
Изх. № 06-00-33/14.12.2021 г. Вх. № 06-00-33/14.12.2021 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Коста Каранашев - кмет на Община Котел
Относно: Изменение на Решение №223/29.03.2021 г., изм. с Решение №264/31.05.2021 г.,

№280/29.06.2021 г., №321/23.08.2021 г., №330/30.09.2021 г., №350/29.10.2021 г. и
№365/29.11.2021 г. на Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2021 г. на Община
Котел

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Директорът на Природонаучен музей-Котел, Захари Стоянов е входирал в
деловодството на общината докладна записка, за необходимостта от изграждане на система за
видеонаблюдение на ПНМ. Зачестилите опити за вандализъм в сградата и района на ПНМ ,
налагат изграждането на система за видеонаблюдение , като необходимите средствата са в
размер на 2600 лв. и ще бъдат осигурени от издръжка на дейността на ПНМ. Обектът
„Изграждане на система за видеонаблюдение на ПНМ“ ще бъде включен в Инвестиционната
програма на общината за 2021 г.

В деловодството на общината е постъпила докладна записка от Десислава Пепелишева
–директор на Дирекция СХД, за закупуване на автомобил за нуждите на ДСП, който е от
крайна необходимост. Средствата ще се осигурят от издръжка на същата дейност и обекта ще
бъде включен в Инвестиционната програма на общината за 2021 г.

В Културният календар на общината за 2021 г. са предвидени 20000 лв. за Коледните и
новогодишни празници. Ще са необходими допълнителни 5000 лв. за закупуване на
новогодишна украса. Средствата ще бъдат осигурени от непроведени мероприятия по
културния календар на общината- Международен ден на детето – 3000 лв. и Национална
конференция-2000 лв.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , във връзка с чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, предлагам
на Общински съвет - Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1.Изменя т.1 от Решение №223/29.03.2021 г., изм. с Решение №264/31.05.2021 г.,
№280/29.06.2021 г. и №321/23.08.2021 г. №330/30.09.2021 г., №350/29.10.2021 г. и
№365/29.11.2021 г. на Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2021 г. на Община
Котел , по следния начин:

1.1.Коригира разходната част на бюджета на Община Котел за 2021 г.,- Приложение№2 ,
Решение №223/29.03.2021 г., изм. с Решение №264/31.05.2021 г., №280/29.06.2021 г. и
№321/23.08.2021 г. №330/30.09.2021 г., №350/29.10.2021 г. и №365/29.11.2021 г. на Общински
съвет - Котел за приемане бюджета за 2021 г. на Община Котел, както следва:

1.1.1. Осигурява средства в размер на 2600 лв. за „Изграждане на система за
видеонаблюдение в ПНМ“ , като увеличава кредита на §52-00 „Придобиване на дълготрайни
материални активи“, в местна дейност 740 „“Музеи, художествени галерии, паметници на
културата и етнографски комплекси с местен характер”, функция „Култура, спорт почивни
дейности и религиозна дело“, за сметка на § 10-00 „ Издръжка”, на същата дейност и функция ,
който се намаля с 2600 лв.



1.1.2. Осигурява средства в размер на 5000 лв. за „Автомобил за разнос на храна на
ДСП“ , като увеличава кредита на § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“,
в местна дейност 524 „Домашен социален патронаж”, функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”, за сметка на § 10-00 „ Издръжка”, на същата дейност и функция , който
се намаля с 5000 лв.

2. Изменя т. 2 „ Инвестиционна програма за 2021 г.” .,- Приложение №3, от
Решение №223/29.03.2021 г., изм. с Решение №264/31.05.2021 г., №280/29.06.2021 г.,
№321/23.08.2021 г. №330/30.09.2021 г. , №350/29.10.2021 г. и №365/29.11.2021 г. на
Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2021 г. на Община Котел, съгласно
Приложение № 1.

3. Изменя „ Културен календар на Община Котел“ за 2021 г. – Приложение №6 от
Решение №223/29.03.2021г., изм. с Решение №264/31.05.2021 г., №280/29.06.2021 г.,
№321/23.08.2021 г. №330/30.09.2021 г. , №350/29.10.2021 г. и №365/29.11.2021 г. на
Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2021 г. на Община Котел, като в раздел
„Прояви с международно, регионално и местно участие“, ред 15 – отпада и ред 27- отпада

Увеличава стойността на ред 30, от 20000 лв. на 25000 лв.

4. Задължава кмета на община Котел да отрази промените по бюджета на общината за
2021 г.

5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
настоящото решение.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

15 01.06.2021 г. гр. Котел Международен ден на детето Община Котел местен отпада

27 11. 2021 г. гр. Котел Национална конференция Община Котел местен отпада

30 12.2021 г. гр. Котел Коледни и Новогодишни
празници

Община Котел местен 25000,00



Изх. № 000-321/30.11.2021 г. Вх. № 000-321/30.11.2021 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КОТЕЛ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Коста Каранашев – кмет на Община Котел

Относно: одобряване на План - сметка на разходите на общината за извършване на
дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ и определяне размера на таксата за
битови отпадъци за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси Общински съвет - Котел

следва да определи размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. въз основа на одобрена
План - сметка на разходите на общината за извършване на дейности по предоставяне на
услугите по чл. 62 на ЗМДТ, за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и
съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите
отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и
транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени
отпадъци по Закона за управление на отпадъците – за услугата по чл. 62, т. 1;

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации
или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци – за услугата по
чл. 62, т. 2;

3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени
за обществено ползване – за услугата по чл. 62, т. 3.

Обосновка на разходите по видове дейности:
1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и

съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите
отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и
транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени
отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

Извършването на дейностите по събиране на битовите отпадъци и транспортирането
им до инсталации и съоръжения за третирането им, се осъществява от служител и работници
на дейност „Чистота“ към общината с числен състав 19 щатни бройки- шофьори,
сметосъбирачи, домакин и охрана на автопарка, по график съгласно заповед № РД-13-
582/12.10.2021 г. на кмета на Община Котел, за определяне на границите на районите и вида
на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на събиране и транспортиране
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на битовите отпадъци за 2022 г. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
инсталации и съоръжения за третирането им за 2022 г., се извършва със следната техника:

- Специализиран автомобил „Исузу“ – 2 бр.
- Товарен автомобил „Форд-Транзит“ – 1 бр.
- Автомобил „Газ“ – 1 бр.
- Автомобил „Щаер“ – 1 бр.
- Самоходно Шаси – 1 бр.
- Нает автомобил „Ман“ – 1 бр.

За тази дейност за 2022 г. са планирани 500 519 лв. В тази сума са включени средствата
за работни заплати, осигурителните плащания за сметка на работодателя, други плащания,
средствата за работно облекло, както и всички разходи за издръжка на дейностите по събиране
и транспортиране на битовите отпадъци до регионалното депо-Омуртаг – материали, ремонти,
такси, застраховки, технически прегледи на автомобилите, външни услуги, наем на два
автомобила, гориво, смазочни материали, както и осигуряване на съдове за събиране на
битовите отпадъци, с изключение на съдове за разделно събиране на отпадъци.

Към настоящият момент събирането и съхранението на битовите отпадъци на
територията на Община Котел се осъществява с метални кофи тип ”Мева” със вместимост 110
л., и с метални контейнера тип ”Бобър”. В гр. Котел са поставени и пластмасови контейнери
за разделно събиране на отпадъци.

Голяма част от кофите и металните контейнери са амортизирани, което налага ежегодно
закупуване на такива. Планираните средства за 2022 г. за тази дейност са на стойност 41000 лв.
в това число и за закупуване на торби за смет.

2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово
разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации
или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци.

Събраните и извозени количества битови отпадъци от община Котел на депо Омуртаг за
последните четири години са в следните количества:
Година Количество битов отпадък в тон
2017 1925
2018 2150
2019 2827
2020 2891

От 01.01.2021 г. до 29.10.2021 г. събраните и извозени на регионално депо-Омуртаг
битови отпадъци възлизат на 2495 т., което показва тенденция на покачване на генерираните
количества битов отпадък на територията на общината. За 2022 г. се прогнозират 3264 т.
битови отпадъци, които да бъдат събрани и транспортиране на депото в гр. Омуртаг .

Таксата за депониране и обезвреждане на битови отпадъци в на регионално депо за
неопасни отпадъци гр. Омуртаг, за 1 тон е в размер 25 лв. Обезпечението по чл.60 от ЗУО е в
размер на 8 лв. за 1 тон, а отчислението по чл.64 от ЗУО за 2022 г. е в размер на 95 лв. за 1 тон,
съгласно чл.20 ал.1 т.1 буква-к от „Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци“.

Общо за дейността по третиране на битови отпадъци, както и проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци
и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови
отпадъци, планираните средства за 2022 г. са в размер на 417 792 лв.



3. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени
за обществено ползване.

Дейностите свързани с почистване на терените за обществено ползване включват;
- Метене на площадите, тротоарите и пешеходните зони.
- Почистване от сняг на пешеходните зони и тротоарите.
- Почистване на териториите за обществено ползване от замърсявания.
- Почистване на дъждоприемни шахти.
- Събиране на листа през есенния период.

Дейностите по почистването на местата за обществено ползване, се осъществява от 17
щатни бройки в дейност „Чистота“ (ст. специалист Чистота -2 щ. бр., ст. специалист „Екология
-1 щ. бр., общи работници, чистачи, работник озеленяване и работник поддръжка-парк
"Изворите").

Планираните разходи за 2022 г. за поддържане на чистотата на уличните платна,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните
образувания в общината, предназначени за обществено ползване за метене, ръчно събиране на
отпадък, разходи за зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа са в размер на
248 377 лв.

Анализът на разходите към 29.10.2022 г. и разчетените средства необходими за услугите по
събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, и поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г., показват завишение на разходите
по всяка една от дейностите, спрямо предходната година .

Дейност

Сума
2021 г./лв.

Сума
2022 г./лв.

Увеличение/
Намаление

за 2022 г.

1. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им
до инсталации и съоръжения за третирането им, както и
осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци 428110 500519 72409

2.Третиране на битови отпадъци необхванати в управление то
на масово разпространените отпадъци, както и проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци и/или други
инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или
обезвреждане на битови отпадъци

401145 417792 16647

3. Поддържане чистотата на уличните платна, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените
места в общината, предназначени за обществено ползване 204615 248377 43762

Всичко разходи: 1033870 1166688 132818

Необходимите разходи за осигуряване услугите по събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите



отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване по населени места за 2022 г. са в размер на 1 166 688 лв. При запазване
размера на таксата за битови отпадъци, и цените на съдовете за смет, сборът от всички облози
ще възлиза на 471692 лв. При прогнозна събираемост на облога в размер на 75 % и очаквана
събираемост на просрочени задължения, приходите през 2022 г. от такса за битови отпадъци
ще бъдат в размер на 438674 лв. Недостигът от 728014 лв. следва да се осигури за сметка
други общински приходи.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 9, чл. 21, ал. 1, чл. 66, от
Закона за местните данъци и такси предлагам на Общински съвет Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Одобрява разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови
отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци
в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване по населени места в общината за всяка дейност за 2022 г., съгласно приложената
план-сметка.

2. Превишението на разходите над приходите от таксата за битови отпадъци за 2022 г.,
за сметка на други общински приходи да е в размер на 728014 лв.

3. Считано от 01.01.2022 г. Общински съвет - Котел определя промили за такса битови
отпадъци за имоти, находящи се в райони с организирано събиране и извозване на битови
отпадъци както следва:

3.1. За жилищни имоти – 3,6 на хиляда върху данъчната оценка в т. ч.:
- за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за

тяхното третиране – 1,5 на хиляда;
- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 1,4 на хиляда;
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места

в общината – 0,7 на хиляда.
3.2. За нежилищни имоти – 7 на хиляда върху данъчната оценка, като на юридическите

лица е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение
№2 от ЗМДТ, в т. ч.:

- за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране – 3,0 на хиляда;

- третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 2,7 на хиляда;
- поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в

общината – 1,3 на хиляда.

Приложение: План - сметка на разходите на общината за извършване на дейности по
предоставяне на услугите по чл. 62 на ЗМДТ на територията на Община Котел за 2022 г.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



Изх.№ 000-325/01.12.2021 г. Вх. № 000-325/01.12.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Прекратяване на съсобствеността по отношение на ПИ 87031.501.642
по КККР на с. Ябланово, чрез откупуване частта на общината.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на 105/1633 идеални части от поземлен имот с
идентификатор 87031.501.642 по КККР на с. Ябланово, целият с площ 1633 кв. м.,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
Ниско застрояване (до 10 м.), съгласно СКИЦА-ПРОЕКТ № 15-1227272-11.11.2021 г.
издадена от СГКК гр. Сливен, актувани с АчОС № 5196 от 23.11.2021 г., вписан в
Служба по вписванията гр. Котел под Дв.вх.рег.№ 980/24.11.2021 г., акт № 200, том
ІІІ. Останалите 1528/1633 идеални части от имота са собственост на И. А. Ш., с адрес:
с. Ябланово, ул. "……….." № …, по Н.А. № … от 23.06.2021 г., рег. № 1222, дело №
149/2021 г. на Нотариус К. Панайотов, с рег. № 667 на НК, с район на действие
Котленски районен съд, вписан в Служба по вписванията гр. Котел под Вх.рег.№ 478
от 24.06.2021 г., Акт № 128, том ІІ, дело № 250/2021 г.

В общинската администрация е постъпило Заявление с вх.№ 94-00-
3571/07.09.2021 г. от И. А. Ш., относно прилагане на одобрения ПУП на с. Ябланово
и прекратяване на съсобствеността с Община Котел по отношение на ПИ
87031.501.642 по КККР на с. Ябланово, за който е отреден УПИ ІІІ-642 в кв. 65 по
действащия ПУП на с. Ябланово, одобрен с Решение № 116 от 31.07.2008 г. на
Общински съвет – Котел, чрез откупуване частта на общината.

Във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС е изготвена данъчна оценка на имота и е
възложено изготвянето на пазарна оценка на същия. Данъчната оценка на частта от
имота собственост на общината е в размер на 428.90 лв., а пазарната оценка изготвена
от лицензирания оценител инж. Иван Влахов е в размер на 890.00 лв.



Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2021 г., приета от Общински съвет гр. Котел.

Съсобствеността по отношение на недвижими имоти, между Община Котел и
физически или юридически лица, се прекратява с решение на общинския съвет.

Съгласно чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, при разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено
място извън територията на общинския център, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8
общинският съвет определя не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата
на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за
основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на
територията на съответното населено място.

Предвид изложеното, предлагам на Общински съвет гр. Котел, на основание чл.
21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 48 ал.
1, т. 2 от НРПУРОИ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Допълва приетата от Общински съвет гр. Котел „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.“, както следва:
в Раздел І, точка 4.”Общински имоти, в режим на съсобственост с ФЛ или ЮЛ, за
които ще се пристъпи към разваляне на съсобственост”, в графа „№”се създава нова
позиция „№…”, в графа „местонахождение” се впише: „с. Ябланово, ПИ
87031.501.642”, в графа „Описание и метод за разваляне на съсобствеността” се
впише: „съсобственост между Община Котел и ФЛ, Метод - изкупуване частта на
общината от съсобственика”.

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Котел и И. А. Ш.,
по отношение на поземлен имот с идентификатор 87031.501.642 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Ябланово.

3. Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба частта от
имота собственост на Община Котел, представляваща 105/1633 (сто и пет от хиляда
шестстотин тридесет и три) идеални части от поземлен имот с идентификатор
87031.501.642 (осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно
точка шестстотин четиридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на
Изпълнителния директор на АК, целият с площ 1633 (хиляда шестстотин тридесет и
три) кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), съгласно СКИЦА-ПРОЕКТ № 15-1227272-
11.11.2021 г. издадена от СГКК гр. Сливен, актувани с АчОС № 5196 от 23.11.2021 г.,
вписан в Служба по вписванията гр. Котел под Дв.вх.рег.№ 980/24.11.2021 г., акт №
200, том ІІІ, на съсобственика ИБРЯМ АЛИЕВ ШЮКЮРОВ, с адрес: с. Ябланово, ул.
„Балкан“ № 3, за сумата от ………… лв.

4. Упълномощава Кмета на Община Котел да проведе процедурата по
прекратяване на съсобственост и сключи договор за покупко-продажба.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ………..на сто от
приходите от продажба на описаният по-горе имот да се ползват за финансиране на
изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на с. Ябланово.
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Приложение: Заявление вх.№ 94-00-3571/07.09.2021 г. от И. Ш.; Н.А. № …, том
ІІ, дело № 250/2021 г на СВ - Котел; АчОС № 5196/23.11.2021 г.;
СКИЦА-ПРОЕКТ № 15-1227272-11.11.2021 г. издадена от СГКК гр.
Сливен; удостоверение за данъчна оценка; пазарна оценка.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

Изх.№ 06-00-32/14.12.2021 г. Вх. № 06-00-32 #/14.12.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Учредяване на възмездно вещно право на пристрояване върху
общински поземлен имот с идентификатор 87031.501.177 по КККР
на с. Ябланово.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на поземлен имот с идентификатор 87031.501.177
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ябланово, одобрени със
Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 816 кв.
м., за който е отреден УПИ ХІІ-177 в кв. 52 по действащия ПУП на селото, одобрен
с Решение № 116/31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел. Имота е актуван с
АчОС № 5205/07.12.2021 г. и съответства на УПИ ХІІІ-общ в кв. 29 по
недействащия регулационен план на с. Ябланово от 1964 г. Към настоящия момент
построените в имота сгради са собственост на А. Х. А. по Н.А.№ …, том І, рег.№
741, дело № 161 от 16.06.2020 година на К. Панайотов, Нотариус с рег.№ 667 на НК,
вписан в Служба по вписванията гр. Котел, под Вх.рег.№ 514 от 17.06.2020 година,
Акт № 173, том ІІ, дело № 180/2020 г., Н.А.№ …, том І, рег.№ 275, дело № 48 от
12.02.2021 година на Красимир Панайотов, Нотариус с рег.№ 667 на НК, вписан в
Служба по вписванията гр. Котел, под Вх.рег.№ 84 от 16.02.2021 година, Акт № №
57, том І, дело № 37/2021 г. и по Н.А.№ …, том ІІІ, рег.№ 4301, дело № 507 от
05.10.2007 година на Стефка Райнова, Съдия по вписванията при Районен съд
Котел, вписан в Служба по вписванията гр. Котел, под Вх.рег.№ 790 от 05.10.2007
година, Акт №№ 1, том ІV, дело № 669/2007 г., като наследник на Х. А. А.

В общинската администрация е постъпило Заявление с вх. № 94-00-
4024/20.10.2021 г. от А. Х. А., с искане за учредяване на възмездно вещно право на
пристрояване на съществуващата жилищна сграда с идентификатор
87031.501.177.2, за изграждане на магазин за хранителни стоки, по одобрен
архитектурен проект. Към заявлението е приложен изготвен от арх. Г. Георгиев



проект за обект: „Магазин хранителни стоки, УПИ ХІІ-177, кв. 52, с. Ябланово,
община Котел”, съгласно който се предвижда пристрояване на съществуващата
еднофамилна жилищна сграда, със сграда на два етажа със ЗП 137 кв. м. и РЗП 283
кв. м. Към проекта е приложен Комплексен доклад за оценка на съответствието на
инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите от 04.10.2021 г.,
от „Строй-контрол“ ЕООД. Проектът е съгласуван от Областна дирекция за
безопасност на храните гр. Сливен, със Становище № 118 от 11.10.2021 г. и е
одобрен от гл. архитект на общината на 20.10.2021 г.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти или с вещни
права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени
определени от общински съвет, но не по-ниски от данъчните им оценки. Данъчната
оценка на правото на строеж е в размер на 7400.80 (седем хиляди и четиристотин
лв. и 80 ст.) лева, а определената от лицензирания оценител инж. Иван Влахов
пазарната цена на правото на строеж е в размер на 1 924.00 (хиляда деветстотин
двадесет и четири) лeва.

Съгласно чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, при разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено
място извън територията на общинския център, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8
общинският съвет определя не по-малко от 30 на сто от постъпленията от
продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на
изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на съответното населено място.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.
4, т. 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 50, ал. 6 от НРПУРОИ предлагам на Общински
съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Учредява на А. Х. А., с адрес: с. Ябланово, ул. „………….” №…, възмездно
вещно право на строеж върху общинска поземлен имот с идентификатор
87031.501.177 (осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно
точка сто седемдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на Изпълнителния
директор на АК, с площ 816 (осемстотин и шестнадесет) кв. м., трайно
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ХІІ-177 (римско дванадесет за имот
сто седемдесет и седем) в квартал 52 (петдесет и две) по действащия ПУП на
селото, одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г. на Общински съвет - Котел,
актуван с АчОС № 5205/07.12.2021 г., за пристрояване на съществуваща жилищна
сграда, съгласно одобрен проект за строеж на обект: „Магазин хранителни стоки,
УПИ ХІІ-177, кв. 52, с. Ябланово, община Котел”, със застроена площ 137 (сто
тридесет и седем) кв. м., и разгъната застроена площ 283 (двеста осемдесет и три)
кв. м., за сумата от ............ лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Котел да проведе процедурата по
учредяване на възмездно вещно право на строеж и сключи договор.

3. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ……. на сто от
приходите от учредяването на възмездно вещно право на строеж върху описаният
по-горе имот да се ползват за финансиране на изграждането, за основен и текущ
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ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с.
Ябланово.

Приложение: Заявление вх.№ 94-00-4024/20.10.2021 г.; Н.А.№ …/16.06.2020 г.,
Н.А.№ …/ 12.02.2021 г. и Н.А.№ …./05.10.2007 г.; удостоверение
за наследници; Проект за обект: „Магазин хранителни стоки, УПИ
ХІІ-177, кв.52, с. Ябланово, общ. Котел”; АчОС № 5205/07.12.2021
г.; скица на имота издадена от СГКК – Сливен; удостоверение за
данъчна оценка; пазарна оценка на правото на строеж.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



Изх.№ 06-00-24/08.12.2021 г. Вх. № 06-00-24 #/08.12.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Учредяване на възмездно вещно право на строеж за жилищни
нужди, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Орлово.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на недвижим имот – частна общинска
собственост, съставляващ УПИ І в кв. 1 по регулационния план на с. Орлово,
одобрен със Заповед № 424/27.08.1981 година, с площ 777 кв. м., отреден за
жилищно строителство, актуван с АчОС № 879/28.02.2008 година. С цел
учредяване на възмездно вещно право на строеж за жилищни нужди, за имота е
изготвена пазарна и данъчна оценка, съгласно дадената от гл. архитект на
общината виза за проектиране със следните показатели: плътност на застрояване
до 40 %; коефициент на интензивност на застрояване до 0.6; max. височина до
10.00 м. Определената от лицензирания оценител инж. Влахов пазарна цена на
правото на строеж е в размер на 1725 (хиляда седемстотин двадесет и пет) лева, а
данъчната оценка на правото на строеж е в размер на 3 330.50 (три хиляди триста
и тридесет лв. и 50 ст.) лева.

Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост – 2021 година, приета с Решение № 201 от
29.01.2021 година на Общински съвет – Котел, в раздел І, т.2 „Общински имоти,
върху които ще се учредяват ограничени вещни права”, на позиция № 4.

Съгласно чл. 52, ал.5, т. 1 от ЗМСМА, при разпореждане с имоти и вещи –
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено
място извън територията на общинския център, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8
общинският съвет определя не по-малко от 30 на сто от постъпленията от
продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на
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изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на съответното населено място.

Предвид горното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и чл.41,
ал.2 от ЗОС, предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване

на възмездно вещно право на строеж за жилищни нужди върху недвижим имот –
частна общинска собственост, съставляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І
в кв.1 по регулационния план на с. Орлово, одобрен със Заповед № 424 от
27.08.1981 г., с площ 777 (седемстотин седемдесет и седем) кв. м., при граници на
имота: улица, УПИ ІІ и край на регулация, актуван с АчОС № 879 от 28.02.2008 г.,
при мах. РЗП 466.20 кв. м., съгласно дадената от гл. архитект на общината виза за
проектиране.

2. Определя начална тръжна цена на отстъпеното право на строеж в размер
на …….........лв.

3. Възлага на Кмета на Община Котел да организира и проведе тръжната
процедура и сключи договор за учредяване право на строеж за жилищни нужди с
лицето определено за спечелил търга.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ………..на сто от
приходите от учредяването на възмездно право на строеж върху описаният по-
горе имот да се ползват за финансиране на изграждането, за основен и текущ
ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с.
Орлово.

Приложение: АОС № 879 от 28.02.2008 г.; скица с виза за проектиране;
пазарна оценка на правото на строеж; данъчна оценка на
правото на строеж.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



Изх.№ 93-00-1234 / 02.12.2021 г. Вх. № 93-00-1234 #1/ 02.12.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлени
имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Ябланово,
за устройване на постоянен пчелин.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинската администрация е постъпило Заявление с вх.№ 94-00-
4421/24.11.2021 г. от А. И. В., относно учредяване на право на ползване върху
поземлени имоти с идентификатор 87031.59.17, 87031.60.79 и 87031.72.6 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ябланово, за устройване на
постоянен пчелин. С Решение № 703 от 30.09.2011 г. на Общински съвет – Котел,
върху изброените имоти е учредено безвъзмездно право на ползване за
устройване на постоянен пчелин на А. И. В. С лицето е сключен договор от
29.11.2011 година, за срок от 10 годни. Поради изтичане срока на договора, и
предвид това, че г-н В. притежава пчелини с 200 бр. пчелни семейства, които са
устроени върху имотите, същият желае да му бъде учредено право на ползване за
срок от още 10 години. Пчелинът е заведен в регистъра на Кметство с. Ябланово
под № 27 и е вписан в регистъра на животновъдните обекти на Областна дирекция
по безопасност на храните гр. Сливен с ветеринарни регистрационни № 8989-0721,
№ 8989-0579 и № 8989-0580. Към заявлението лицето е приложило и изискуемите
в чл.13 от Закона за пчеларството (ЗПч) документи, а именно: служебна бележка
от Областна дирекция по безопасност на храните гр. Сливен, че няма
констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило и служебна бележка
от Кметство с. Ябланово, че имотите в които са разположени пчелните семейства
се намират в район, в който са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в
радиус от 2.5 км., и че района е зает с растителност с обилно нектароотделяне.



Поземлен имот с идентификатор 87031.59.17 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Ябланово, находящ се в м. ”ЮКАРЪ ЕКИННИК”, с
площ 3 542 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на
трайно ползване: Нива, е актуван с АчОС № 1624 от 03.10.2011 година, вписан в
Служба по вписвания гр. Котел под Дв.вх.рег.№ 491/05.10.2011 г., акт № 162, т. ІІ.

Поземлен имот с идентификатор 87031.60.79 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Ябланово, находящ се в м. ”ТАШ ПУНАР”, с площ 2
776 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Нива, е актуван с АчОС № 1633 от 13.10.2011 година, вписан в Служба
по вписвания гр. Котел под Дв.вх.рег.№ 550/18.10.2011 г., акт № 19, т. ІІІ.

Поземлен имот с идентификатор 87031.72.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Ябланово, находящ се в м. ”ДАХ КЬОЙ”, с площ
1 931 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно
ползване: Нива, е актуван с АчОС № 1631 от 13.10.2011 година, вписан в Служба
по вписвания гр. Котел под Дв.вх.рег.№ 552/18.10.2011 г., акт № 21, т. ІІІ.

Имотите не са включени в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 година.

Съгласно Закона за пчеларството (чл.11 – чл.13 от ЗПч), общините могат да
учредяват право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни
семейства, при спазване на разпоредбите на Закона за общинската собственост.
Съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗОС, в случаите, когато лицата, на които може да се
учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или
конкурс след решение на общинския съвет. С решение на общински съвет, прието
с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, правото на ползване може
да се учреди и безвъзмездно (чл. 39, ал. 4 от ЗОС). Срокът на правото на ползване
се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Предвид горното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл.
39, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 11 от ЗПч, предлагам на Общински съвет
- Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -
общинска собственост за 2021 г., както следва: в Раздел І, точка 2. ”Общински
имоти, върху които ще се учредяват ограничени вещни права” се създават
следните нови позиции:

№ местонахождение описание на имота вид на ограниченото
вещно право

с. Ябланово
ПИ 87031.59.17
м. „Юкаръ екинник“

поземлен имот с площ 3 542 кв.
м., начин на трайно ползване:
нива

Право на ползване за
устройване на постоянен
пчелин

с. Ябланово
ПИ 87031.60.79
„Таш пунар“

поземлен имот с площ 2 776 кв.
м., начин на трайно ползване:
нива

право на ползване за
устройване на постоянен
пчелин

с. Ябланово
ПИ 87031.72.6
М. „Дах кьой“

поземлен имот с площ 1 931 кв.
м., начин на трайно ползване:
нива

право на ползване за
устройване на постоянен
пчелин



2. Учредява на А. И. В., с постоянен адрес: с. Ябланово, ул. „Христо Ноков”
№ 7, безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин за срок
от 10 (десет) години, върху следните недвижими имоти частна общинска
собственост:

2.1. поземлен имот с идентификатор 87031.59.17 (осемдесет и седем хиляди
тридесет и едно точка петдесет и девет точка седемнадесет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-
8/28.03.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в м. ”ЮКАРЪ
ЕКИННИК”, с площ 3 542 (три хиляди петстотин четиридесет и два) кв. м.,
трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Нива, актуван с АчОС № 1624/03.10.2011 година.

2.2. поземлен имот с идентификатор 87031.60.79 (осемдесет и седем хиляди
тридесет и едно точка шестдесет точка седемдесет и девет) по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-
8/28.03.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в м. ”ТАШ
ПУНАР”, с площ 2 776 (две хиляди седемстотин седемдесет и шест) кв. м., трайно
предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,
актуван с АчОС № 1633/13.10.2011 година.

2.3. поземлен имот с идентификатор 87031.72.6 (осемдесет и седем хиляди
тридесет и едно точка седемдесет и две точка шест) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-
8/28.03.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в м. ”ДАХ КЬОЙ”,
с площ 1 931 (хиляда деветстотин тридесет и един) кв. м., трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, актуван с АчОС №
1631/13.10.2011 година.

3. Упълномощава Кмета на Община Котел да проведе процедурата и сключи
договор за учредяване право на ползване.

Приложение: Заявление вх.№ 94-00-4421/24.11.2021 г. от А. И. В. с
приложените към него: служебна бележка издадена от ОДБХ гр.
Сливен, с дата 12.11.2021 г.; служебни бележки издадени от
Кметство с. Ябланово – 2 бр.; скици на имотите – 3 бр.; АчОС
№№ 1624/03.10.2011 г., 1633/ 13.10.2011 г. и 1631/13.10.2011 г.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



Изх. № 06-00-31/13.12.2021 г. Вх. № 06-00-31/13.12.20212 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
От Коста Каранашев – Кмет на Община-Котел

Относно: Съгласуване на Изменение на ПУП – ПР (план за регулация) в обхват
УПИ I и ПИ с идентификатор 39030.501.31 в кв.1 по регулационния план на
Индустриална зона, гр.Котел, общ.Котел.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинската администрация е внесено за процедиране изменение на ПУП-ПР
за УПИ I в кв.1 по регулационния план на Индустриална зона, гр.Котел. На основание
чл.135, ал.3 от ЗУТ, чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, кмета на общината е издал
Заповед № РД-23-30/23.06.2021 г. с която разрешава да се изработи проект за
изменение на ПУП-ПРЗ в посочения обхват. Целта на изготвения проект е промяна на
предназначението и на вътрешните регулационни граници на УПИ I-„ДИП 23
Декември“ в кв.1, така че да съвпаднат с имотните граници на ПИ 39030.503.32 от запад
и югоизток. От изток регулационната граница на УПИ I също се променя за сметка на
УПИ II-„За техническа и инженерни инфраструктура“ в кв.6 (ПИ 39030.503.78,79 –
общинска собственост) на местата където контактува с УПИ I. В северозападната част
където се намира ПИ 39030.503.77 също е променена регулационната линия на УПИ I,
като ПИ 39030.503.77 (общинска собственост) е предвиден за озеленяване.

Тъй като УПИ I в кв.1 няма осигурен достъп по регулация е изработен парцеларен
план за достъп от югоизток през ПИ 39030.503.31 (общинска собственост), с НТП: За
друг вид озеленени площи, и от там става връзката с път II-48. Пътната връзка от
парцеларния план е проектирана, така че да се включи в имота за озеленяване, част от
който е променен на улица от о.т.413а (нова) до о.т.413б (нова). В този участък, между
двете осови точки ще се осъществява достъпът до УПИ I в кв.1.

В югоизточния край на имота, който е за озеленяване се коригира
регулационната граница, така че да съвпадне с имотната граница по КК в участъка,
където контактува с УПИ VIII (ПИ 39030.503.30).

На заседание от 27.10.2021 г., под точка 2.9 на ОбЕСУТ проекта за изменение на
ПУП–ПРЗ е разгледан и съгласуван без забележки. Във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ,



проекта е съобщен на заинтересованите лица с обявление изх.№ 08-00-288/20.10.2021 г.
на Община Котел. В законния 14-дневен срок няма постъпили възражения. След
съгласуване на проекта от ОбС Котел, кмета на общината ще издаде заповед за
неговото одобряване.

Съгласно проекта за изменение на ПУП е изготвен проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри. На основание чл.65, ал.5 от Наредба
№ РД-02-20-5/15.12.2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри проекта за ПУП е приет с Удостоверение
№ 25-361676-10.12.2021 г. СГКК-Сливен.

Предвид на горното предлагам на Общински съвет Котел на основание чл.21,
ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да вземе
следното

Р Е Ш ЕНИЕ:

Съгласува Изменение на ПУП – ПР (план за регулация) в обхват УПИ I и ПИ с
идентификатор 39030.501.31 в кв.1 по регулационния план на Индустриална зона,
гр.Котел, общ.Котел, съгласно приложения проект.

Приложение:
1. Копие от Заповед № РД-23-30/23.06.2021 г.
2. Копие от препис-извлечение от Протокол от 27.10.2021 г. на ОбЕСУТ.
3. Копие от проекта за изменение на ПУП– ПР /план за регулация/ и обяснителна

записка към него.
4. Копие от удостоверение № 25-361676-10.12.2021 г. на СГКК-Сливен.
5. Копие от скица № 15-1326704-07.12.2021 г. На СГКК-Сливен.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



Изх. № 06-00-23/06.12.2021 г. Вх. № 06-00-23/06.12.2021 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Коста Каранашев – Кмет на община Котел

Относно: ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект –
„Преминаване на оптичен кабел за доставяне на високоскоростен интернет в землището
на с. Ябланово и с. Малко село “ община Котел, област Сливен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше решение № 269/31.05.2021 год. сте разрешили изработването на проект
за ПУП - ПП /Парцеларен план/ за линеен обект: „Преминаване на оптичен кабел за
доставяне на високоскоростен интернет в землището на с.Ябланово.Трасето на кабела
се прокарва през полски пътища публична общинска собственост с №№
46646.19.113,46646.21.24в землището на с.Малко село, 87031.72.9, 87031.72.407,
87031.72.953, 87031.73.260,
87031.73.560,87031.73.580 ,87031.73.871,87031.86.394.87031.86.611 в землището
нас.Ябланово

Проектът е обнародван в ДВ бр. 65/06.08.2021 год. и в законния 30 дневен срок
не са постъпили възражения.

Изменението на ПУП-ПП е изработено и внесено за процедиране в общинска
администрация. На заседание от 27.10.2021 год. под т.2.4 на ОбЕСУТ проекта за
изменение на ПУП-ПП е разгледан и съгласуван без забележки.

Предвид горното предлагам на Общински съвет-Котел на основание чл.21, ал.1,
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с
чл.129, ал.1 от ЗУТ да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява ПУП-Парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект -
„Преминаване на оптичен кабел за доставяне на високоскоростен интернет в землището
на с. Ябланово и с. Малко село, община Котел, област Сливен.



Приложение:
1.Копие от проекта за изменение на ПУП-ПП
2.Копие от обяснителна записка към ПУП

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

Изх. № 06-00-26/08.12.2021 г. Вх. № 06-0026/08.12.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Коста Каранашев – Кмет на община Котел

Относно: Одобряване на проект за ПУП-ПП за трасе на ел. кабел, с цел
захранване с ел. енергия ПИ с идентификатор 36681.50.1 по КК на с. Катунище, община
Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 271 на Общински Съвет-Котел от 31.05.2021г. е дадено съгласие за
изработване на проект за ПУП-ПП, за трасе на ел. кабел, с цел захранване с ел. енергия
на ПИ с идентификатор 36681.50.1. Проектът е съобщен с обявление, обнародвано в
„Държавен вестник“ в брой 90 от 29.10.2021 година. В законния 30 дневен срок няма
постъпили възражения. Проектът бе разгледан и съгласуван на заседание на Об.ЕСУТ
на 27.10.2021година.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Котел, на основание чл. 21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е

Одобрява проекта за ПУП-ПП за трасе на ел. кабел за захранване с ел. енергия
ПИ с идентификатор 36681.50.1 по КК на с. Катунище, общ. Котел.

Решението подлежи на обявяване по реда на чл. 129, ал.1 от ЗУТ.
Настоящото решение подлежи на вписване в регистъра на общинската

администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Приложение:
1. Копие на решение № 271 от 31.05.2021г. на Общински Съвет-Котел.



2. Копие на протокол за съгласуване на проекта от Об.ЕСУТ от 27.10.2021
година.

3. Копие от скица на проекта за ПУП-ПП на обекта.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

Изх. № 06-00-25/08.12.2021 г. Вх. № 06-0025/08.12.2021 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Коста Каранашев – Кмет на община Котел

Относно: Одобряване на проект за ПУП-ПП за трасе на ел. кабел, с цел
захранване с ел. енергия ПИ с идентификатор 36681.50.2 по КК на с. Катунище, община
Котел.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 272 на Общински Съвет-Котел от 31.05.2021г. е дадено съгласие за
изработване на проект за ПУП-ПП, за трасе на ел. кабел, с цел захранване с ел. енергия
на ПИ с идентификатор 36681.50.2. Проектът е съобщен с обявление, обнародвано в
„Държавен вестник“ в брой 90 от 29.10.2021 година. В законния 30 дневен срок няма
постъпили възражения. Проектът бе разгледан и съгласуван на заседание на Об.ЕСУТ
на 27.10.2021година.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Котел, на основание чл. 21,
ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е

Одобрява проекта за ПУП-ПП за трасе на ел. кабел за захранване с ел. енергия
ПИ с идентификатор 36681.50.2 по КК на с. Катунище, общ. Котел.

Решението подлежи на обявяване по реда на чл. 129, ал.1 от ЗУТ.
Настоящото решение подлежи на вписване в регистъра на общинската

администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
Приложение:



4. Копие на решение № 272 от 31.05.2021г. на Общински Съвет-Котел.
5. Копие на протокол за съгласуване на проекта от Об.ЕСУТ от 27.10.2021

година.
6. Копие от скица на проекта за ПУП-ПП на обекта.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

Изх. № 06-00-22/03.12.2021 г. Вх. № 06-00-22/03.12.2021 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КОТЕЛ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

ОТ КОСТА КАРАНАШЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Котел през 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища председателите
на читалищните настоятелства представиха на Кмета на община Котел, предложения
за своята дейност през следващата 2022 г.

В изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища внасям
направените предложения и предлагам на Вашето внимание Годишна програма за
развитие на читалищната дейност в Община Котел за 2022 г.

Годишната програма разкрива ресурсите за читалищна дейност в община Котел,
обобщава основните акценти в тяхната работа, извежда приоритетните задачи и
конкретните дейности по календарен план за 2022 г., подпомага годишното планиране
и финансиране на читалищата. Годишната програма ще има и пряко отношение към
последващи контролиращи действия от страна на Общинския съвет по отношение на
осъществените дейности от читалищата и изразходваните от тях средства през
предходната година.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.26а ал.2 от Закона за народните
читалища и чл.21, ал.1,т.12 и ал.2 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Котел да
приеме следното:



РЕШЕНИЕ:

1.Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Котел през 2022 г.

Приложение: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Котел през 2022 г.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

Изх. № 06-00-30/13.12.2021 г. Вх. № 06-00-30/13.12.2021 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Изменение на Решение №345/30.09.2021 г., прието от Общински
съвет-Котел

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №345/30.09.2021 г., Общински съвет-Котел, на основание чл.21,
ал.1, т.10 и т.23 и чл. 21. ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация упълномощи кмета на Община Котел да подпише Запис на заповед
платима за предявяване в ползва на ДФ „Земеделие“ в размер на 104 770,39 лв., за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
безвъзмездна финансова помощ №BGRDNP001-19.245-0002-C01 от 03.09.2020 г. по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., процедура чрез подбор на
проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ за проект „Благоустрояване на площадно пространство в
с. Тича, общ. Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича“,
включен между Община Котел и ДФ „Земеделие“.

Разходи в размер на 2000,00 лева не са одобрени за финансиране от ДФ
„Земеделие‘, което налага същите да бъдат извършени за сметка на Община Котел.
Имайки предвид това, сумата, която следва да бъде поискана във вид на авансово



плащане е различна и съответно Записа на заповед трябва да бъде на стойност различна
от одобрената в горецитираното решение на ОбС Котел.

На основание: чл. 21, ал. 1, т.10 и т.23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-19.245-0002-C01 от 03.09.2020 г. по Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020 г., Процедура чрез подбор на проектни
предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ за Проект „Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, общ. Котел,
ситуирано в УПИ I - за площад, кв. 16 по плана на с. Тича”, сключен между ДФ
„Земеделие” и Община Котел, седалище и адрес на управление: гр. Котел, пл.
„Възраждане” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявана от К. Каранашев в
качеството му на Кмет и Т. Тодоров в качеството му на главен счетоводител, предлагам
на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Изменя Решение № 345/30.09.2021 г. на Общински съвет-Котел

Текстът от Решение № 345/30.09.2021 г.:
Упълномощава кмета на община Котел да подпише Запис на заповед, без

протест и без разноски, платима за предявяване в ползва на ДФ „Земеделие“ в размер
на 104 770,39 лв. (сто и четири хиляди, седемстотин и седемдесет лева, и тридесет и
девет ст.), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за безвъзмездна финансова помощ №BGRDNP001-19.245-0002-C01 от
03.09.2020 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., процедура чрез
подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ за проект „Благоустрояване на площадно пространство в
с. Тича, общ. Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича“,
включен между Община Котел и ДФ „Земеделие“.
се изменя както следва:

Упълномощава кмета на община Котел да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима за предявяване в ползва на ДФ „Земеделие“ в размер
до 103 770,39 лв. (сто и три хиляди, седемстотин и седемдесет лева, и тридесет и девет
ст.), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
безвъзмездна финансова помощ №BGRDNP001-19.245-0002-C01 от 03.09.2020 г. по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., процедура чрез подбор на
проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ за проект „Благоустрояване на площадно пространство в
с. Тича, общ. Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича“,
включен между Община Котел и ДФ „Земеделие“.

На основание чл. 60 от АПК и предвид това, че дейностите по проекта са
стартирали и предстоят плащания на изпълнителите, моля да бъде допуснато
предварително изпълнение на решението.



С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

Изх. № 06-00-29/13.12.2021 г. Вх. № 06-00-29/13.12.2021 г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Изменение на Решение №346/30.09.2021 г., прието от Общински
съвет-Котел

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №346/30.09.2021 г., Общински съвет-Котел, на основание чл.21,
ал.1, т.10 и т.23 и чл. 21. ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация упълномощи кмета на Община Котел да подпише Запис на заповед
платима за предявяване в ползва на ДФ „Земеделие“ в размер на 104 770,39 лв., за
обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия ДДС по подадена заявка за
авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BGRDNP001-
19.245-0002-C01 от 03.09.2020 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане
на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за проект „Благоустрояване на
площадно пространство в с. Тича, общ. Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв. 16
по плана на с. Тича“, включен между Община Котел и ДФ „Земеделие“.

Разходи в размер на 2000,00 лева не са одобрени за финансиране от ДФ
„Земеделие‘, което налага същите да бъдат извършени за сметка на Община Котел.
Имайки предвид това, сумата, която следва да бъде поискана във вид на авансово
плащане е различна и съответно стойността на допустимия ДДС ще бъде различна.



На основание: чл. 21, ал. 1, т.10 и т.23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG06RDNP001-19.245-0002-C01 от 03.09.2020 г. по Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020 г., Процедура чрез подбор на проектни
предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ за Проект „Благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, общ. Котел,
ситуирано в УПИ I - за площад, кв. 16 по плана на с. Тича”, сключен между ДФ
„Земеделие” и Община Котел, седалище и адрес на управление: гр. Котел, пл.
„Възраждане” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявана от К. Каранашев в
качеството му на Кмет и Т. Тодоров в качеството му на главен счетоводител, предлагам
на Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Изменя Решение № 346/30.09.2021 г. на Общински съвет-Котел

Текстът от Решение № 346/30.09.2021 г.:
Упълномощава кмета на община Котел да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима за предявяване в ползва на ДФ „Земеделие“ в размер на 20 954,08 лв.
(двадесет хиляди, деветстотин петдесет и четири лева и осем ст.) за обезпечаване на
100 % от стойността на допустимия ДДС по подадена заявка за авансово плащане по
договор за безвъзмездна финансова помощ №BGRDNP001-19.245-0002-C01 от
03.09.2020 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., процедура чрез
подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ за проект „Благоустрояване на площадно пространство в
с. Тича, общ. Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича“,
включен между Община Котел и ДФ „Земеделие“.

се изменя, както следва:
Упълномощава кмета на община Котел да подпише Запис на заповед, без протест и без
разноски, платима за предявяване в ползва на ДФ „Земеделие“ в размер до 20 754,08 лв.
(двадесет хиляди, седемстотин петдесет и четири лева и осем ст.) за обезпечаване на
100 % от стойността на допустимия ДДС по подадена заявка за авансово плащане по
договор за безвъзмездна финансова помощ №BGRDNP001-19.245-0002-C01 от
03.09.2020 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., процедура чрез
подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ за проект „Благоустрояване на площадно пространство в
с. Тича, общ. Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича“,
включен между Община Котел и ДФ „Земеделие“.

На основание чл. 60 от АПК и предвид това, че дейностите по проекта са
стартирали и предстоят плащания на изпълнителите, моля да бъде допуснато
предварително изпълнение на решението.



С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)

Изх. № 06-00-28/13.12.2021 г. Вх. № 06-00-28/13.12.2021 г.-
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Издаване на запис на заповед от община Котел в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-
7.008-0025-C01/19.12.2019 г. и Анекс към него BG06RDNP001-7.008-0025-
C02/08.12.2021 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Реконструкция,
ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на
тяхната енергийна ефективност“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 612/18.04.2018 г. Общински съвет Котел даде съгласие за
кандидатстване на Община Котел по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната
енергийна ефективност“.



Съсгласно чл. 21, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и във връзка с
оценителен доклад от 10.08.2019 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие” е одобрено Заявление за подпомагане по проект на Община Котел
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност“ за финансиране и на 19.12.2019 г. е
сключен Договор за финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0025-C01/19.12.2019 г.
между Община Котел и ДФ „Земеделие”.

Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2021 г., чл.62, ал.3 „Финансиране на
разходи за ДДС на общините по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
развитие на селските райони е допустимо към авансово и при междинно и окончателно
плащане на разходите по изпълнението на съответния проект“ и ал.4 „След всяко
одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ – за ползватели по ПРСР на проведена от
общината тръжна процедура за избор на изпълнител се финансират разходи за ДДС в
размер до 20 на сто от стойността на тръжната процедура, но не повече от 20 на сто от
одобрената сума към заявката за авансово плащане“.

Община Котел проведе всички процедури за възлагане на обществени поръчки,
които бяха съгласувани от ДФЗ и беше сключен Анекс BG06RDNP001-7.008-0025-
C02/08.12.2021/08.12.2021 г. към договор BG06RDNP001-7.008-0025-C01 от 19.12.2019
г.

Общата стойност на авансовото плащане, на които община Котел има право се
равнява на 304 801,58 лв., съгласно сключения анекс към договора.

Общата стойност на допустимия за заявяване ДДС е 20% от сумата на
авансовото плащане съответно до 20 % от 304 801,58 лв. Следователно допустимия за
заявяване ДДС е 60 960,36 лв.

Авансово плащане на ДДС по договора ще бъде осъществено при наличие на
адекватно обезпечение - Запис на заповед, подписан от кмета на общината, след като
той е бил упълномощен от Общинския съвет за това.

Във връзка с гореизложеното, както и на основание чл. 21., ал. 1, т.10 и т. 23 и чл.
21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0025-
C01/19.12.2019 г. и Анекс BG06RDNP001-7.008-0025-C02/08.12.2021 г. към него по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” за Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“,
сключен между ДФ „Земеделие” и Община Котел, седалище и адрес на управление: гр.
Котел, пл. „Възраждане” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявана от К.
Каранашев в качеството му на Кмет и Т. Тодоров в качеството му на главен
счетоводител и BG06RDNP001-7.008-0025-C02/08.12.2021г. към него, предлагам на
Общински съвет-Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
По протокол № ... / ...

1. Упълномощава кмета на Община Котел да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в



размер до 60 960,36 лв. (шестдесет хиляди деветстотин и шестдесет лева и тридесет и
шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия ДДС по
подадена заявка за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG06RDNP001-7.008-0025-C01/19.12.2019 г. по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” за Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен
между Община Котел и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Котел да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане на ДДС по договор № BG06RDNP001-7.008-0025-
C01/19.12.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет ... , проведено
на ... , Протокол № ... , т ... от дневния ред по доклад № ... / ... при кворум от ........
общински съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от Закона за
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с .... гласа
„за”, ... „против” и „въздържали се” ....., и е подпечатано с официалния печат на
общински съвет ...

На основание чл. 60 от АПК и предвид това, че дейностите по проекта са
стартирали и предстоят плащания на изпълнителите, моля да бъде допуснато
предварително изпълнение на проекта.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)



Изх. № 06-00-27/13.12.2021 г. Вх. № 06-00-27/13.12.2021 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Издаване на запис на заповед от община Котел в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0025-
C01/19.12.2019 г. и Анекс BG06RDNP001-7.008-0025-C02/08.12.2021 г. към него по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” за Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 612/18.04.2018 г. Общински съвет Котел даде съгласие за
кандидатстване на Община Котел по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект „Реконструкция, ремонт,
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната
енергийна ефективност“.

Съсгласно чл. 21, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и във връзка с
оценителен доклад от 10.08.2019 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие” е одобрено Заявление за подпомагане по проект на Община Котел
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел



подобряване на тяхната енергийна ефективност“ за финансиране и на 19.12.2019 г. е
сключен Договор за финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0025-C01/19.12.2019 г.
между Община Котел и ДФ „Земеделие”.

Съгласно чл.14, ал.3а от НАРЕДБА № 12 на МЗХ от 25 юли 2016 г. за прилагане
на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” /Наредбата/ авансовото плащане
може да бъде до 50 на сто от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта,
която е 609 603,16 лв.

Съгласно чл.14, ал.3 от Наредбата
(3) Авансово плащане се допуска не повече от два пъти за периода на

изпълнение на проекта, при следните условия:
а) до 12 на сто от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта

само за разходи, свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти,
инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на
проекта, като авансовото плащане не трябва да надхвърля 50 на сто от стойността на
одобрената финансова помощ по проекта за разходите по тази буква, след съгласуване
на обществената поръчка от РА и вписване на избрания изпълнител в договора за
предоставяне на финансова помощ;

б) разликата до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по
проекта след съгласуване на обществената поръчка и сключване на допълнително
споразумение с РА по договора за предоставяне на финансовата помощ за вписване на
избрания изпълнител.

Община Котел проведе всички процедури за възлагане на обществени поръчки,
които бяха съгласувани от ДФЗ и беше сключен Анекс BG06RDNP001-7.008-0025-
C02/08.12.2021 г. към договор BG06RDNP001-7.008-0025-C01 от 19.12.2019 г.
Одобрените за финансиране разходи са 609 603,16 лв.

Общата стойност на авансовото плащане, на които община Котел има право се
равнява на 50 на сто от одобрената финансова помощ са 304 801,58 лв., съгласно
сключения анекс към договора.

Авансово плащане на ДДС по договора ще бъде осъществено при наличие на
адекватно обезпечение - Запис на заповед, подписан от кмета на общината, след като
той е бил упълномощен от Общинския съвет за това.

Във връзка с гореизложеното, както и на основание чл. 21., ал. 1, т.10 и т. 23 и чл.
21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-7.008-0025-
C01/19.12.2019 г. и Анекс BG06RDNP001-7.008-0025-C02/08.12.2021 г. към него по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” за Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“,
сключен между ДФ „Земеделие” и Община Котел, седалище и адрес на управление: гр.
Котел, пл. „Възраждане” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявана от К.
Каранашев в качеството му на Кмет и Т. Тодоров в качеството му на главен
счетоводител и Анекс BG06RDNP001-7.008-0025-C02/08.12.2021 г. към него, предлагам
на Общински съвет-Котел да вземе следното



Р Е Ш Е Н И Е:
По протокол № ... / ...

1. Упълномощава кмета на Община Котел да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в
размер до 304 801,58 лв. (триста и четири хиляди и осемстотин и един и петдесет и
осем стотинки) за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия ДДС по
подадените заявки за авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG06RDNP001-7.008-0025-C01/19.12.2019 г. и Анекс
BG06RDNP001-7.008-0025-C02/08.12.2021 г. към него по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” за Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, сключен
между Община Котел и ДФ „Земеделие”.

2. Възлага на кмета на община Котел да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.008-0025-
C01/19.12.2019 г. и Анекс BG06RDNP001-7.008-0025-C02/08.12.2021 г. към него и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет ... , проведено на ... ,
Протокол № ... , т ... от дневния ред по доклад № ... / ... при кворум от ........ общински
съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с .... гласа „за”, ...
„против” и „въздържали се” ....., и е подпечатано с официалния печат на общински
съвет ...

На основание чл. 60 от АПК и предвид това, че дейностите по проекта са стартирали и
предстоят плащания на изпълнителите, моля да бъде допуснато предварително изпълнение на
проекта.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)
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