на които няма да бъде
възложено управлението,
като гласува по точките от дневния ред, както следва: по т. 1 - „ЗА“, по т. 2 „ЗА“, по т.3 – „ЗА”, по т. 4 - „ЗА“, по т. 5 - „ЗА“, по т.6 – „ЗА”, по т. 7 - „ЗА“, по
т. 8 - „ЗА“, по т.9 – „ЗА”.

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: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 52
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 30.06.2011г.

РЕШЕНИЕ № 542
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Поради отсъствието на директорите на СОУ гр.Сливо поле и ОУ с.
Голямо Враново, точката остава за обсъждане за следващото заседание на
Общинския съвет в присъствието на директорите на училищата.
РЕШЕНИЕ № 543
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.5, чл.7 от Наредба № 6 за реда за
упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните
търговски дружества с общинско имущество, 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 „ДОР” ЕООД, с.Стамболово, Общински съвет Сливо поле реши:
1. „ДОР” ЕООД с.Стамболово, да бъде заличено от Търговския регистър.
2. Приема годишния счетоводен отчет, пояснителния доклад към него и
отчета за дейността на ликвидатора Даниела Чиликова и го освобождава от
отговорност.
РЕШЕНИЕ № 544
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.10 от
Наредба №1/2008г. на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет Сливо
поле реши:
1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години, чрез
провеждане на публичен търг на част от имот – публична общинска
собственост, представляващ помещение №2 от 16,00 кв.м., находящо се на І-ви
етаж в сградата на Кметство Бабово, обособено в УПИ VІІІ, кв.18 по
регулационния план на село Бабово, община Сливо поле, с предназначение на
лекарски кабинет, при начална тръжна цена в размер на 2,60 лева/месечно
съгласно чл.2, ал.1, т. 8 и чл.2, ал.10 по Наредба №2 за базисните(начални) цени
за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно
предназначение – общинска собственост.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите действия по организирането и провеждането на търга и
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подписването на договора за наем, както и всички други правни и фактически
действия, свързани с изпълнението на решението.
РЕШЕНИЕ № 545
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, Общински
съвет Сливо поле реши:
Изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Сливо поле, както следва:
§ 1. В чл.8, ал.1 думата „граждани” се заменя с думата „лица”.
РЕШЕНИЕ № 546
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с
чл.66 от Наредба №1/2008г. на Общински съвет Сливо поле за реда за
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска
собственост, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Да се учреди право на пристрояване без търг или конкурс върху
урегулиран поземлен имот ХІ (единадесет римско) (ПИ 1404), квартал 115 (сто
и петнадесети) по плана на град Сливо поле, в полза на Гюлтен Юсеинова
Хасанова - собственик на построената в имота масивна жилищна сграда, за
реализирането на едноетажна пристройка – лятна кухня със застроена площ 22
(двадесет и два) квадратни метра.
2. Лицето, посочено в пункт 1 на настоящото решение, да заплати за
правото на пристрояване върху горепосочения имот, сумата от 259,00 (двеста
петдесет и девет) лева (без вкл. ДДС), представляваща определената от
лицензиран оценител пазарна оценка на правото на пристрояване върху имота.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.
РЕШЕНИЕ № 547
На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията,
във връзка с постъпило искане с вх.№ СП-2320/20.05.2011г. от „Сънфлауър
Бабово” ЕООД, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Одобрява ПУП- план за застрояване за обект: „ПУП-план за
застрояване на поземлен имот № 029033 в местността „Илията”, в землището на
с.Бабово”. Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в
"Държавен вестник".
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
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РЕШЕНИЕ № 548
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и
чл.12 от Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2
от Наредба №1/2008 година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет
Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на
Небахат Ахмедова Хасанова, регистрирана като пчелар в Регионална
ветеринарно медицинска служба – Русе с Удостоверение №180480/21.10.2008
год., живуща в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе, улица
„Кокиче” № 2, върху част от имот – частна общинска собственост в размер на
5,000 дка, а именно част от поземлен имот № 037001, по картата за
възстановена собственост на село Стамболово, находящ се в местността
„Ъшъклар дере”, представляващ залесена територия с обща площ на
имота817,999 дка, VІ категория, по АОС 2366/09.05.2011г. за поправка на АОС
№642/05.01.2001 год., за срок от 5 /пет/ години, като данъчната оценка на
правото на ползване е в размер на 166,70 лв (сто шестдесет и шест лева и
седемдесет стотинки).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 549
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и
чл.12 от Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2
от Наредба №1/2008 година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет
Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на
Айхан Зеляйдинов Закифов,
регистриран като
пчелар в Регионална
ветеринарно медицинска служба – Русе с Удостоверение №180712/03.06.2011
год., живущ в град Русе, община Русе, област Русе, улица „Плиска” №2, вх.5,
ет.3, ап.5 върху част от имот – частна общинска собственост в размер на 3,000
дка, а именно част от поземлен имот № 037001, по картата за възстановена
собственост на село Стамболово, находящ се в местността „Ъшъклар дере”,
представляващ залесена територия с обща площ на имота 817,999 дка, VІ
категория, по АОС 2366/09.05.2011г. за поправка на АОС №642/05.01.2001 год.,
за срок от 5 /пет/ години, като данъчната оценка на правото на ползване е в
размер на 100,00 лв (сто лева).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 550
На основание чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.72, ал.2 и чл.73, ал.3 от Наредба №1 на ОбС- Сливо
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поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост и във връзка с чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за
пчеларството, Общински съвет Сливо поле реши:
ПОТВЪРЖДАВА /ПРИЕМА ПОВТОРНО/ Решение № 533 на Общински
съвет Сливо поле по Протокол 51/31.05.2011г., както следва:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост,
чл.72, ал.2 и чл.73, ал.3 от Наредба №1/2008 година на ОбС Сливо поле, във
връзка с чл. 11, ал.2 и чл. 12 от Закона за пчеларството, Общински съвет Сливо
поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на
публично оповестен търг или конкурс върху имот – частна общинска
собственост - имот с идентификатор №63668.137.6 по кадастралната карта на
село Ряхово, находящ се в местността „Пасището”, представляващ земеделска
територия от 1762 кв.м, ІІІ категория, по АОС 2350/18.02.2011г. за
устройването на постоянен пчелин с 30 броя пчелни кошери за срок от 5 години
при цена за правото на ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител
„ГЕОИД 010” ООД – Русе пазарна оценка в размер на 32,00 лева годишно,
/тридесет и два лева/. Данъчната оценка на правото на ползване за устройването
на пчелин, за срок от 5 години е в размер на 64,30 лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 551
На основание чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.72, ал.2 и чл.73, ал.3 от Наредба №1 на ОбС- Сливо
поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост и във връзка с чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за
пчеларството, Общински съвет Сливо поле реши:
ПОТВЪРЖДАВА /ПРИЕМА ПОВТОРНО/ Решение № 534 на Общински
съвет Сливо поле по Протокол 51/31.05.2011г., както следва:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.39, ал.3 от Закона за общинската собственост,
чл.72, ал.2 и чл.73, ал.3 от Наредба №1/2008 година на ОбС Сливо поле, във
връзка с чл. 11, ал.2 и чл. 12 от Закона за пчеларството, Общински съвет Сливо
поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на
публично оповестен търг или конкурс върху имот – частна общинска
собственост - имот с идентификатор №63668.137.5 по кадастралната карта на
село Ряхово, находящ се в местността „Пасището”, представляващ земеделска
територия от 1985 кв.м, ІІІ категория, по АОС 2350/18.02.2011г. за
устройването на постоянен пчелин с 35 броя пчелни кошери за срок от 5 години
при цена за правото на ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител
„ГЕОИД 010” ООД – Русе пазарна оценка, в размер на 36,00 лева годишно
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/тридесет и шест лева/. Данъчната оценка на правото на ползване за
устройването на пчелин, за срок от 5 години е в размер на 72,50 лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 552
На основание чл.45, ал.7, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
ОТМЕНЯ Решение № 535 на Общински съвет Сливо поле по Протокол
51/31.05.2011г.
РЕШЕНИЕ № 553
На основание чл.45, ал.7, ал.9 и ал.10 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.72, ал.2 и чл.73, ал.3 от Наредба №1 на ОбС- Сливо
поле за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост и във връзка с чл.11, ал.2 и чл.12 от Закона за
пчеларството, Общински съвет Сливо поле реши:
ПОТВЪРЖДАВА /ПРИЕМА ПОВТОРНО/ Решение № 536 на Общински
съвет Сливо поле по Протокол 51/31.05.2011г., както следва:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.39, ал.3, чл. 34, ал.6 от Закона за общинската
собственост, чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008 година на ОбС Сливо поле, във
връзка с чл. 11, ал.2 и чл. 12 от Закона за пчеларството, Общински съвет Сливо
поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване без провеждането на
публично оповестен търг или конкурс върху част от имот – публична общинска
собственост, с площ за тази част от 2.000 дка, индивидуализирана съгласно
скица-предложение за отреждането за пчелин в ПИ №000277 по КВС на село
Борисово, представляващ пасище, мера, ІІІ категория, с обща площ на имота от
11.830 дка, по АОС 1035/15.08.2001г. за устройването на постоянен пчелин, за
срок от 5 години, при цена за правото на ползване, съгласно изготвена от
лицензиран оценител „ГЕОИД 010” ООД – Русе пазарна оценка, в размер на
36,00 лева годишно /тридесет и шест лева/. Данъчната оценка на правото на
ползване за устройването на пчелин, за срок от 5 години е в размер на 29,30
лева.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 554
На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона
за водите, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Определя Георги Стефанов Големански – кмет на Община Сливо поле
да представлява Община Сливо поле и участва в заседанието на Общото
събрание на Асоциацията по В и К – Русе, което ще се проведе на 13.07.2011г.
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от 10.30 часа в гр.Русе, а при невъзможност да участва да бъде заместван от
Петко Маринов Петков – заместник - кмет на Община Сливо поле.
2. Съгласува следната позиция по т.1 от дневния ред:
2.1. Одобрява разпределението на бюджета за Община Сливо поле в
размер на 889.20лв.
2.2. Представителят на Община Сливо поле да гласува за един от
предложените варианти на бюджет на Асоциация по В и К – Русе за 2011г., по
негова преценка.
3. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието да приема
предложенията към същите за информация, като при необходимост да гласува
както намери за добре и с оглед запазване интереса на Община Сливо поле.
РЕШЕНИЕ № 555
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Одобрява промени в списъка с имената на пътуващите общински
служители, както следва:
На мястото на главен арх.Златина Нейчева Йорданова – главен арх.Ирина
Иванова Русева – Петрова.
2.Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 556
На основание чл.21, ал.1, т.10, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация; чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинския дълг, §15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2011г., Общински съвет Сливо
поле реши:
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 дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: № 2(2i)-1.1-4
– „Рехабилитация на достъпната инфраструктура с цел развитието на
трансграничното сътрудничество в региона Гюргево – Русе (R.O.A.D.
Гюргево– Русе)” за обект, изпълняван от Община Сливо поле –
„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1171 СЛИВО ПОЛЕ –
РЯХОВО – ПРИСТАНИЩЕ РЯХОВО ОТ КМ. 0+ 000 ДО КМ. 6+711”,
финансиран от Програмата за „ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013г.” приоритетна ос 1, ключова област на
интервенция 1.1, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 2 900 000 (Два милиона и
деветстотин хиляди);
• Валута на дълга – лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Условия за погасяване:
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- Срок на погасяване – до 15 месеца, считано от датата на подписване
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № 55240/18.08.2010г. с референтен номер на проекта 2(2i)1.1-4, MIS ETC 547 и Договор за национално съфинансиране BG
2(2i)-1.1-4(2), № РД-02-2910240/19.10.2010г.
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка от 4.715 %,
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по
член 6 от Закона за общинския дълг;
- Учредяване на залог върху постъпленията по извънбюджетната
сметка на Община Сливо поле, по която постъпват средствата по
проект MIS ETC 547 по Договор за безвъзмездна помощ №
55240/18.08.2010
1. Общинският съвет възлага на кмета да отправи искане към Министерство на
регионалното развитие и благоустройството за възстановяване на
част/изцяло разходите по дълга към ФЛАГ ЕАД за 2011г. по реда и
условията на Постановление на МС № 205 от 14 септември 2010 г. и при
спазване на изискванията в чл. 55, ал. 1 от Закона за общинския дълг.
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: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 53
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 29.07.2011г.

РЕШЕНИЕ № 557
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема информациите за работата на средищните училища на
територията на Община Сливо поле, както следва:
СОУ „Св.Паисий Хилендарски” гр.Сливо поле;
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Ряхово;
ОУ „Иван Вазов” с.Голямо Враново.
РЕШЕНИЕ № 558
На основание чл.56, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Сливо поле реши:
Приема Програма за работата на Общински съвет Сливо поле до края на
мандат 2007/2011г., както следва:
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВО ПОЛЕ
29.07.2011 г.
Проект за дневен ред:
1. Приемане на Програма за работата на Общински съвет- Сливо поле до
края на мандат 2007/2011г.
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 2011г.
3. Отчет за разходваните средства разчетени по бюджета на общината за
издръжка на Общински съвет Сливо поле за І-вото шестмесечие на 2011г.
4. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливо
поле за І-вото шестмесечие на 2011г.
5.Други.
18.08.2011 г.
Тържествена сесия

44

21.09.2011 г.
Проект за дневен ред:
1. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за учебната 2011/2012
година.
2. Отчет за изпълнение на взетите решения от ОбС, касаещи общинската
администрация за І-вото шестмесечие на 2011г.
3. Други.
РЕШЕНИЕ № 559
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.20, т.17 и т.18 от Правилника за организацията и дейността
на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за дейността на съвета и на неговите комисии, както и
отчета за изпълнението на взетите решения за периода 01.01.-30.06.2011г.
РЕШЕНИЕ № 560
На основание чл.20, т.11 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
Приема отчета за разходваните средства, разчетени по бюджета на
общината за издръжка на Общински съвет Сливо поле към 30.06.2011г.
РЕШЕНИЕ № 561
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 и
чл.12 от Закона за пчеларството, чл.71, ал.7 от Закона за горите, и чл.72, ал.2
от Наредба №1/2008 година на Общински съвет Сливо поле, Общински съвет
Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване на
Сюзан Ибрямова Ибрямова
регистрирана като
пчелар в Регионална
ветеринарно медицинска служба – Русе с Удостоверение №180715/21.06.2011
год., живуща в село Стамболово, община Сливо поле, област Русе, улица
„Простор” №6, върху част от имот – частна общинска собственост в размер на
5,000 дка, а именно част от поземлен имот №000040, по картата за
възстановена собственост на село Стамболово, находящ се в местността „Аша
кору”, представляващ залесена територия с обща площ на имота 20,255 дка, ІV
категория, по АОС 692/21.02.2001 г., за срок от 5 /пет/ години, за устройване на
постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, като данъчната оценка на
правото на ползване е в размер на 315,90 лв (триста и петнадесет лева и
деветдесет стотинки).
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
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РЕШЕНИЕ № 562
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, б.”к” от Закона за местните
данъци и такси във връзка с чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските
земи, Общински съвет Сливо поле реши:
Допълва Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Сливо поле, както следва:
§ 1. Към глава ІІ се създава Раздел VІ:
„РАЗДЕЛ VІ
Такси при промяна на предназначението на земеделски земи
за неземеделски нужди
Чл.42г. При промяна на предназначението на земеделска земя от
общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 от
Закона за опазване на земеделските земи за земите от общинския поземлен
фонд, се заплаща местна такса.
Чл.42д. Размерът на таксата за промяна на предназначението на
земеделска земя се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за
категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските
земи при промяна на тяхното предназначение;
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или
трасе на обекта;
3. местонахождението на земята съобразно категорията на населеното
място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административнотериториалното устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
Чл.42е. (1) Размерът на таксата се определя по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,
където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя
при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.
(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера
на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
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1. за обектите по чл. 42ж:
а) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) при площ над 10 дка - 5,00;
2. за обектите по чл. 42з независимо от размера на площта, която се засяга
- 2,00;
3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които
предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ
собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за
площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти
независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.
(3) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в
зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта,
както следва:
Групи по категория
1.

2.

За земи в землищата на
населени места от IV и
V категория
За земи в землищата на
населени места от VI,
VII и VIII категория

Вид на обекта
по чл. 42ж
по чл. 42з

9,00

0,80

6,00

0,50

(4) За линейни обекти коефициентът по ал. 3 е 1,00.
(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при
неполивни - 1,00.
Чл. 42ж. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 42е, като се ползва
съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл. 42е, ал. 3, при
промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. търговски обекти;
2. производствени обекти;
3. складови обекти;
4. административни обекти;
5. курортни обекти;
6. туристически и спортни обекти;
7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.
Чл. 42з. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 42е, като се ползва
съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл.42е, ал.3, при промяна
на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. обекти - публична държавна и публична общинска собственост;
2. здравни обекти;
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3. обекти на науката, образованието и културата;
4. обекти на енергетиката и транспорта;
5. обекти със социално предназначение;
6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
8. обекти на отбраната и националната сигурност;
9. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на
селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата
промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска
продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска
техника;
10. хидромелиоративна инфраструктура;
11. игрални полета на игрища за голф.
Чл. 42и. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за
производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от
земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и
комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.
Чл. 42к. Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за
инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън
границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в
зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на
земеделските земи.”
РЕШЕНИЕ № 563
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.1,
ал.3, т.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.1, ал.5
от Наредба №49 за поддържане на Картата за възстановена собственост,
Общински съвет Сливо поле реши:
1.Дава съгласие за изработване на комбиниран план на картата за
възстановена собственост и резултатите от преките геодезически измервания за
контактната зона на поземлен имот с №000264 /водостопанско съоръжение/,
находящ се в землището на село Борисово, община Сливо поле, област Русе;
2.Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 564
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.1,
ал.3, т.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.18,
ал.1, чл.26, ал.2 от Наредба №49 за поддържане на Картата за възстановена
собственост и чл.37 от Закона за опазване на селскостопанското имущество,
Общински съвет Сливо поле реши:
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1.Одобрява проект за делба на имот № 000033 – публична общинска
собственост с начин на трайно ползване- пасище, мера, VІ /шеста/ категория по
АОС №1241/16.01.2002 год, находящ се в землището на село Кошарна с
ЕКАТТЕ 39178, община Сливо поле, на три нови имота, както следва:
- поземлен имот с №000037 с площ от 12,764 дка,
- поземлен имот №000050 с площ от 34,608 дка,
- поземлен имот №000039 с площ от 1,009 дка,
2.Променя начина на трайно ползване на новообразувания имот № 000039
от „пасище, мера” в „полски път”.
3.Оправомощава кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 565
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.2 от Закона за общинските
бюджети, чл.69 от Наредба №10 за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет и във връзка с чл.12, ал.2, т.5 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливо поле, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Сливо
поле реши:
Приема отчета за касово изпълнението на бюджета към 30.06.2011г. на
Община Сливо поле по пълна бюджетна класификация.
РЕШЕНИЕ № 566
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
До следващото заседание на Общинския съвет на 18.08.2011г. да се
изготви количествено-стойностна сметка за ремонтиране на базата за футбол –
Стамболово и се преценят възможностите за финансиране от общината.
РЕШЕНИЕ № 567
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от
Наредба №10/2004г. за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет, Общински съвет Сливо поле реши:
Увеличава плана за капиталови разходи- местни дейности, финансирани
със собствени извънбюджетни средства с 26250лв, както следва:
1.Функция „Образование”
Дейност „Целодневни детски градини”
§ 52-03 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 6750лв
- Закупуване на комплект детски съоръжения за детски площадки – 3 бр.
2.Функция „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на
околната среда”
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Дейност „Други дейности по жилищно строителство, комунално
стопанство и опазване на околната среда”
§ 52-03 - Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 4500лв
- Закупуване на комплект детски съоръжения за детски площадки – 2 бр.
3.Функция „Общи държавни служби”
Дейност „Общинска администрация”
§ 52-03 - Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 15000лв
- Доставка и монтаж на 22бр. климатици
РЕШЕНИЕ № 568
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 1 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:
1. Общината 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 следното читалище/ библиотека на
територията на общината: Библиотека при НЧ „Никола Вапцаров-1927”
с.Бабово.
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 - 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: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 54
от тържествено заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 18.08.2011г.

РЕШЕНИЕ № 569
І. На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл.8, ал.2 и чл.71, ал.2 от Наредба №
10 от 2004 година за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет, приета от Общински съвет – Сливо поле и чл.59, ал.2 и чл.63 от Закона
за физическото възпитание и спорта,
Като взехме предвид, че посоченото по – долу юридическо лице
отговаря на изискванията на чл.59, ал.2 и чл.63 от ЗФВС, а именно: има
седалище и развива дейност на територията на Община Сливо поле и е
регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза при
условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, видно
от Решение № 92 от 06.07.2011 година на Русенски окръжен съд – фирмено
отделение, Общински съвет Сливо поле реши:
1. Извършва корекция на плана за разходи за местни дейности за 2011
година, финансирани със собствени средства, както следва:
НАМАЛЯВА:
Функция «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност «Спортна база» - Сливо поле
§ 10-15 Материали с 1500 лв.
УВЕЛИЧАВА:
Функция «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност «Спортна база» - Кметство Стамболово
§ 43-01 Субсидии за организации с нестопанска цел с 1500 лева
2. Подпомага Сдружение с общественополезна дейност „ФУТБОЛЕН
КЛУБ ДИНАМО 2011”, село Стамболово, със седалище и дейност в село
Стамболово, регистрирано по фирмено дело № 30/2011 година по описа на
Окръжен съд – град Русе, като предоставя на същото сумата от 1500,00 (Хиляда
и петстотин) лева, представляваща приход от общински характер, която може
да се използва от сдружението за екипировка, транспорт, командировки,
картотекиране и съдийски разноски.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да извърши необходимите
фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 570
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На основание чл.21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет Сливо поле реши:
1.Одобрява ПУП-Парцеларен план - външен водопровод за захранване на
стопанска сграда в ПИ 003026 в землището на село Борисово, община Сливо
поле, област Русе. Решението да се изпрати за обнародване в “Държавен
вестник” в 7-дневен срок.
2. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на
решението.

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: obs_sp@abv.bg

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ
№ 55
от заседание на Общински съвет Сливо поле,
проведено на 21.09.2011г.

РЕШЕНИЕ № 571
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.17, ал.1, т.2, ал.2, т.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.7, чл.18, ал.1, т.2,
чл.19 и чл.22 от Наредба №2 /15.03.2002г. на Министерство на транспорта и
съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет
Сливо поле реши:
Да се проведе конкурс за възлагане на линия Русе – Кошарна и обратно от
Областната транспортна схема на област Русе от квотата на Община Сливо
поле при следните условия:
1.Маршрут: Русе – Кошарна – Русе
2.Дължина 39,1 км
3.Спирки: Русе (Автогара „Изток” – Подстанция – Пасат – Сердика –
Болницата – Захарен завод- Дунав мост) – разклон Мартен – разклон Сандрово
– Сливо поле – Борисово – Стамболово – Кошарна.
4.График за движение: Изпълнява се от понеделник до неделя
включително
Тръгва от Русе:
6.50, 9.30, 12.30, 15.00, 16.45, 17.30, 19.30 ч.
Пристига в Кошарна: 7.46, 10.26, 13.26, 15.56, 17.41, 18.26, 20.26 ч.
Тръгва от Кошарна: 5.45, 6.30, 8.00, 11.00, 13.30, 16.15, 18.20 ч.
Пристига в Русе:
6.41, 7.26, 8.56, 11.56, 14.26, 17.11, 19.16 ч.
5. Ред за определяне и възлагане на маршрутни разписания за изпълнение с
автобуси за превоз на трудноподвижни лица.
5.1. Определя на основание чл.18, ал.1, т.2 от Наредба № 2/15.03.2002г.
на МТС за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица следните
курсове:
Час на тръгване от Кошарна 5.45 и от Русе 12.30 ч.
Час на тръгване от Кошарна 11.00 и от Русе 17.30 ч.
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5.2. Допуска за участие по линията Русе-Кошарна и обратно, включваща
разписания, определени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни
лица и кандидати, които нямат така оборудвани автобуси.
5.3. При условие, че на някой от посочените в т.5.2. кандидати бъде
възложено изпълнението на линията, той се задължава в рамките на дванадесет
месеца от сключване на договора да осигури такъв автобус, който да е одобрен
съгласно изискванията на приложение № 12 от Наредба № 97 /08.01.2004 г. на
МТС за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на
пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача. Това
задължение се включва в договора за възлагане.
6. Утвърждава, на осн. чл. 19 от Наредба № 2/15.03.2002г. на МТС,
следните изисквания към кандидатите и превозните средства:
6.1. Изисквания към кандидатите:
6.1.1.Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници
на територията на Република България или лиценз на Общността;
6.1.2. Да имат назначен ръководител транспортна дейност към
момента на подаване на документите за участие в конкурса;
6.1.3. Да са осигурили за участие необходимия брой превозни
средства, включително резервни, които да са свободни от изпълнение на други
линии и разписания от утвърдени транспортни схеми или специализирани
превози;
6.1.4.Кандидатите да имат на разположение собствена или наета
гаражна площ на територията на област Русе.
6.2.Изисквания и технически условия към превозните средства:
6.2.1. За участие в конкурса, съгласно чл. 37, т. 3, буква „б” от Наредба
№ 2/ 15.03.2002г. на МТС, се допускат автобуси с класове ІІ, ІІІ и В, при
наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.
6.2.2. Представените превозни средства трябва да имат:
- валиден протокол за преглед на техническата изправност и валидна
карта за допълнителен преглед /Приложение 6 и 6а към чл.8, ал.8, т.3 от
Наредба № 32/15.08.1999г. на МТС за периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни средства /.
- валидни застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на
пътниците” или застраховка „Отговорност на превозвача”.
6.3. Превозвачите, участващи в конкурса следва да притежават :
6.3.1. При участие с лиценз за превоз на пътници на територията на
Република България - удостоверения на МПС за обществен превоз на пътници
за същия превозвач за основните и резервни транспортни средства, с които
участват в конкурса, както и за основните транспортни средства, които са
ангажирани в изпълнението на други линии и разписания по утвърдени
транспортни схеми или специализиран превоз.
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6.3.2. При участие с лиценз на Общността, следва да притежават
заверени копия за същия лиценз, като броят им трябва да е равен или да
превишава броя на основните транспортни средства, с които участват в
конкурса, сумиран с броя на основните транспортни средства, които са
ангажирани в изпълнението на други линии и разписания по утвърдени
транспортни схеми или специализиран превоз.
7. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в
конкурса
7.1. Общи документи:
7.1.1. Заявление за участие в конкурса по образец.
7.1.2. Предложение с установени в него цени и социални облекчения и
автобуси, с които се участва.
7.1.3. Квитанция за внесена гаранция за участие в конкурса.
7.1.4. Квитанция за закупена тръжна документация.
7.2. Документи, свързани с превозвача:
7.2.1. Удостоверение за актуално състояние на търговеца – оригинал
или копие, заверено от кандидата;
7.2.2. Удостоверение от НАП по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на
задължения към бюджета за данъчни и осигурителни вноски, с дата не по-рано
от 6 месеца преди крайната дата за прием на документи – оригинал;
7.2.3. Удостоверение от Община Сливо поле за липса на задължения
на кандидата към нея, с дата не по-рано от 6 месеца преди крайната дата за
прием на документи – оригинал;
7.2.4. Удостоверение от общината по месторегистрация на кандидата
за липса на задължения на кандидата към нея, с дата не по-рано от 6 месеца
преди крайната дата за прием на документи – оригинал;
7.2.5. Копие от лиценза и удостоверенията на МПС за обществен
превоз на пътници за всички МПС или от всички заверени копия на лиценза;
7.2.6. Копия, заверени от кандидата от удостоверението на
ръководителя на транспортната дейност, трудовия му договор и уведомлението
от НАП за неговото назначаване;
7.2.7. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса, с
установени в него марка, регистрационен номер, номер на рамата, собственост;
7.2.8. Документ, установяващ наличието на гаражна площ на
територията на Област Русе - нотариален акт за собственост, договор за наем
или ползване за срок, не по-кратък от пет години след крайната дата за прием
на документи – оригинал или нотариално заверено копие;
7.2.9. Декларация от представляващия превозвача, че към момента на
депозиране на документите, автобусите, с които се участва, не са ангажирани с
превози по други линии и разписания от утвърдена транспортна схема, поради
сключени договори и споразумения, независимо от тяхното основание, както и
за изпълнение на специализиран превоз.
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7.3. Документи, свързани с транспортните средства:
7.3.1. Копия от регистрационните талони на всички автобуси, с които
се участва в конкурса;
7.3.2. Копия от протоколите за извършен периодичен преглед за
проверка на техническата изправност и картите за допълнителен преглед към
тях;
7.3.3. Копия от знака за технически прегледи;
7.3.4. Копия от задължителните застраховки;
7.3.5. Копия от договор за наем или лизинг с нотариална заверка на
подписите, за транспортните средства, които не са собственост на участника.
Непредставянето на някой от документите по точки 7.1. и 7.2. е условие
за недопускане до участие на съответния кандидат.
Непредставяне на някой от документите по т. 7.3. е условие за
недопускане на съответния автобус до участие. По – нататъшното
класиране на този кандидат ще се извършва без отстранения автобус.
8. Утвърждава следните критерии и начин на оценка на кандидатите:
8.1. Екологичност на превозните средства. Всяко превозно средство,
съответстващо на изискванията за екологичност, предвидени в системата за
екологичност и безопасност ЕВРО, получава следните точки:
- ЕВРО 1 - 2 точки
- ЕВРО 2 - 4 точки
- ЕВРО 3 – 6 точки
- ЕВРО 4 - 8 точки
- ЕВРО 5 - 10 точки
Начинът за оценка по този критерий се извършва на базата на
регистрационните талони или представени удостоверения от производител
или официален представител за съответната марка. Точките по критерия са
средно аритметичното от сбора от получените точки за всяко от основните
МПС.
8.2. Допълнителни услуги в превозните средства:
- наличие и изправност на уредба за отопление и вентилация - 4 точки
- наличие и изправност на климатик – 5 точки
Начинът за оценка по този критерий се извършва на базата на директен
оглед от определени представители на конкурсната комисия. Точките по
критерия са средно аритметично от сбора от получените точки за всяко от
основните МПС.
8.3. Цени:
56

Всеки участник следва да посочи в офертата си цена на билета между
отделните спирки по маршрута, както следва:
маршрут
Русе– разклон Мартен
Русе – разклон Сандрово
Русе – Сливо поле
Русе – Борисово
Русе– Стамболово
Русе– Кошарна
разклон Мартен – разклон
Сандрово
разклон Мартен – Сливо поле
разклон Мартен – Борисово
разклон
Мартен
–
Стамболово
разклон Мартен – Кошарна

Цена,
лв.

маршрут

Цена,
лв.

разклон Сандрово – Сливо
поле
разклон
Сандрово
–
Борисово
разклон
Сандрово
–
Стамболово
разклон
Сандрово
–
Кошарна
Сливо поле – Борисово
Сливо поле – Стамболово
Сливо поле – Кошарна
Борисово – Стамболово
Борисово – Кошарна
Стамболово – Кошарна

Сборът от предложените цени от отделния участник между всяка от
посочените спирки, представлява Цу.
Най-ниската оферирана стойност на Цу се приема за базисна и получава
10 точки. Следващите оферирани предложения спрямо базисната цена по
възходящ ред се оценяват по формулата 10 – n.3 точки, като „n” е равно на 1,2
или 3 и е поредността на предложенията. При „n” по-голямо 4, предложената
цена получава нула точки.
8.4. Социални облекчения
Предложените социални облекчения /ако такива бъдат дадени/ се оценяват,
като всяко от тях получава от 0,1 до 1 точка по преценка на комисията, в
зависимост от стойността му, срока, за който е предложено /респективно – в
който ще бъде предоставено/ и ефекта за гражданите на общината.
8.5.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни
лица - всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица
получава 5 точки.
Начинът за оценка се извършва при наличието на удостоверение на МПС
за превоз на трудноподвижни лица или карта за допълнителен преглед към
57

протокол за извършен преглед техническата изправност на ППС, като
комисията чрез излъчени от нея членове преценява чрез оглед
съответствието на представените ППС към депозираните документи.
8.6. Възрастов състав на автомобилите по първоначална
регистрация:
възраст до една година - 10 точки, представляваща базисна оценка;
за всяка навършена година от момента на регистрация, базисната
оценка се намалява с 0.5 точка до изчерпване на точките по критерия.
Начинът на оценка се извършва по регистрационните талони на
автобусите, като точките по критерия са средно аритметичното от сбора
на точките за всеки автобус.
8.7.Опит на превозвача при извършване на обществен превоз на
пътници
За всяка година, през която превозвачът е имал лиценз за обществен превоз
на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността по 1 точка.
Начинът за оценка се извършва на базата на представени копия от
първоначалния и последващите го лицензи.
8.8.Наличие на гаражна площ на територията на община Сливо поле
или община Русе:
- собствена гаражна площ в община Сливо поле 5 точки
- наета гаражна площ в община Сливо поле – 2 точки
- собствена гаражна площ в община Русе - 2 точки
- наета гаражна площ в община Русе – 1 точка.
Начинът на класиране се извършва на база представени нотариален акт
за собственост или договор за наем.
Комисията след оглед може да прецени, че представената гаражна площ
не съответства на целите, за които е предназначена и да не присъди точки.
8.9. Собственост на превозните средства:
- собствено превозно средство – 3 точки
- превозно средство на лизинг – 2 точки
- наето превозно средство – 1 точка
Начинът на оценка се извършва по регистрационните талони на
автобусите, наличието на договори за наем или лизинг. Точките по критерия
са средноаритметично от сбора на точките за всички автобуси.
9. Ред за подаване на документите за участие в конкурса и видове
образци документи
9.1. Общинският съвет утвърждава видът, съдържанието и формата на
образците документи за участието в конкурса, идентични с приложенията към
това решение, както и начинът за подаване на тези документи, както следва:
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- Заявление – приложение 1
- Предложение – приложение 2
- Декларация – приложение 3
- Договор за възлагане обществен превоз на пътници по областна
транспортна схема от квотата на община Сливо поле – Приложение 4.
9.2. Заявлението за участие, заедно с документите по т.7.1.3, т.7.1.4, т.
7.2. и т. 7.3. се поставят в непрозрачен плик, надписан с адреса за
кореспонденция на кандидата, телефонът му, както и наименованието на
конкурса. В същия плик се поставят и онези документи, чрез които се доказват
съответствие с приетите критерии.
В друг непрозрачен запечатан плик се поставя предложението. Този плик
се поставя в големия плик, който също се запечатва. Комплектът документи се
депозира в деловодството на общината от представител на кандидата или се
изпраща по пощата или фирма за куриерски услуги с пратка с обратна
разписка. Върху плика на приетите или получени документи се отбелязва
датата и часът на доставка в общината. Всички копия от документи трябва да
бъдат заверени с надпис „вярно с оригинала”, подпис и печат на кандидата и
подредени съгласно точка 7.2. и т. 7.3.
9.3. Общинският съвет приема правото на конкурсната комисия да
излъчва измежду членовете си нарочна комисия в състав от трима члена за
оглед на представените ППС и гаражни площи.
9.4. Необходимият брой автобуси за обслужване на линията е 2
основни и 1 резервен.
9.5. Необходим брой заверени копия от лиценза на Общността за
обслужване на линията е 2 бр.
Неосигуряването на съответния брой автобуси и заверени копия
основание за недопускане на кандидата за участие в конкурса.

е

9.6. За проверка на достоверността на обстоятелствата, изложени в
декларациите по т. 7.2.9., кметът изисква информация от ОО КД ДАИ Русе и
община Русе, свързана с ангажираността на транспортните средства на
заявилите участие превозвачи. Тази информация се изисква след изтичане
срока за депозиране на документите за участие в конкурса и се предоставя на
конкурсната комисия за преценка допускане за участие по съответната линия.
9.7. След проверка на документите, установени в т. 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.
и 7.3. и съобразяване с информацията по т. 9.6., конкурсната комисия се
произнася за допускане на кандидата за участие в конкурса.
9.7.1. Липсата на документи по т. 7.1. и 7.2. са основание за
недопускане на кандидата до участие.
59

9.7.2. Липсата на документи по т. 7.3. е основание за отстраняване на
съответното транспортно средство.
9.7.3. Документите на заявилите участие кандидати се разглеждат по
реда на тяхното приемане.
При констатация на недостатъчен брой автобуси, за съответният
кандидат, необходими за обслужване на линията или линиите, за които
кандидатства, този кандидат не се допуска до участие. За всеки кандидат се
счита, че е налице недостатъчен брой автобуси, когато:
- за кандидат с лиценз за превоз на пътници на територията на
Република България се установи, че същите автобуси се използват по други
линии и разписания извън предмета на конкурса, поради сключени договори и
споразумения, както и изпълнение на специализирани превози.
- за кандидат с лиценз на Общността се установи, че разликата между
общия брой на заверените копия от лиценза с необходимите му заверени копия
за изпълнение на други линии и разписания извън предмета на конкурса, поради
сключени договори и споразумения, както и за изпълнение на специализирани
превози е по-малка от установения брой заверени копия, в т. 9.5.
10. Начин на класиране
10.1.Класирането се извършва на базата общия брой точки за всяко
предложение, като на първо място се класира този участник, който е събрал
най-голям общ брой точки.
10.2.При равенство се класира получилият по-голям брой точки от
сбора на точките по критериите „цени” и „социални облекчения”
10.3. При повторно равенство се класира получилият по-голям брой
точки по следните критерии, по последователност: „екологичност”, „възрастов
състав на автомобилите”, „оборудване за превоз на трудноподвижни лица”,
„допълнителни услуги в превозните средства”, „цени”, „социални облекчения” .

11. Определя комисия в състав 9 члена:
11.1. Състав на комисията
- правоспособен юрист -1чл.
- Представител на ИА „Автомобилна администрация” – 1 чл.
- Представител на МВР /КАТ-Пътна полиция/ – 1 чл.
- Общински съветници – 2 чл.
- Общинска администрация – 3 чл.
- Представител на браншова организация - 1 чл.
11.2. Определя за членове на конкурсната комисия следните общински
съветници:
1..................................................................................................................
2..................................................................................................................
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11.3. Определя за председател на комисията един измежду посочените в
т.11.1. представители на общинска администрация.
11.4. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най- малко
2/3 от членовете.
11.5. Комисията взема решение с обикновено мнозинство.
12. Цени на конкурсните документи и размер на гаранцията:
12.1 Определя цена на комплекта конкурсна документация –
60.00/шестдесет/ лв. с вкл. ДДС.
12.2. Определя размер на гаранцията за участие в конкурса и възлагане
на съответната линия 2000 /две хиляди/ лв. за всяка линия. Гаранцията не се
възстановява в следните случаи:
12.2.1.При недопускане/отстраняване на участник в конкурсната
процедура;
12.2.2. При подаване на жалба от участник, в случай, че с влязъл в сила
съдебен акт жалбата бъде отхвърлена;
12.2.3. На участник, който е определен за изпълнител със заповед на
кмета на общината и откаже да сключи договор.
12.3. Гаранцията за участие в конкурса на участника, сключил договор
за възлагане, се трансформира в гаранция за изпълнение на договора.
Внесените гаранции от останалите участници се освобождават след изтичане на
срока за обжалване на заповедта по чл.26, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. на
МТС, освен в посочените в т.12.2.случаи.
13. Взема решение за провеждане на конкурс за възлагане на
превозите, съгласно приетото в т. от 1 до 12 и делегира изпълнението на
своите функции относно провеждането на конкурса на кмета на Община
Сливо поле. Определя десетгодишен срок на договора за възлагане.
Задължава кмета на общината да включи в съдържанието на сключения
договор за възлагане на превозите
заявеното в предложението на
участника, с когото е сключен договор, в това число цена и социални
облекчения.
РЕШЕНИЕ № 572
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.181, ал.1, т.2
и чл.181, ал.2 от Закона за горите /обн.ДВ бр.19 от 08.03.2011г./ влязъл в сила
от 09.04.2011 година, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие горските територии в землището на село Черешово,
собственост на Община Сливо поле, попадащи в териториалния обхват на
„Северноцентрално държавно предприятие” ДП ТП „Държавно горско
стопанство Сеслав” град Кубрат, описани както следва:
имот №365001 с площ от 600,375 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №2287/21.12.2009 год.
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имот №368001 с площ от 639,700 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №2288/21.12.2009 год.
имот №375001 с площ от 450,882 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №1932/30.08.2006 год.
имот №377001 с площ от 480,902 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №2336/27.12.2010 год.
имот №374001 с площ от 403,716 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №2337/27.12.2010 год.
имот №364001 с площ от 388,940 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №2338/27.12.2010 год.
имот №364002 с площ от 221,537 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №2339/27.12.2010 год.
имот №366001 с площ от 30,433 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №2340/27.12.2010 год.
имот №367001 с площ от 14,933 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №2341/27.12.2010 год.
имот №369001 с площ от 588,205 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №1937/30.08.2006 год.
имот №376001 с площ от 184,492 дка, по начин на трайно ползване
широколистна гора с АОС №1939/30.08.2006 год.
с обща площ в размер на 4004,115 дка /четири хиляди и четири декара сто и
петнадесет квадратни метра/ да се предоставят за управление, стопанисване,
ползване и охрана на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП ТП
„Държавно горско стопанство Сеслав” град Кубрат.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
-

РЕШЕНИЕ № 573
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.39, ал.3, чл. 34, ал.6 от Закона за общинската собственост,
чл.72, ал.2 от Наредба №1/2008 година на ОбС Сливо поле, във връзка с чл. 11,
ал.2 и чл. 12 от Закона за пчеларството, Общински съвет Сливо поле реши:
І. Дава съгласие за учредяване право на ползване за устройването на
постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства за срок от 5 години на
регистриран пчелар Шенол Ремзиев Османов. Правото на ползване да се учреди
без провеждането на публично оповестен търг или конкурс върху част от имот
– публична общинска собственост, с площ за тази част от 2.500 дка,
индивидуализирана съгласно скица-предложение за отреждането за пчелин в
ПИ №000076 по КВС на село Кошарна, представляващ пасище, мера, VІ
категория, с обща площ на имота от 315.843 дка, по АОС 1245/16.01.2002 г.,
при цена за правото на ползване, съгласно изготвена от лицензиран оценител
„ГЕОИД 010” ООД – Русе пазарна оценка, в размер на 45,00 лева годишно
/четиридесет и пет лева/, респективно 225,00 лева /двеста двадесет и пет лева/
за целият срок на ползване от 5 години.
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Данъчната оценка на правото на ползване за устройването на
постоянен пчелин за срок от 5 години е 21,60 лева /двадесет и един лева и
шестдесет стотинки/ съгласно Удостоверение за данъчна оценка с Изх. №
1833001663/08.09.2011 г, издадено от Данъчна служба при Община Сливо поле.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме
необходимите фактически и правни действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 574
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – Сливо поле реши:
1. Одобрява промени в списъка с имената на пътуващите общински
служители, както следва:
На мястото на Меглена Христова Караметулова да бъде включена Светла
Стефанова Колева, заемаща длъжността главен специалист в Дирекция
„ОСУТАО”, Община Сливо поле от 01.09.2011 година, живуща по постоянен
адрес в град Русе, улица „Никола Табаков” №1, вх.3, ет.7, ап.13.
2. Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите
правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ № 575
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на основание чл.11, ал. 1, т.2 и т.3,
както и ал.2, ал.3, т.2 и т.3 и ал.5, т.2 от Наредба № 7 на Министерството на
образованието и науката от 29.12.2000 г., посл. изм. ДВ, бр.75 от 24 Септември
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 2011/2012 година в размер на
3 757.60 лева, както следва:
- самостоятелна паралелка VІІІ клас с 16 ученици – недостиг 2 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2011 г. до 14.09.2012 г. – 536.80 лева
- самостоятелна паралелка Х клас с 16 ученици – недостиг 2 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2011 г. до 14.09.2012 г. – 536.80 лева
- самостоятелна паралелка ХІ клас с 15 ученици – недостиг 3 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2011 г. до 14.09.2012 г. – 805.20 лева
- самостоятелна паралелка ХІІ клас с 11 ученици – недостиг 7 ученици
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2011 г. до 14.09.2012 г. – 1878.80 лева
63

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 2011/2012 година в размер на 536.80 лева, както
следва:
- слята паралелка І - ІІІ клас с 18 ученици
- слята паралелка ІІ - ІV клас с 25 ученици
- слята паралелка V - VІ клас с 21 ученици
- слята паралелка VІІ - VІІІ клас със 17 ученици – недостиг 1 ученик
Необходими допълнителни средства:
от 15.09.2011 г. до 14.09.2012 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 № 576
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 & 10, ал.2 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за народната просвета ДВ,бр.78 от 2010 г., Общински съвет Сливо
поле реши:
1. Утвърждава задължителната предучилищна подготовка за децата,
които са навършили 5-годишна възраст в съответната календарна година, в
самостоятелни и смесени групи в детските градини на територията на
общината, както следва:
• ОДЗ „Мечо Пух” гр. Сливо поле:
- централна сграда гр.Сливо поле – 1 самостоятелна група;
- филиал в с.Ряхово
– в смесена група;
- филиал в с.Борисово
– в смесена група;
- филиал в с.Юделник
– в смесена група.
• ЦДГ „Пролет” с.Малко Враново:
- централна сграда с.Малко Враново – в смесена група;
- филиал в с.Голямо Враново
– в смесена група;
- филиал в с.Стамболово
– в смесена група;
- филиал в с.Кошарна
– в смесена група.
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме всички необходими
мерки за изпълнение на настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 577
На основание чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Сливо поле реши:
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Не приема докладна записка от кмета на общината изх.№СП4451/12.09.2011г., относно промяна в плана за прихода и разхода по бюджета за
2011година.
РЕШЕНИЕ № 578
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Сливо поле реши:
1. ОДОБРЯВА, подписаното Споразумение за общинско сътрудничество
съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА между Община Сливо поле, Асоциацията на
Дунавските общини „Дунав” и организация Ческот Венето, гр. Падуа при
изпълнение на проект с работно заглавие „Реални умения и продуктивност за
общинските администрации” за финансиране пред Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.01.
2.Дава съгласието си Община Сливо поле да кандидатства с проект
„Реални умения и продуктивност за общинските администрации” за
финансиране пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.01.
3.Разрешава заемообразното използване на финансови средства от
бюджета на Община Сливо поле за изпълнение на предвидените дейности до
тяхното възстановяване от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”.
4.Възлага на Кмета на Община Сливо поле да подготви всички
необходими документи и да подаде проектното предложение.
РЕШЕНИЕ № 579
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и
чл.8, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Сливо поле, Общински съвет
Сливо поле реши:
Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци регистрираните
вероизповедания в Община Сливо поле за имотите – религиозни храмове на
територията на Община Сливо поле, считано за 2012година.
РЕШЕНИЕ № 580
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изр. второ и ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Сливо поле
Петко Маринов Петков – досегашен заместник-кмет на Общината, за срок до
полагане на клетва от новоизбрания кмет.
РЕШЕНИЕ № 581
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изр. второ и ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на съответното
кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:
Кметство с. Бабово – Юлка Русева Ангелова.
РЕШЕНИЕ № 582
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изр. второ и ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на съответното
кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:
Кметство с. Юделник – Антоанета Любенова Василева.
РЕШЕНИЕ № 583
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изр. второ и ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на съответното
кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:
Кметство с. Стамболово – Ремзие Федаил Осман.
РЕШЕНИЕ № 584
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изр. второ и ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на съответното
кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:
Кметство с. Малко Враново – Фериха Скендерова Фетова.
РЕШЕНИЕ № 585
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изр. второ и ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на съответното
кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:
Кметство с. Голямо Враново – Лиляна Александрова Василева.
РЕШЕНИЕ № 586
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изр. второ и ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на съответното
кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:
Кметство с. Бръшлен – Стефан Любенов Енев.
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РЕШЕНИЕ № 587
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изр. второ и ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на съответното
кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:
Кметство с. Кошарна – Сабиха Адем Байтар.
РЕШЕНИЕ № 588
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изр. второ и ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на съответното
кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:
Кметство с. Борисово – Лиляна Ганчева Иванова.

РЕШЕНИЕ № 589
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл. 42, ал.6 във връзка с ал.4, изр. второ и ал.9
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински
съвет Сливо поле реши:
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на съответното
кметство, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:
Кметство с. Ряхово – Атанаска Петрова Христова.
РЕШЕНИЕ № 590
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във
връзка с постъпило искане с вх.№ СП-4483/13.09.2011г. от г-н Никола
Димитров Стефанов – ЕГН 6505045326, Общински съвет – Сливо реши:
3. Дава съгласието си да се построи склад (обозначен с номер 3 на
представената схема) от г-н Никола Димитров Стефанов, разположен
на южната кадастрална граница на УПИ I-319, кв.43, по регулационен
план на с.Борисово, откъм ул.”Паисий Хилендарски”. При
изграждане на склада да се спази представената схема и изискването
на чл.46, ал.2 от Закона за устройство на територията.
4. Кметът на Общината да сключи договор с лицето, съгласно чл.183,
ал.3 от Закона за устройство на територията.
3. Упълномощава Кмета на Община Сливо поле да предприеме всички
необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнение на
решението.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/В.Атанасов/
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