
Вх. № 93-00-55/17.01.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Христина Чолакова-Председател на Общински съвет-Котел

Относно: Определяне на представител на общината за извънредно присъствено
заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД,
неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет - Котел е постъпило писмо с изх. № АС-01-
00161/20.12.2021 г. от г-н Минчо Афузов – Областен управител и Председател на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, относно провеждане на извънредно
присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по В и К – Сливен, което ще
се проведе на 31.01.2022 г., от 10:30 часа, с приложени към него материали по дневния
ред. Съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) преди всяко заседание на
Асоциацията по В и К, позицията и мандатът на представителя на общината за
заседанията на общото събрание на асоциацията се съгласуват от общинския съвет.
Съгласно чл.198е, ал.3 от ЗВ представител на общината в асоциацията по В и К е
кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя
друг представител.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл. 198е, ал. 3
и ал. 5 от Закона за водите, във връзка с писмо с изх.№ АС-01-00161/20.12.2021 г. от
Председателя на Асоциацията по В и К – Сливен, предлагам на Общински съвет –
Котел да вземе следното

Р ЕШ Е Н И Е:

І. При невъзможност на г-н Коста Димитров Каранашев – Кмет на Община
Котел, да участва в извънредно присъствено заседание на Общото събрание на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, определя г-н Ш. Куванджъ –
заместник-кмет на Община Котел, за представител на Община Котел.

ІІ. Относно приложения дневен ред, определя позиции и дава мандат на
представителя на Община Котел да гласува, както следва:

По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември
2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от
Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД
съгласува Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна



система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени
територии, между „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Търговище от една
страна в качеството на ДОСТАВЧИК, и „Водоснабдяване и канализация – Сливен”
ООД – гр. Сливен в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ – от друга – гласува ………..

По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември
2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от
Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД
съгласува Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна
система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени
територии, между „Водоснабдяване и канализация - Сливен” ООД от една страна в
качеството на ДОСТАВЧИК, и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара
Загора в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ – от друга - гласува ………..

По т. 3 от дневния ред: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември
2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от
Закона за водите, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД
съгласува Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна
система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени
територии, между „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора от една
страна в качеството на ДОСТАВЧИК, и „Водоснабдяване и канализация - Сливен”
ООД в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ – от друга - гласува ………..

По т. 4 от дневния ред: Да гласува по вътрешно убеждение и в защита на
интересите на Община Котел.

Приложение: писмо с изх.№ АС-01-00161/20.12.2021 г. от Председателя на
Асоциацията по ВиК – Сливен

С уважение,
Христина Чолакова
Председател на Общински съвет – Котел (препис)



изх.№ 000-4/11.01.2022 г. вх.№ 000-4/11.01.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от Коста Каранашев – Кмет на община Котел

Относно: Отчет по изпълнението на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съгласно чл. 4, ал. 3 от НРПУРОИ, кмета на общината съставя и предоставя на
вниманието на общински съвет Отчет за изпълнението на Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за предходната година.

Предвид горното, предоставям на Вашето внимание следните данни:

1. През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са съставени общо 126 бр. акта за
общинска собственост за поземлени имоти, от които 109 бр. за частна общинска
собственост и 17 бр. за публична общинска собственост. За всички актувани имоти са
съставени досиета, по образец, съгласно Наредба № 8/17.12.2009 г. Копия от актовете
са изпратени своевременно на Областен управител на област Сливен и СГКК-Сливен.
Имотите са осчетоводени като ДМА на общината и са декларирани в Дирекция
„Местни приходи”. За всички общински имоти, попадащи в урбанизирана територия,
които няма да се ползват през текущата година, са подадени декларации по чл.18, ал.5
от НРАМТЦУ. За големите общински обекти, с висока отчетна стойност, са подадени
декларации по чл.17а, ал.1 от НРАМТЦУ, за определяне на такса „битови отпадъци”
според количеството им.

2. Приходи от предоставено под наем общинско имущество - сгради, помещения,
жилища, движими вещи, медицински инвентар: реализирани са приходи в размер на
66 284.07 лв. На основание §4 от ПЗР към Наредба за базисните наемни цени на
общинските нежилищни имоти, приета с Ваше Решение № 236/29.03.2021 г. са
подписани допълнителни споразумения с наемателите на нежилищни имоти относно
актуализиране размера на месечния наем. През годината са сключени 17 бр. нови
договори за наем, в т.ч. 6 бр. за общински жилища и 11 бр. за нежилищни имоти
(помещения и терени);

3. Общия размер на реализираните приходи от предоставени под наем на
общински терени, язовири и земеделски земи през 2021 г. е 613 009.68 лв.

4. През 2021 г. са сключени нови договори за предоставяне под наем на
земеделска земя, както следва:

* след проведени публични търгове са сключени 52 бр. договори за наем на
земеделска земя и наемни вноски в размер на 19 210.94 лв.;

* сключени са 14 бр. договори за наем на земеделска земя с малоимотни и
безимотни лица, с наемни вноски в размер на 1 230.38 лв.;

* през годината са сключени 84 бр. договори за наем на земеделска земя, с нтп:
„полски пътища”, с наемни вноски в размер на 10 294.14 лв.;



* сключени са 8 бр. договори за наем на земеделска земя, останала свободна
след удовлетворяване исканията на безимотните и малоимотни лица, с наемни вноски в
размер на 2 055.18 лв.;

* във връзка с разпределението на земите с нтп: „пасища, мери и ливади”, са
сключени са 61 бр. договори за наем на земеделска земя, с наемни вноски в размер на
42 172.39 лв.;

* на основание чл.57, ал.7 от НРПУРОИ, е сключен 1 договор за наем на
земеделска земя, с наемна вноска в размер на 3.00 лв.;

* след проведени публични търгове са сключени 2 бр. договори за аренда на
земеделски земи, с арендни вноски в размер на 357.02 лв.

5. През 2021 г. са извършени вещно - разпоредителни сделки с общински имоти,
както следва (по видове сделки):

* учредяване на вещно право на строеж за жилищни нужди, вкл. право на
пристрояване / надстрояване и допълващо застрояване: реализирани са приходи в
размер на 22 181.00 лв.; сключени са 9 бр. договори;

* учредяване на възмездно вещно право на ползване: по сключени договори от
предходни години са реализирани приходи в размер на 22 273.72 лв.;

* продажба на общински имоти по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен
търг с явно наддаване: реализирани са приходи в размер на 373 695.00 лв., сключени са
23 бр. договори;

* приходи от реализирани сделки по договори, сключени по реда на чл.15, ал.5
от ЗУТ: реализирани са приходи в размер на 10 466.00 лв., сключени са общо 6 бр.
договори;

* приходи от сделки с общински имоти във връзка с разваляне на съсобственост
чрез изкупуване частта на общината, чрез доброволна делба, чрез прилагане на одобрен
и влязъл в сила ПУП: реализирани са приходи в размер на 19 724.00 лв., сключени са 6
бр. договори;

Отчет на приходите по параграфи:
§ 40-40 - постъпления от продажба на земя: 401 728.85 лв.;
§ 40-30 - постъпления от продажба на НДМА: 44 478.48 лв.;
§ 24-06 - приходи от наем на земя: 613 009.68 лв.;
§ 24-05 - приходи от наем на имущество: 66 284.07 лв.

По всички сключени договори за разпореждане с общински имоти са събрани
административни такси в размер на 2 % и данък за придобиване на имущество по
възмезден начин в размер на 2.6 %.

Част от насрочените публични търгове за учредяване право на строеж и за
продажба на общински имоти през 2021 г. не се проведоха поради липса на кандидати.
Същите имоти ще бъдат включени в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година.

6. През 2021 г. община Котел не е сключвала договори за замяна на общински
имоти с имоти, собственост на други лица; не са провеждани отчуждителни процедури
по реда на глава ІІІ от ЗОС.

7. С Ваше Решение № 231/29.03.2021 г. обект „Реконструкция на външна
водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар на с.Тича, общ.Котел“ е обявен за
общински обект от първостепенно значение. С последващо Решение № 364/
29.10.2021 г. е одобрен актуализиран ПУП – ПП за обекта. Част от имотите, през които
преминава трасето на водопровода са разположени в горски територии – държавна
собственост и в земеделски територии, собственост на частни физически и юридически



лица. През 2021 г. бяха изготвени и обявени по реда на ЗУТ и ЗГ пазарни оценки за
учредяване на безсрочен сервитут върху засегнатите от трасето на водопровода частни
и държавни имоти. Предстои издаване на заповеди и сключване на договори по реда на
ЗУТ и ЗГ.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 от
НРПУРОИ, предлагам Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема за сведение отчета на Кмета на община Котел относно изпълнението на
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2021 година.

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



Изх. № 000-14/24.01.2022 г. Вх. № 000-14/24.01.2022 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: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,

Във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет - Котел трябва да приеме
Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за
текущата година. Програмата е отворен управленски документ, който може да търпи
актуализация в зависимост от промените в икономическата обстановка, потребностите
на местната общност, търсенето и предлагането на имоти, и инвестиционните
намерения на общината. Приетата програма следва да се оповести публично и да се
публикува на интернет страницата на общината.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8,
ал.9 от ЗОС, предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 година“.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 г.”

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



Изх. № 000-5/11.01.2022 г. Вх. № 000-5/11.01.2022 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Разрешение за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища,
които попадат в масивите за ползване, съгласно разпоредбите на чл. 37в от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.14 от 20 февруари 2015г. се въведоха
промени, свързани с процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски
земи и се предостави възможност на общините да отдават полските пътища включени в
споразуменията на масиви под наем.

С Ваше решение полските пътища, попадащи в масивите могат да бъдат
предоставени на съответните ползватели срещу цена на имотите в размер на наемната
цена на земеделски имоти собственост на Община Котел за съответното землище.

С писма с изх. № ПО-09-809-1/14.12.2021г., № ПО-09-815-2/22.12.2021г. и № ПО-
09-826-2/06.01.2022г. на Областна дирекция по земеделие – Сливен са ни предоставени
споразуменията на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022
година за землищата на: с. Пъдарево, с. Катунище, с. Малко село, с. Остра могила, с.
Филаретово, с. Жеравна, с. Градец, с. Орлово, гр. Котел, с. Медвен, с. Мокрен и с.
Ябланово.

Имотите с начин на трайно ползване „полски пътища” включени в списъците са:
за землище с. Пъдарево - площ 120,774 дка. за 8 броя ползватели
за землище с. Катунище - площ 4,271 дка. за 2 броя ползватели
за землище с. Малко село - площ 9,491 дка. за 4 броя ползватели
за землище с. Остра могила - площ 1,701 дка. за 2 броя ползватели
за землище с. Филаретово - площ 7,193 дка. за 4 броя ползватели
за землище с. Жеравна - площ 2,719 дка. за 2 броя ползватели
за землище с. Градец - площ 48,682 дка. за 17 броя ползватели
за землище с. Орлово - площ 6,344 дка. за 4 броя ползватели
за землище гр. Котел - площ 2,648 дка. за 2 броя ползватели
за землище с. Медвен - площ 38,923 дка. за 11 броя ползватели
за землище с. Мокрен - площ 211,743 дка. за 21 броя ползватели
за землище с. Ябланово - площ 59,151 дка. за 12 броя ползватели

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи предлагам на Общински съвет - Котел да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Разрешава да бъдат предоставени под наем имотите – полски пътища,
попадащи в масивите за ползване на ползвателите, сключили споразумения за
стопанската 2021/2022 г. за землищата на с. Пъдарево, с. Катунище, с. Малко село, с.



Остра могила, с. Филаретово, с. Жеравна, с. Градец и с. Орлово, гр. Котел, с. Медвен, с.
Мокрен и с. Ябланово съгласно приложени писма на директора на Областна дирекция
по земеделие – Сливен с изх. № ПО-09-809-1/14.12.2021г., № ПО-09-815-2/22.12.2021г,
и № ПО-09-826-2/06.01.2022г. представляващи неразделна част от настоящото
предложение.

2. Определя наемна цена за ползване на имотите – полски пътища в размер на
наемната цена на земеделски имоти собственост на Община Котел за съответното
землище:
*за землище с. Пъдарево - в размер на 16,00 лева/декар;
*за землище с. Катунище - в размер на 6,00 лева/декар;
*за землище с. Малко село - в размер на 20,00 лева/декар;
*за землище с. Остра могила - в размер на 16,00 лева/декар;
*за землище с. Филаретово - в размер на 17,00 лева/декар;
*за землище с. Жеравна - в размер на 32,00 лева/декар;
*за землище с. Градец - в размер на 18,00 лева/декар;
*за землище с. Орлово - в размер на 24,00 лева/декар;
*за землище гр. Котел - в размер на 24,00 лева/декар;
*за землище с. Медвен - в размер на 14,00 лева/декар;
*за землище с. Мокрен - в размер на 27,00 лева/декар;
*за землище с. Ябланов - в размер на 16,00 лева/декар;

3.Упълномощава Кмета на Община Котел да сключи договори със съответните
ползватели за една стопанска година /2021-2022/.

Приложение:
Заверени копия:
1.Писма с изх. № ПО-09-809-1/14.12.2021г., № ПО-09-815-2/22.12.2021г. и №

ПО-09-826-2/06.01.2022г. на директора на Областна дирекция по земеделие – Сливен.

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



изх.№ 000-10/17.01.2022 г. вх.№ 000-10/17.01.2022 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: Извършване на разпоредителна сделка – продажба по реда на чл.35,
ал.3 от ЗОС на общински имот, находящ се в с. Нейково, общ.Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на поземлен имот с площ 852.00 кв.м., съставляващ
УПИ V296 в кв.29 по ПУП на с.Нейково. След процедура по отписване по реда на чл.58,
ал.5 от ЗОС, за имота е съставен АОС № 5134/09.06.2021 г. По стария ПУП на селото от
1949 г. имотът съответства на УПИ ІV246 в кв.28.

Видно от актовата книга за държавни имоти, с Решение по Протокол № 29/
18.06.1968 г. върху имота е отстъпено право на строеж за жилищни нужди на К.А. Ч. и
Д. П. Ч. В архива на бившия ОНС-с. Нейково се съхранява одобрен арх.проект под
№ … за строеж на жилищна сграда на К. и Д.Ч. На лицата е издаден Протокол № …/
03.06.1970 г. за строителна линия и определяне на ниво. С Н.А. № …/12.08.1991 г., том
І, д.№ …./1991 г., Д. Ч. и В. Н. въз основа на писмени доказателства са признати за
собственици на построената в имота по стопански начин двуетажна жилищна сграда.
По-късно с Н.А. № … /08.12.2020 г., том ІІІ, д.№ … / 2020 г. на Нотариус Панайотов, г-
жа Р.Д. купува жилищната сграда, ведно с правото на строеж върху УПИ V296 в кв.29 по
ПУП на с. Нейково.

В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 94-00-3908/
11.10.2021 г., подадено от Р. И. Д., относно закупуване на гореописания общински имот.
Към заявлението на лицето са приложени: скица на имота по действащия ПУП; копия
от одобрения арх. проект на сградата; протокол № … за определяне на строителна
линия и ниво; цитираните по-горе нотариални актове сградата; удостоверение за
идентичност на имота по стар и нов план; копие от Протокол № …/18.06.1968 г. на ИК
на ОНС-Нейково. Видно от становище изх.№ 93-00-570/09.06.2021 г. на гл.архитект на
общината, построената в имота жилищна сграда е законна, в имота не се предвижда
ново застрояване съгласно влязъл в сила ПУП и имотът е неподеляем съгласно
изискванията на ЗУТ за отстояния и лице към улица.

Съгласно чл.35, ал.3 от ЗОС, продажбата на земя-частна общинска собственост,
на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на
общината, без провеждането на търг или конкурс. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС,
разпоредителните сделки с имоти се извършват по пазарни цени, определени от
общинския съвет. Пазарните цени се определят въз основа на пазарни оценки,
изготвени от независим оценител и не могат да бъдат по-ниски от данъчните оценки.
Реда за продажба е уреден в чл.44 и чл.44а от НРПУРОИ.

Пазарната оценка на имота, изготвена от инж.Иван Влахов, сертификат рег.№
100100604/14.12.2009 г., е в размер на 5 218.00 лв. Данъчната оценка на имота е в
размер на 2 726.40 лв.

Описания по-горе общински имот е включен в „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г.“



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.35, ал.3 и
чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.44, ал.6 и ал.7 от НРПУРОИ, предлагам на Общински съвет -
Котел да разгледа и обсъди приложените към настоящото предложение материали, и да
вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Общински съвет - Котел дава съгласие да се извърши продажба по реда на
чл.35, ал.3 от ЗОС на общински поземлен имот с площ 852.00 (осемстотин петдесет и
два) кв.м., съставляващ УПИ V296 (римско пети за двеста деветдесет и шести) в кв.29
(квартал двадесет и девети) по ПУП на с.Нейково, одобрен със Заповед № 930/
24.11.1975 г., при граници на имота: улица, УПИ VІ297, УПИ VІІ298, УПИ ІІІ295 и УПИ
ІVснс, с приложена регулация, актуван с АОС № 5134/09.06.2021 г., на Р. И. Д.,
собственик на законно построената в имота двуетажна жилищна сграда съгласно Н.А.
№…/08.12.2020 г, том ІІІ, д. №… / 2020 г. на Нотариус Панайотов.

2. Определя пазарна цена на общинският имот, описан в т.1 от настоящото
решение, в размер на .......... лева.

3. Упълномощава Кмета на Община Котел да издаде заповед и да сключи
договор за продажба на имота с Р. И. Д.

4. 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.Нейково.

Приложение: ксеро-копия от:
 заявление с вх.№ 94-00-3908/11.10.2021 г. от Р.Д.;
 Н.А. за собственост на сградата;
 протокол за определяне на строителна линия и ниво;
 заглавната страница на арх. проект;
 скица на имота, издадена от ДУТЕС;
 становище на гл.архитект;
 АОС № 5134/09.06.2021 г.;
 резюме на пазарна оценка;
 удостоверение за данъчна оценка.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)
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Изх.№ 000-9 / 17.01. 2022 г. вх.№ 000-9 / 17.01.2022 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: Продажба на общински имот находящ се в с. Ябланово на собственика на
законно построената в имота сграда

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на поземлен имот идентификатор 87031.501.89 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ябланово, с площ 1250 кв. м., за
който е отреден УПИ І-89 в кв.42 по действащия ПУП на селото, одобрен с Решение №
116 от 31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел. Имота е актуван с АчОС № 4898 от
10.06.2019 година и съответства на УПИ ІІ в кв. 19 по стария недействащ регулационен
плана на с. Ябланово, одобрен със Заповед № 64/09.01.1964 година. Видно от актовата
книга за държавни имоти, с Решение № 1 от 1971 г. върху имота е отстъпено
безвъзмездно право на строеж на А. А. Мероприятието е изпълнено, имота е застроен.
В имота са построени 2 сгради, записани в извадка от КРНИ на името на И. К. И., по
Н.А.№…., том І, рег. …, дело…. от 01.12.1995 г. на РС гр. Котел.

В общинската администрация е постъпило Заявление с Вх. № 10-00-1/05.01.2022
година от И. К. И., с искане за закупуване на общински поземлен имот с идентификатор
87031.501.89 по КККР на с. Ябланово, като собственик на законно построените в имота
сгради. Към заявлението лицето е приложило копие на следните документи:
Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № …., том І, дело …. от
01.12.1995 г. на Районен съд гр. Котел; Скица № 15-834931-12.11.2018 г. и извадка от
КРНИ от 12.11.2018 г. и двете издадени от СГКК – Сливен; Удостоверение за
отстъпено право на строеж върху държавно дворно място № … от 17.08.1973 г. на
Общински народен съвет с. Ябланово; Разрешение за строеж № … от 07.08.1975 г.;
Протокол № …. за определяне на строителна линия и ниво; Разрешение за строеж №….
от 25.08.1986 г.

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно
построена върху нея сграда се извършва след решение на общинския съвет от кмета на
общината без търг или конкурс по ред, определен в НРПУРОИ приета от Общински
съвет – Котел.

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 имота е
в размер на 7 718.80 лева, а определената от лицензирания оценител инж. И. Влахов
пазарната цена на имота е в размер на 10 463.00 лeва.

Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -
общинска собственост за 2022 година.

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
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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 - Котел, на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 1 и ал. 6 от
НРПУРОИ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие да се извърши продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на
поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 87031.501.89
(осемдесет и седем хиляди тридесет и едно точка петстотин и едно точка осемдесет 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, с площ 1 250
(хиляда двеста и петдесет) кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници на имота:
87031.501.2050 – улица, 87031.501.88, 87031.501.76, 87031.501.90, 87031.501.2057 –
улица, за който е отреден УПИ І-89 в кв.42 по действащия ПУП на с. Ябланово,
одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел, актуван с АчОС №
4898 от 10.06.2019 г., вписан в Служба по вписванията - Котел под
Дв.вх.рег.№ …/14.06.2019 г., Акт № …, том ІІ, на собственика на законно построените
в имота сгради И. К. И., с адрес: с. ……………, ул. „……….“ № …, за сумата
от …………… лв.

2. Възлага на Кмета на Община Котел да извърши всички последващи действия
съгласно действащото българско законодателство по изпълнение на настоящото
решение.

3. 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.

Приложение: Заявление вх.№ 10-00-1/05.01.2022 г. от И. К. И.; АчОС №
4898/10.06.2019 г.; скица № 15-19859-11.01.2022 г. издадена от СГКК
– Сливен; скица № 16/ 12.01.2022 г.; удостоверение № 93-00-
40/12.01.2022 г. издадено от гл. архитект на Община Котел;
удостоверение за данъчна оценка изх. № 7001019117/12.01.2022 г.;
пазарна оценка.

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



изх.№ 000-11/17.01.2022 г. вх.№ 000-11/17.01.2022 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 съсобственост по отношение на поземлен имот с
идентификатор по 29283.501.115 по КККР на с.Жеравна

Уважаеми дами и господа общински съветници ,

Община Котел е собственик на дворно място с площ 265 кв.м., съставляващо
265/416 ид.части от поземлен имот с идентификатор 29283.501.115 по КККР на
с.Жеравна, целият с площ 416 кв.м., урбанизирана територия, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.). За общинската част от имота е съставен АОС №
5102/19.02.2021 г., вписан в СВ–Котел под вх.№ 103/22.02.2021 г., дв.вх.рег. № 103/
22.02.2021 г., акт № …, том І. За имота е отреден УПИ VІ69,70 в кв.9 по ПУП на селото,
одобрен със Заповед № 2459/17.11.1967 г., с неприложена регулация. Новия ПУП на
селото предвижда за имота да бъде отреден УПИ VІ115 в кв.10, като новите
регулационни граници ще следват точно имотните.

Останалите 151/416 ид.части от описания по-горе имот, както и построените в
него сгради, са собственост на З. С. В.по Н.А. № …/26.08.1974 г., том І, н.д. № …./ 1974
г. и Н.А. № …/13.06.2003 г., том І, н.д. № …/2003 г. Имота е придобит в режим на СИО
с М. В. В. (акт за брак № …/10.03.1963 г.). Г-жа В. е починала през 2016 г., тоест
нейните дъщери С.З. А. и В. З. В., видно от удостоверение за наследнице изх.№…/
11.01.2022 г., издадено от кмета на с.Жеравна, също са съсобственици на имота.

Със заявление с вх.№ 94-00-4658/16.12.2021 г., г-н З.В. е заявил желание да бъде
прекратена съсобствеността по отношение на ПИ 29283.501.115 по КККР на с.Жеравна,
чрез изкупуване на общинската част от имота. Описаният имот е включен в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022
година.

Съгласно чл.36, ал.1 от ЗОС и чл.48, ал.1 от НРПУРОИ, прекратяване на
съсобственост между общината и ФЛ може да се извърши по няколко начина, един от
които е изкупуване частта на общината на съсобственика. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС,
разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост, се извършват по пазарни
цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите се определят
от общински съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценител, притежаващ
необходимата правоспособност. Не се допуска заплащане на цената изцяло или
частично с компенсаторни инструменти.

Инж.Иван Влахов, сертификат рег.№ 100100604/14.12.2009 г., изготви пазарна
оценка на общинската част от имота и определи пазарна цена в размер на 1 471.00 лева.
Данъчната оценка на общинската част от имота е 848.00 лева.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,
т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, във връзка с чл.36 от ЗС,
предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :



1. Да се прекрати съсобствеността между Община Котел и З. С. В., С.З.А. и В.
З.В., по отношение на поземлен имот с идентификатор 29283.501.115 (двадесет и девет
хиляди двеста осемдесет и три точка петстотин и едно точка сто и петнадесет) по КККР
на с.Жеравна, одобрени със Заповед № РД-18-11/30.03.2005 г. на ИД на АК, целият с
площ 416.00 (четиристотин и шестнадесет) кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници на
имота: ПИ 29283.501.116; ПИ 29283.501. 579-улица; ПИ 29283.501.114 и 29283.501.579-
улица, за който е отреден УПИ VІ69,70 в кв.9 по ПУП на селото, одобрен със Заповед №
2459/17.11.1967 г., с неприложена регулация.

2. Съсобствеността по т.1 от настоящото решение да се прекрати чрез продажба
частта на Община Котел, съставляваща 265/416 (двеста шестдесет и пет от
четиристотин и шестнадесет) идеални части от имота на съсобствениците З.С.В., С. З.
А. и В.З.В., за сумата от ………лева.

3. Упълномощава Кмета на община Котел да проведе процедурата и да сключи
договор за прекратяване на съсобственост чрез продажба общинската част от имота на
съсобствениците.

4. На основание чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА, определя ….. на сто от приходите от
продажба на описания по-горе общински имот да се използват за финансиране на
изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на с.Жеравна.

ПРИЛОЖЕНИЕ: копия от: заявление от З.В.; АОС № 5102/19.02.2021 г.; скица
на имота, издадена от СГКК-Сливен; нотариален акт – 2 бр.; удостоверение за
идентичност; скица № 23/14.01.2021 г. по ПУП; удостоверение за наследници; доклад
за пазарна оценка; удостоверение за данъчна оценка.

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



Изх. № 000-15/24.01.2022 г. Вх. № 000-15/24.01.2022 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: Прилагане на одобрен ПУП-ПР по реда на § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР
към ЗУТ по отношение на УПИ ХІІІ145 в кв.8 по ПУП на с.Медвен, общ.Котел.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Видно от Н.А. №…./25.02.2021 г., том І, рег.№ …, дело №…. / 2021 г. на
Нотариус Кр.Панайотов, вписан в СВ – Котел под вх.рег. № …/ 25.02.2021 г., акт № …,
том І, дело № …/ 2021 г., г-н И. С. И. е собственик на поземлен имот с пл.№ … в кв.8
по ПУП на с.Медвен, с площ 1 324 кв.м., ведно с построената в имота масивна
жилищна сграда. Съгласно действащия ПУП на селото, одобрен със Заповед № 1012/
26.11.1980 г., за имота е отреден УПИ ХІІІ145 в кв.8, целият с площ 1 397 кв.м., с
отреждане „за жилищно строителство“, с неуредени сметки по регулация откъм
улицата (о.т. 32- о.т. 33- о.т. 34).

Със заявление вх.№ 94-00-4670/17.12.2021 г. г-н И. е заявил желание да изкупи
придаваемата част по регулация – общинска собственост и да урегулира имота си.
Съгласно §8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ, собствениците на поземлени имоти могат да
приложат влезлите в сила, но неприложени дворищно регулационни планове с писмен
договор за прехвърляне на собственост. Когато придаваемата част е общинска
собственост, договорът се сключва с кмета на общината, по пазарни цени. В
конкретния случай за прилагане на регулацията, е необходимо лицето да изкупи
общински терен, представляващ реална част от УПИ ХІІІ145 в кв.46 по ПУП на
с.Медвен, с площ 73 кв.м., за която е съставен АОС № 5211/19.01.2022 г.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти, общинска
собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.
Пазарните цени на имотите се определят от общински съвет въз основа на пазарни
оценки, изготвени от оценител, притежаващ необходимата правоспособност. Не се
допуска заплащане на цената изцяло или частично с компенсаторни инструменти.
Пазарната оценка на придаваемата част е изготвена от инж.И. Влахов, сертификат
рег.№ 100100604/14.12.2009 г. и е в размер на 601.00 лв. Данъчната оценка на
придаваемата част е 219.60 лв.

Предвид разпоредбата на чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА, с вземане на решение по
чл.21, ал.1, т.8 от с.з., Общински съвет трябва да определи какъв процент 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 селото.

Със заявление вх.№ 94-00-4668/17.12.2021 г. г.н И.е поискал разрешение за
частично изменение на ПУП-план за застрояване в обхвата на УПИ ХІІІ145 в кв.46 -
с.Медвен, с цел инвестиционно строителство. Желанието на лицето е да построи в
имота две нови жилищни сгради, барбекю и гараж, с обслужващите ги пешеходни алеи
и зелени площи. Арх.Попов е дал становище, че исканото от лицето изменение на
ПУП-ПЗ може да бъде допуснато. Същото не може да бъде процедирано преди за



имота да се приложи вече одобрения регулационен план. Предвид гореизложеното, в
защита на инвестиционния интерес на лицето, на основание чл.60, ал.1 от АПК, моля да
бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото Ви решение.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4,
т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ, предлагам на
Общински съвет - Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Общински съвет - Котел дава съгласие да се извърши продажба по реда на
чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ПР към ЗУТ, на общински
поземлен имот с площ 73.00 (седемдесет и три) кв.м., представляващ реално обособена
част от УПИ ХІІІ145 (римско тринадесети за сто четиридесет и пети) в кв.8 (квартал
осми) по действащия ПУП на с.Медвен, одобрен със Заповед № 1012/26.11.1980 г.,
целият с площ 1 397.00 (хиляда триста деветдесет и седем) кв.м., при граници на
реалната част: улица и ПИ пл.№ 145, актуван с АОС № 5211/19.01.2022 г., на И.С. И.,
собственик на ПИ с пл.№ 145 в кв.8 по ПУП на с.Медвен, общ.Котел.

2. Определя пазарна цена на описания в т.1 общински имот в размер на ............
лева.

3. Упълномощава Кмета на Община Котел да издаде заповед и да сключи
договор за продажба на описаният в т.1 общински имот с И. С. И., собственик на ПИ
пл.№ 145 в кв.8 по ПУП на с.Медвен, общ.Котел.

4. На основание чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА, определя ….. на сто от приходите от
продажба на описаният в т.1 общински имот, да се използват за финансиране на
изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на с.Медвен.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ: ксерокопия от: заявление от И.И.; Н.А. за ПИ с пл.№ …. в кв.8
по ПУП на с.Медвен; скица с изчислени площи за изкупуване по регулация, изготвена
от правоспособно лице; скици на имота; АОС № 5211/19.01.2022 г.; резюме на
експертна оценка; удостоверения за данъчна оценка.

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



Изх. № 000-3/06.01.2022 г. Вх. № 000-3/06.01.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.КОТЕЛ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от

Коста Каранашев - кмет на Община Котел

ОТНОСНО: ОТЧЕТ на МКБППМН за 2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.7 (2) от Закона за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните предлагам Общински съвет Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема ОТЧЕТА на МКБППМН за 2021 г. за сведение.

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



Вх. № 93-00-56/17.01.2022 г.

До
Общински съвет-Котел

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Христина Чолакова, председател на общински съвет-Котел

Относно: Отчет за дейността на общински съвет Котел и неговите комисии за
периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два
пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии.

С оглед на това законово изискване, в качеството си на Председател на
Общински съвет-Котел съм изготвила отчета, който обхваща периода от 01.07.2021 г.
до 31.12.2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 27, ал. 6 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23
от Закон за местното самоуправление и местната администрация, внасям за
разглеждане в открито заседание на Общински съвет-Котел отчета за дейността на
Общински съвет-Котел и неговите комисии за посочения период, като предлагам
следния проект на

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема отчета, внесен от Председателя на Общински съвет-Котел за
дейността на съвета и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.,
който е неразделна част от настоящото решение.

2. Отчетът да бъде разгласен на населението на общината по реда, уреден в
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОСНКВОА).

Приложение: Отчет за дейността на общински съвет Котел и неговите комисии
за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

Председател на Общински съвет-Котел:
(Христина Чолакова)



Вх. № 24-00-71/20.01.2022 г.
До
Общински съвет - Котел

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Христина Чолакова – Председател на Общински съвет – Котел

Относно: Приемане на справка-отчет, внесена от началника на Районно
управление-Котел с информация за дейността на група „Охранителна полиция”
при Районно управление– Котел, ОДМВР гр. Сливен за четвъртото тримесечие
на 2021 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на
територията на Община Котел, контролните органи по изпълнението на наредбата
изготвят и представят в общинския съвет информация за установените от тях
констатации и наложени санкции на всяко тримесечие. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 2 от
цитираната наредба началникът на Районно управление - Котел е един от контролните
органи по изпълнението на наредбата. В тази връзка и на основание чл. 44, ал. 3 от
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Котел в
Общински съвет – Котел е постъпила справка - отчет, внесена от началника на Районно
управление-Котел, с информация за дейността на група „Охранителна полиция” при РУ
- Котел, ОДМВР гр. Сливен през четвъртото тримесечие на 2021г., която да бъде
разгледана от общинския съвет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 44, ал. 3 от Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и
безопасността на движението на територията на Община Котел, предлагам на
Общински съвет – Котел следния проект за

Р ЕШ Е Н И Е:

Приема справка-отчет внесена от началника на Районно управление-Котел с
информация за дейността на група „Охранителна полиция” при Районно управление-
Котел, ОДМВР гр. Сливен за четвъртото тримесечие на 2021 г.

Приложение: Справка-отчет внесена от началника на Районно управление-
гр.Котел с вх. № 66-00-19/18.01.2022 г.

Председател на Общински съвет – Котел:
(Христина Чолакова)
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