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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - Кмет на Община Котел

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и
безопасността на движението на територията на Община Котел

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Котел,
(последно изменена и допълнена с Решение № 99/29.06.2020 г. на Общински съвет –
Котел) наричана по-нататък Наредба № 1) се уреждат поддържането, опазването на
обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на
територията на Община Котел. Настоящата актуализация на наредбата се налага във
връзка с изменение на Закона за административните нарушения и наказания.

1. Причини, които налагат приемането на акта:
В Държавен вестник, брой 109/22.12.2020 г. са обнародвани изменения и

допълнения в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които
влизат в сила от 23 декември 2021 г. Във връзка с влизане в сила на ЗАНН е
необходимо институциите, които изпълняват административнонаказателна дейност, да
предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие със законовите
промени.

В Община Котел е направен анализ на подзаконовите нормативни актове,
свързани с административнонаказателна дейност. Един от тях е Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и
безопасността на движението на територията на Община Котел (последно изменена и
допълнена с Решение № 99/29.06.2020 г. на Общински съвет – Котел). Установена е
необходимост от изменение и допълнение в нея.

Промените са в следните направления. Първото е актуализиране на Наредба № 1
за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и
безопасността на движението на територията на Община Котел (последно изменена и
допълнена с Решение № 99/29.06.2020 г. на Общински съвет – Котел), а второто е
регламентиране на подзаконово ниво на новите положения в ЗАНН.

По първото направление:
С предлаганите промени изискванията на Наредба № 1 за поддържане и

опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на
движението на територията на Община Котел се синхронизират с тези на ЗАНН по
отношение на реда за осъществяване на административнонаказателна дейност от
органите посочени в нея, имащи правомощия да осъществяват контрол по нея.



Съдържанието на акта за установяване на административно нарушение по чл. 42 от
ЗАНН е осъвременено в контекста на правилата за защита на личните данни. Създадена
е уредба на възможността в самия акт нарушителят да може да посочи при изрично
своето желание наказателното постановление да му бъде връчено чрез изпращане на
съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно
електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни
административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление. При
връчване на препис от акта в ЗАНН е предвидено нарушителят да се уведомява
писмено, че има право в 14-дневен срок да отправи предложение до наказващия орган
за сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното
производство. Удължен е срокът за депозиране на възражения срещу съставения акт за
установяване на административно нарушение.

Също така, съдържанието на наказателното постановление по чл. 57 от ЗАНН е
доразвито и обогатено. Доразвити са реквизитите на акта. Създадена е възможност с
наказателното постановление нарушителят да бъде уведомяван и за правата му по чл.
79б от ЗАНН, а именно, ако нарушителят не желае да обжалва наказателното
постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от
връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако
специален закон предвижда намален размер на глобата. Изчерпателно са посочени
хипотезите, при които наказващият орган може да издаде наказателно постановление
при нередовност на съставения акт за установяване на административно нарушение.
Удължен е срокът за оспорване на издадените наказателни постановления на 14 дни.
Предвидено е облекчение за нарушителя в случай на плащане на наложеното
административно наказание глоба или имуществена санкция в срока за обжалване на
наказателното постановление.

По второто направление:
В чл. 54 от ЗАНН е осъвременена и допълнена уредбата на резолюцията за

прекратяване на административнонаказателното производство чрез изчерпателно
посочване на основанията за прекратяването му, съдържанието на мотивираната
резолюция и реда за оспорването й, както и правомощията на наказващия орган при
отмяна на резолюцията от съда.

Новият чл. 58г от ЗАНН дава регламентация на института приключване на
административнонаказателното производство със споразумение между наказващия
орган и нарушителя. Подробно са изброени случаите, при които се допуска
споразумение. Предвидено е също облекчение за нарушителите - когато със
споразумението се налага административно наказание глоба - самостоятелно или с
друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от
минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а
когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на
глобата в размер не повече от 70 на сто от половината от максимума. Определен е
правният характер на акта – споразумението има последиците на влязло в сила
наказателно постановление. Създадено е условие, дисциплиниращо нарушителя, че ако
глобата не бъде платена в срока, наказващият орган може да обяви, че споразумение не
е постигнато с мотивирано постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и
да издаде наказателно постановление. Тези нови моменти в ЗАНН следва да намерят
своето място в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Котел

2. Цели, които се поставят:



Цели се синхронизиране на изискванията на Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на
движението на територията на Община Котел с промените в ЗАНН по отношение на
реда за осъществяване на административнонаказателна дейност от органите на Община
Котел. Цели се привеждане на образците на акт за установяване на административно
нарушение и на наказателно постановление в съответствие с промененото съдържание
на тези актове в ЗАНН.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:
За приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и
безопасността на движението на територията на Община Котел няма да са необходими
финансови и други средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакваните резултати от прилагането на Наредба за изменение и допълнение на

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Котел са
постигане на съответствие на изискванията на Наредбата със ЗАНН по отношение на
осъществяването на административнонаказателна дейност и еднаквото й прилагане от
контролните органи.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за

поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и
безопасността на движението на територията на Община Котел е в съответствие с
разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на
Европейската общност, свързани с тази материя предвид съответствието на основните
нормативни актове с тях.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал.3 във връзка с чл. 77 и чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс при спазване на изискванията на чл.
28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, предлагам на Общински съвет -Котел
да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на
движението на територията на Община Котел , последно изменена и допълнена с
Решение № 99/29.06.2020 г. на Общински съвет – Котел, както следва:

§ 1. В РАЗДЕЛ X "КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ“ в чл. 39, ал. 1 и 2 се правят
следните изменения и допълнения:

В ал. 1 изразът „до 5000 лв.“ се заменя с израза „от 50 лв. /петдесет/ лева до 5000
лв. /пет хиляди/ лева, а изразът „до 50 000лв.“ се заменя с израза „от 100 лв./сто/ лева до
50 000 лв./петдесет хиляди/ лева.

В ал. 2 изразът „от 50 лева до 5 000 лева“ се заменя с израза „ от 100 лв./сто/ лева
до 5000 лв./пет хиляди/ лева и в края на изречението се добавя изразът „а за еднолични
търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер от 200 лв./двеста / лева
до 50 000 лв. /петдесет хиляди/ лева.



§ 1. 1 В РАЗДЕЛ X "КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ“ се създава нов чл. 40а, ал. 1,
2, 3, 4 и 5:
„Чл. 40а (1) В случаите по чл. 54, ал. 1 от Закона за административните нарушения и
наказания (ЗАНН) административнонаказателното производство се прекратява от
административнонаказващия орган с резолюция.
(2) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се
издава наказателно постановление.
(3) Наказателно постановление не се издава, когато административнонаказателното
производство е приключило със споразумение между административнонаказващия
орган и нарушителя, сключено по реда на чл. 58г от ЗАНН.
(4) Споразуменията се подписват от административнонаказващия орган - кметът на
общината или негов заместник.
(5) Актовете за установяване на административните нарушения, резолюциите за
прекратяване на административнонаказателните производства, наказателнитe
постановления и споразуменията по чл. 58г от ЗАНН се завеждат в „Регистър на
административно-наказателните преписки“.

2. Възлага на Кмета на Община Котел да предприеме последващите съгласно
чл.78, ал. 3 от АПК действия.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Котел и на
Областния управител на област Сливен в 7-дневен срок от приемането му.

4. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването
му пред Административен съд – град Сливен по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

Приложения:
1. Уведомление, мотиви и проект на Наредба за изменение и допълнение на

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Котел;

2. Справка по чл. 25, ал. 6 от Закона за нормативните актове за постъпили
предложения и становища.

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



Изх. № 000-33/16.02.2022 г. Вх. № 000-33/16.02.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (последно изменена и
допълнена с Решение № 357 от 29.10.2021 на Общински съвет – Котел).

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящото изменение и допълнение на НРПУРОИ се прави прецизиране на
разпоредбите на подзаконовата нормативна база на Община Котел в областта на
управление и разпореждане с общинския поземлен фонд.

Причините, налагащи предложеното за Изменение и допълнение на Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Прецизиране на разпоредбите на подзаконовата нормативна база на Община
Котел в областта на управление и разпореждане с общинския поземлен фонд с
действащото законодателството в Република България. Промяната на Наредбата касае
част от разпоредбите й да бъдат приведени в съответствие с конкретни текстове от
нормативни актове от по-висока степен.

Цели, които се поставят : прецизиране на текстовете на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и привеждането й в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът за изменение на Наредба не изисква нови финансови или други средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
● привеждане в съответствие с нормативната уредба;
● подобряване на работата на администрацията и общинския съвет при

разпореждането и управлението на имотите и вещите.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганото

изменение на Наредбата е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни
разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, поради което
съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието
на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 във
връзка с чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс при спазване на
изискванията на чл.28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, предлагам на
Общински съвет- гр. Котел да вземе следното



РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (последно изменена
и допълнена с Решение № 357 от 29.10.2021 на Общински съвет – Котел), както следва:
I. В ГЛАВА ОСМА „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИЯ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД“ чл. 57, ал. 10 и ал. 11 на НРПУРОИ се правят следните изменения
и допълнение:

Чл. 57, ал. 10 В изречение първо, изразът „до края на стопанската година“ се
заменя с израза „ до края на следващата стопанска година“.

Чл. 57, ал. 11 Изразът „по реда на ал. 7“ се заменя с израза „ за срок от една
стопанска година“.

Приложения:

- Уведомление;
- Мотиви;
- Проект за изменение на НРПУРОИ;
- Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА;

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



Изх № 000-22/09.02.2022 г. Вх. № 000-22/09.02.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ
за стопанската 2022г.-2023г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С чл. 37о и чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ) се възлага на Общинския съвет правомощието да:

1.Определи пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване;
2.Определи размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за

общо и индивидуално ползване;
3. Приеме Годишен план за паша;
4.Определи задълженията на Общината и на ползвателите за поддържането на

мерите, пасищата и ливадите;
5.Приеме Правила за ползването на мерите, пасищата и ливадите на

територията на общината.
По ЗСПЗЗ и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на

земеделските земи (ППЗСПЗЗ), съгласно чл.37и от закона и чл.98-104 от правилника
пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или
аренда по реда на чл.24а, ал.2, т.6 т.е. без търг или конкурс, на собственици или
ползватели на животновъдни обекти с пасишни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и
вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се предоставят под
наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към
Държавен фонд «Земеделие», Държавния поземлен фонд, Общинския поземлен фонд и
за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимашите, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на
регистрираните пасишни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните
или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат
говеда с предназначение за производство на месо се разпределят до 15 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория.

Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март,
към което прилагат документи.

Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки
кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението
предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали
съответните имоти по договори с изтекъл срок.

Комисията съставя протокол за окончателно разпределение на имотите при
наличие на необходимите площи.



При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в
землището, комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище,
което може да се намира в съседна община или област. Разпределението се извършва
последователно в съседно землище, община и област за което се съставя протокол за
окончателно разпределение на имотите.
Протоколите се обявяват в кметството и се публикуват на интернет страницата на
общината и могат да се обжалват по отношение на площта на разпределените имоти.

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след
разпределението, по заявление на правоимащото лице, комисията предоставя служебно
на Областна дирекция «Земеделие» гр. Сливен протоколите и копие от заявлението за
допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

Въз основа на протоколите на комисията, кметът на общината, сключва договори
за наем, като минималният срок на договорите е 5 стопански години.

Договорите за наем се сключват на цени определени от Общински съвет Котел.
Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени
наемни договори, не могат да се преотдават на трети лица.

Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се
отдават под наем или аренда чрез търг, в които се допускат до участие само
собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

Останалите след провеждане на търга свободни пасища, мери и ливади се отдават
чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Договорите се сключват за една стопанска година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37и и чл. 37о от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.98 - 104 от Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам
на Общински съвет - Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие по реда на чл.37и, ал.1 до ал.12 от ЗСПЗЗ /чрез разпределение/,
да се предоставят под наем мери, пасища и ливади на територията на община Котел за
срок от 5 (пет) стопански години, включени в Приложение №1 неразделна част от
настоящото решение за индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи
пасищни селскостопански животни.

2. Дава съгласие по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ (чрез публично
оповестен търг), да се предоставят под наем мери, пасища и ливади на територията на
община Котел за срок от 1 (една) стопанска година включени в Приложение №1
неразделна част от настоящото решение за индивидуално ползване на земеделски
стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за наем на мери,
пасища и ливади, по цени приети с решение на Общински съвет Котел. На основание
чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ………..на сто от приходите от наем на имотите
да се ползват за дейности на съответните населени места.

4. Дава съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади на територията на
община Котел за общо ползване, съгласно Приложение №2 неразделна част от
настоящото решение.



5. Приема Годишен план за паша, съгласно Приложение №3 неразделна част от
настоящото решение.

6. Определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на
мерите, пасищата и ливадите, съгласно Приложение №4 неразделна част от
настоящото решение.

7. Определя Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията
на Община Котел, съгласно Приложение №5 неразделна част от настоящото решение.

8. Контрола по спазването на правилата за ползване на мерите, пасищата и
ливадите на територията на община Котел се възлага на кмета на общината, кметовете
по населените места и кметските наместници.

9. Възлага на кмета на общината да извърши всички фактически и правни
действия по изпълнението на настоящото решение.

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



Изх. № 000-23/09.02.2022 г. Вх. № 000-23/09.02.2022 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 писмо с изх. № ПО-09-375-2/31.01.2022г. на Областна дирекция по земеделие
– Сливен са ни предоставени споразуменията на масиви за ползване на земеделските
земи за стопанската 2021/2022 година за землищото на: с. Тича

Имотите с начин на трайно ползване „полски пътища” включени в списъците са:
за землище с. Тича - площ 7,119 дка. за 11 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 землищото на с. Тича съгласно приложено писмо на
директора на Областна дирекция по земеделие – Сливен с изх. № ПО-09-375-
2/31.01.2022г. 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. Тича - в размер на 17,00 лева/декар;

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

Приложение:
Заверени копия:



1.Писмо с изх. № ПО-09-375-2/31.01.2022г. на директора на Областна дирекция
по земеделие – Сливен.

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



изх.№ 000 – 21/08.02.2022 г. вх.№ 000 - 21/08 .02.2022 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: Съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за имоти, попадащи
на територията на стопанския двор в с.Тича, одобряване на пазарни цени на
придаваемите части и сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

С Решение № 363/29.10.2021г., на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Вие
дадохте съгласие за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ І-„за цех за производство
на пелети“ (ПИ 72480.41.729), УПИ VІ-„за производствени и складови дейности“ (ПИ
72480.41.665), УПИ VII-„за производствени и складови дейности“ (ПИ 72480.41.664),
УПИ ХІ-„за производствени и складови дейности“ (ПИ 72480.41.20), УПИ IV (ПИ
72480.41.653) и улична регулация (ПИ 72480.41.19 и ПИ 72480.41.730) по ПУП на
стопански двор – с.Тича. Проекта за изменение на ПУП-ПР и документите за
собственост на Дружеството са подробно описани в моя докладна записка изх.№ 000-
290/28.10.2021 г.

Проекта е съобщен с обявление изх.№ 08-00-357/01.12.2021 г. и в законния 14-
дневен срок няма постъпили възражения (акт за възражения от 13.01.2022 г.). Проекта
за изменение на ПУП-ПР е тестван и приет без забележки от СГКК-Сливен, видно от
удостоверение изх. № 25-15280 – 20.01.2022 г. С Решение по т.2.3 от Протокол от
27.01.2022 г. на ОбЕСУТ е съгласуван проекта за изменение на ПУП-ПР без забележки.

Проекта за изменение на ПУП-ПР засяга имоти - публична общинска
собственост (местен път), с обща площ 1 760.00 кв.м., които се присъединяват към
имотите, собственост на „Феритранс” ЕООД, както следва:

 Реална част с площ 1746 м2. от ПИ 72480.41.730 по КККР на с.Тича, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за местен път,
целият с площ 2 087 м2., се присъединява към УПИ І-„за производствени, складови
дейности и ФЕЦ“;

 ПИ 72480.41.19 по КККР на с.Тича, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за местен път, с площ 14 м2., се присъединява
към УПИ І-„за производствени, складови дейности и ФЕЦ“.

Съгласно чл.6, ал.1 от ЗОС, имотите - публична общинска собственост, които са
престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от с.з., се обявяват от Общински
съвет за частна общинска собственост, с мнозинство от две трети от общия брой на
съветниците.

Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за
регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и
предварителен договор за прехвърляне на собственост. Съгласно чл.15, ал.3 и ал.5 от
ЗУТ, когато промяната на ПУП-ПР засяга имоти - общинска собственост,
предварителния договор се сключва с кмета на общината, в писмена форма, като
предаваемите площи се заплащат по пазарни цени. В случая става дума за

apis://NORM|4499|8|3|


разпоредителна сделка по смисъла на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, т.е. оценките на
придаваемите части трябва да се определят от Общински съвет.

Пазарните оценки на придаваемите части са изготвени от инж.Иван Влахов,
сертификат рег. № 100100604/14.12.2009 г. Данъчните и пазарните оценки на
придаваемите части са посочени в следващата таблица.

№ Описание на придаваемите части - общинска
собственост,

съгласно проекта за изменение на ПУП-ПР

пазарна
оценка
/лв.

данъчна
оценка/лв.

1 Част от ПИ 72480.41.730, с.Тича, с площ 1 746 м2. 8 992.00 9 703.40

2 ПИ 72480.41.19, с.Тича, с площ 14 м2. 72.00 77.80

ПИ 72480.41.19 по КККР на с.Тича е придобит от община Котел при предишното
изменение на ПУП-ПР на стопански двор - с.Тича, одобрено през 2016 г., с окончателен
договор от 28.07.2016 г. Същият е заведен в активите на общината с балансова
стойност 85.00 лв. Целесъобразно е при определянето на пазарната цена на имота да се
вземе в предвид и балансовата му стойност.

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.6,
ал.1, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5, ал.5 и чл.45, ал.2 от НРПУРОИ, чл.134,
ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от с.з., предлагам на Общински съвет –
Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

І. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.5, ал.5 от НРПУРОИ, съгласува
проекта за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ І-„за цех за производство на
пелети“ (ПИ 72480.41.729), УПИ VІ-„за производствени и складови дейности“ (ПИ
72480.41.665), УПИ VII -„за производствени и складови дейности“ (ПИ 72480.41.664),
УПИ ХІ-„за производствени и складови дейности“ (ПИ 72480.41.20), УПИ IV (ПИ
72480.41.653) и улична регулация (ПИ 72480.41.19 и ПИ 72480.41.730) по ПУП на
стопански двор – с.Тича, съгласно приложения проект, изготвен от инж.Р.Стоилова и
съгласуван от ОбЕСУТ с Решение по т2.3 от Протокол от 27.01.2022 г.

ІІ. С влизане в сила на Заповедта на кмета на общината за одобряване на
изменението на ПУП-ПР по т.І, от настоящото решение, Общински съвет – Котел
обявява за частна общинска собственост описаните по-долу поземлени имоти,
представляващи части от уличната регулация, както следва:

1. Реална част с площ 1 746 (хиляда седемстотин четиридесет и шест) м2. от
ПИ 72480.41.730 (седемдесет и две хиляди четиристотин и осемдесет точка
четиридесет и едно точка седемстотин и тридесет) по КККР на с.Тича, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за местен път,
целият с площ 2 087 (две хиляди осемдесет и седем) м2., която се присъединява и влиза
в контурите на УПИ І-„за производствени, складови дейности и ФЕЦ“, съгласно
приложената към настоящото решение скица-проект за изменение на ПУП-ПР;

2. ПИ 72480.41.19 (седемдесет и две хиляди четиристотин и осемдесет точка
четиридесет и едно точка деветнадесет) по КККР на с.Тича, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за местен път, с площ 14
(четиринадесет) м2., който се присъединява и влиза в контурите на УПИ І-„за
производствени, складови дейности и ФЕЦ“, съгласно приложената към настоящото
решение скица-проект за изменение на ПУП-ПР.



ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Котел да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне правото на собственост, съгласно разпоредбите на
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, със З. М. А.– Управител на „ФЕРИТРАНС” ЕООД, с ЕИК
********* и определя пазарни цени на придаваемите части както следва:

1. Определя пазарна цена на реална част с площ 1 746 (хиляда седемстотин
четиридесет и шест) м2. от ПИ 72480.41.730 (седемдесет и две хиляди четиристотин и
осемдесет точка четиридесет и едно точка седемстотин и тридесет) по КККР на с.Тича,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
местен път, целият с площ 2 087 (две хиляди осемдесет и седем) м2.,която се
присъединява към УПИ І-„за производствени, складови дейности и ФЕЦ“, съгласно
Проекта за изменение на ПУП-ПР, съгласуван от ОбЕСУТ с Решение по т.2.3 от
Протокол от 27.01.2022 г., в размер на .... лв.;

2. Определя пазарна цена на ПИ 72480.41.19 (седемдесет и две хиляди
четиристотин и осемдесет точка четиридесет и едно точка деветнадесет) по КККР на
с.Тича, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за местен път, с площ 14 (четиринадесет) м2., който се присъединява към
УПИ І-„за производствени, складови дейности и ФЕЦ“, съгласно Проекта за изменение
на ПУП-ПР, съгласуван от ОбЕСУТ с Решение по т.2.3 от Протокол от 27.01.2022 г., в
размер на .... лв.

3. На основание чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА, определя ….. на сто от получените
по сделката приходи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с.Тича.

ІV. Възлага на Кмета на община Котел да извърши всички последващи правни и
фактически действия съгласно разпоредбите на действащото българско
законодателство по изпълнение на настоящото решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ксеро-копия от:
1. акт за възражения от 13.01.2022 г.;
2. удостоверение изх.№ 25-15280 – 20.01.2022 г., издадено от СГКК-Сливен;
3. извадка от Протокол от 27.01.2022 г. на ОбЕСУТ;
4. скица-проект за изменение на ПУП-ПР, с посочена площ на придаваемите

части;
5. резюме на експертни оценки – 2 бр.;
6. удостоверения за данъчни оценки – 2 бр.

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



изх.№ 000-28/15.02.2022 г. вх.№ 000-28/15.02.2022 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: Съгласуване на Проект на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ пл.№ 13, ПИ пл.№
54 и ПИ пл.№ 55 и улична регулация, с.Братан, определяне пазарна цена на
придаваемите части, сключване на предварителен и окончателен договор по чл.17, ал.3
и ал.5 от ЗУТ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,

С Решение № 325/23.08.2021 г. Вие разрешихте изработването на Проект за
ПУП – ПРЗ в обхват ПИ пл.№ 13, ПИ пл.№ 54 и ПИ пл.№ 55 и улична регулация,
с.Братан. Със същото решение одобрихте и „Задание за изготвяне на ПУП-ПР и ПЗ на
поземлени имоти с планоснимачни номера 13, 54 и 55 по КП на с.Братан, общ.Котел“.
Документите за собственост на засегнатите имоти са приложени към мое предложение
изх.№ 06-00-13/11.08.2021 г.

Обявление за изменението на ПУП-ПРЗ е публикувано в „Държавен вестник”,
бр.101/03.12.2021 г. и в законно установения срок не са постъпили възражения по него,
видно от съставения Акт за възражения от 05.01.2022 г. Проектът е разгледан и
съгласуван от ОбЕСУТ без забележки, видно от Решение по т.2.2 на Протокол от
27.01.2022 г.

Проектът за ПУП-ПРЗ се изразява в следното:
За ПИ пл.№ 55, собственост на Б.А.Б. и З.С.Б. в режим на СИО, се отрежда УПИ

І55 в кв.2. В границите на същия се включва реална част с площ 118.00 кв.м. от улицата
(пред жилищната сграда), а част от имота с площ 52.00 кв.м. се отрежда за улица (от
о.т.13 до о.т.11).

За ПИ пл.№ 54, собственост на М.Б.А. и Н.Х.А. в режим на СИО, се отрежда
УПИ ІV54 в кв.1. В границите на същия се включват реални части с обща площ 34.00
кв.м. от улицата и реална част с площ 671.00 кв.м. от ПИ пл.№ 13 (общ.собственост), а
части от имота с обща площ 105.00 кв.м. се отреждат за улица (от о.т.14 до о.т.11).

За ПИ пл.№ 13, собственост на Община Котел, се отреждат УПИ ІІ13 и УПИ ІІІ13,
с отреждане „за жилищно строителство“ и УПИ І13-„за лесопарк“ в кв.1, и се проектира
улица (от о.т.11 до о.т.1).

Съгласно чл. 17, ал. 5 от ЗУТ, когато ПУП-ПР засяга имоти - общинска
собственост, предварителния договор се сключва с кмета на общината, в писмена
форма, като придаваемите площи се заплащат по пазарни цени. Тъй като в случая става
дума за разпоредителна сделка по смисъла на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, оценките се
определят от Общински съвет. Пазарните оценки са изготвени от инж.Иван Влахов,
сертификат рег.№ 100100604/14.12.2009 г.

Пазарните и данъчните оценки на придаваемите части са показани в следващата
таблица:



Разглеждания Проект за ПУП – ПРЗ в обхват ПИ пл.№ 13, ПИ пл.№ 54 и ПИ
пл.№ 55 и улична регулация, с.Братан, е изготвен по възлагане на М. Б. А., във връзка с
неговото инвестиционно намерение за изграждане на животновъден обект в
новообразувания УПИ ІV54 в кв.1. След сключване на предварителните договори, на
следващо ваше заседание ще бъде внесен за одобряване Проекта за ПУП-ПРЗ, като
решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“. Т.е. процедурата по влизане в
сила на ПУП-ПРЗ ще отнеме много време, а г-н А. би искал да започне строителство
колкото е възможно по-скоро. Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал. 1 от
АПК, моля да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото решение.

Предвид горното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1,
чл. 34, ал. 2, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 5, ал. 5 и чл. 45, ал. 2 от
НРПУРОИ, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от
с.з., предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Съгласува Проект на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ пл.№ 13, ПИ пл.№ 54 и ПИ
пл.№ 55 и улична регулация, с.Братан, съгласно приложения проект, изготвен от инж.
Д.Иванов и съгласуван от ОбЕСУТ с Решение по т.2.2 на Протокол от 27.01.2022 г.

ІІ. Във връзка със съгласувания по т.І Проект на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ пл.№
13, ПИ пл.№ 54 и ПИ пл.№ 55 и улична регулация, с.Братан, считано от датата на
влизане в сила на Решението на Общински съвет – Котел за одобряване на ПУП-ПРЗ,
обявява за частна общинска собственост:

1. Реална част с площ 118.00 (сто и осемнадесет) кв.м. от улицата, заключена
между имотните граници на ПИ пл.№ 55 и новопроектираната улична регулация
(о.т.16-о.т.15-о.т.13), попадаща в проектните регулационни граници на
новообразувания УПИ І55 в кв.2, с.Братан.

2. Реални части с обща площ 34.00 (тридесет и четири) кв.м. от улицата,
заключени между имотните граници на ПИ пл.№ 54 и новопроектираната улична
регулация (о.т.17-о.т.14 и о.т.12-о.т.13), попадаща в проектните регулационни граници
на новообразувания УПИ ІV54 в кв.1, с.Братан.

ІІІ. Във връзка със съгласувания по т.І Проект на ПУП-ПРЗ:
1. Одобрява пазарна цена на общински имот, представляващ реално обособена

част с площ 118.00 (сто и осемнадесет) кв.м. от улицата, заключена между имотните
граници на ПИ пл.№ 55 и новопроектираната улична регулация (о.т.16-о.т.15-о.т.13),
попадаща в проектните регулационни граници на новообразувания УПИ І55 в кв.2
съгласно приложената към настоящото решение скица-проект, в размер на ............. лева.

2. Одобрява пазарна цена на общински имот, представляващ реално обособени
части с обща площ 34.00 (тридесет и четири) кв.м. от улицата, заключена между
имотните граници на ПИ пл.№ 54 и новопроектираната улична регулация (о.т.17-о.т.14
и о.т.12-о.т.13), попадаща в проектните регулационни граници на новообразувания

Описание на
придаваемата част

Собственик
на имота

Отреждане по
проекта

Пазарна
оценка/ лв.

Данъчна
оценка/ лв.

52 кв.м. от ПИ пл. № 55 Б. и З. Б. за улица 265,00 115,96
105 кв.м. от ПИ пл. № 54 М. и Н. А. за улица 534,00 255,15
118 кв.м. от улицата Община Котел УПИ І55 в кв.2 602,00 358,70

34 кв.м. от улицата Община Котел УПИ ІV54 в кв.1 173,00 103,40
671 кв.м. от ПИ пл.№ 13 Община Котел УПИ ІV54 в кв.1 3 422,00 1 865,38



УПИ ІV54 в кв.1, индивидуализирани в син цвят в приложената към настоящото
решение скица-проект, в размер на ............. лева.

3. Одобрява пазарна цена на общински имот, представляващ реално обособена
част с площ 671.00 (шестстотин седемдесет и един) кв.м. от поземлен имот с пл.№ 13,
целият с площ 13 766.00 кв.м., заключена между регулационни граници на УПИ ІV54 в
кв.1 и имотните граници на ПИ пл.№ 13, попадаща в проектните регулационни граници
на новообразувания УПИ ІV54 в кв.1 съгласно приложената към настоящото решение
скица-проект, в размер на ............. лева.

4. Одобрява пазарна цена на поземлен имот собственост на на Б.А.Б.и З.С.Б. в
режим на СИО, представляващ реално обособена част с площ 52.00 (петдесет и два)
кв.м. от поземлен имот с пл.№ 55, целият с площ 1 400.00 кв.м., заключена между
регулационни граници на УПИ І55 в кв.2 и имотните граници на ПИ пл.№ 55, която се
отрежда за улица (о.т.13 до о.т.11) съгласно приложената към настоящото решение
скица-проект, в размер на ............. лева.

5. Одобрява пазарна цена на поземлен имот собственост на М.Б.А и Н.Х.А. в
режим на СИО, представляващ реално обособени части с обща площ 105.00 (сто и пет)
кв.м. от поземлен имот с пл.№ 54, целият с площ 2 652.00 кв.м., заключена между
регулационни граници на УПИ ІV54 в кв.1 и имотните граници на ПИ пл.№ 54, която се
отрежда за улица (о.т.11 до о.т.14), съгласно приложената към настоящото решение
скица-проект, в размер на ............. лева.

ІV. Упълномощава Кмета на Община Котел да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне на собствеността със собствениците на частните
имоти по реда на чл. 17, ал. 5 от ЗУТ и да извърши всички последващи правни, и
фактически действия съгласно действащото българско законодателство по изпълнение
на настоящото решение.

V. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ….. на сто от приходите
по сделката да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ
ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с.Братан.

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

Приложение: ксерокопия от:
 акт за възражения от 05.01.2022 г.;
 препис-извлечение от Протокол на ОбЕСУТ от 27.01.2022 г.;
 скица-проект на ПУП-ПР с оцветени придаваеми части – 2 бр.;
 резюме на доклад за пазарна оценка – 5 бр.;
 удостоверение за данъчна оценка – 5 бр.

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

изх.№ 000-31/16.02.2022 г. вх.№ 000-31/16.02.2022 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: Обявяване на общински имоти, находящи се в кв.105 и кв.105а по
ПУП на гр.Котел, за продажба и определяне на пазарната им цена.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2022 г.“, приета с Ваше Решение № 403/31.01.2022 г., в раздел І,
т.3„Общински имоти, които ще бъдат обект на продажба”, под позиция от № 32 до № 43
включително са изброени незастроени поземлени имоти, с нтп: ниско застрояване (до 10
м.) и комплексно застрояване, находящи се в гр.Котел. Съгласно действащия ПУП на
града, одобрен през 1986 г., последно изменен с Решение № 524/29.08.2014 г. на
Общински съвет - Котел, за описаните по-долу имоти са отредени урегулирани
поземлени имоти с отреждане „за жилищно строителство“ в кв.105 и кв.105а, с
приложена регулация и следните устройствени показатели: плътност на застрояване до
60.00 %; коефициент на интензивност на застрояване до 1.2; max. височина до 10.00 м.

За имотите са изготвени пазарни и данъчни оценки, с цел провеждане на
публичен търг за продажба им. Характеристиките на имотите, пазарните и данъчни
оценки са посочени в следващата таблица.

№ идентификатор по
кадастралната

карта

идентификатор
по ПУП

АОС
№ / дата

площ
кв.м.

пазарна
оценка
/лв.

данъчна
оценка /
лв.

1 39030.501.2818 кв.105а
УПИ ХІ-„за

кжс“

4071 / 02.12.2015
г.

993 12288,00 8616,80

2 39030.501.2822 кв.105а/УПИ І 4065 / 02.12.2015
г.

473 5853,00 4121,80

3 39030.501.2823 кв.105а/УПИ ІІ 4066 / 02.12.2015
г.

404 5000,00 3505,70

4 39030.501.2824 кв.105а/УПИ ІІІ 4067 / 02.12.2015
г.

424 5247,00 2452,80

5 39030.501.2825 кв.105а/УПИ ІV 4068 / 02.12.2015
г.

419 5185,00 3635,90

6 39030.501.2826 кв.105а/УПИ V 4069 / 02.12.2015
г.

395 4888,00 3427,60

7 39030.501.2827 кв.105а/УПИ VІ 4070 / 02.12.2015
г.

446 5519,00 3870,20

8 39030.501.2830 кв.105/УПИ ІІ 4060 / 02.12.2015
г.

344 4257,00 2985,10

9 39030.501.2831 кв.105/УПИ ІІІ 4061 / 02.12.2015
г.

324 4010,00 2811,50

10 39030.501.2832 кв.105/УПИ ІV 4062 / 02.12.2015 305 377,40 2656,60



г.
11 39030.501.2833 кв.105/УПИ V 4063 / 02.12.2015

г.
374 4628,00 3245,40

12 39030.501.2834 кв.105/УПИ VІ 4064 / 02.12.2015
г.

259 3205,00 2247,50

През 2020 г., Вие взехте решение да се проведе публичен търг за учредяване
възмездно вещно право на строеж за жилищни нужди върху част от гореизброените
имоти (Решение № 61/28.02.2020 г.). С мои заповеди бяха насрочени няколко публични
търга, но същите не се проведоха поради липса на кандидати.

Предвид горното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС, предлагам Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Отменя Решение № 61/28.02.2020 г. на Общински съвет – Котел.
ІІ. Обявява за продажба изброените по-долу поземлени имоти – частна общинска

собственост и определя пазарна цена на същите както следва:
1) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2818 по КККР на

гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г., с площ 993 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: комплексно
застрояване, за който е отреден УПИ ХІ-„за КЖС“ в кв.105а по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4071/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на ......... лв.;

2) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2822 по КККР на
гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г., с площ 473 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ І в кв.105а по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4065/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на ......... лв.;

3) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2823 по КККР на
гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г., с площ 404 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ІІ в кв.105а по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4066/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на ......... лв.;

4) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2824 по КККР на
гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г., с площ 424 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ІІІ в кв.105а по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4067/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на ......... лв.;

5) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2825 по КККР на
гр.Котел, с площ 419 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ІV в
кв.105а по действащия ПУП на града, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г.,
с приложена регулация, актуван с АОС № 4068/02.12.2015 г., при пазарна цена в размер
на ......... лв.;

6) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2826 по КККР на
гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г., с площ 395 кв.м., трайно



предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ V в кв.105а по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4069/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на ......... лв.;

7) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2827 по КККР на
гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г., с площ 446 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ VІ в кв.105а по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4070/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на ......... лв.;

8) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2830 по КККР на
гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г., с площ 344 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ІІ в кв.105 по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4060/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на ......... лв.;

9) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2831 по КККР на
гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г., с площ 324 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ІІІ в кв.105 по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4061/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на ......... лв.;

10) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2832 по КККР на
гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г., с площ 305 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ІV в кв.105 по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4062/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на ......... лв.;

11) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2833 по КККР на
гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95 / 29.12.2009 г., с площ 374 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ V в кв.105 по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4063/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на .......... лв.;

12) Незастроен поземлен имот с идентификатор 39030.501.2834 по КККР на
гр.Котел, одобрени със Заповед № РД-18-95/29.12.2009 г., с площ 259 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ VІ в кв.105 по действащия ПУП на
града, с приложена регулация, актуван с АОС № 4064/02.12.2015 г., при пазарна цена в
размер на .......... лв.;

ІІІ. Продажбата на описаните в т.ІІ от настоящото решение общински имоти да
се извърши чрез публичен търг с явно (или тайно) наддаване, по реда на глава Х от
НРПУРОИ.

ІV. Възлага на Кмета на общината провеждането на тръжната процедура и
сключването на договори за покупко-продажба със спечелилите търга лица.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
 АОС за имотите –12 бр.;



 Скица на имотите, издадени от СГКК-Сливен – 12 бр.;
 Извадка от КАИС за имотите;
 Извадка от ПУП за кв.105 и кв.105а;
 резюме на пазарни оценки –12 бр.;
 удостоверения за данъчни оценки –12 бр.

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

Изх.№ 000-27/15.02.2021 г. Вх.№ 000-27/15.02.2022 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: Определяне на пазарна цена на право на пристрояване върху общински
поземлен имот с идентификатор 39030.504.44 по КККР на гр. Котел, вилна зона
„Чукарите“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на поземлен имот с идентификатор 39030.504.44 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със Заповед №
РД-18-70/10.11.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със
Заповед № КД-14-20-303/15.07.2009 г. на Началника на СГКК гр. Сливен, с площ 1535
кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
За вилна сграда, за който е отреден УПИ VІ-44,46 в кв.5 по регулационния план на
вилна зона „Чукарите“ гр. Котел, одобрен с Решение № 74 от 30.05.2008 г. на
Общински съвет - Котел, с приложена регулация, актуван с АчОС № 4830/07.02.2019 г.

Със Заповед № 232 от 04.08.1993 г. и Удостоверение № 309 от 04.08.1997 г., върху
108 кв. м. от имота е отстъпено право на строеж на ФД „Родопа“ гр. Сливен, за
построяване на почивна база. Правото на строеж е реализирано, имотът е застроен. Към
настоящия момент построената в имота сграда с идентификатор 39030.504.44.1 по
КККР на гр. Котел, със застроена площ 83 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Вилна
сграда – еднофамилна, ведно с правото на строеж е собственост на Д. Д. П. по
Н.А.№ …, том …, рег.№ …., дело № … от 12.10.2015 година на С. Райнова – Съдия по
вписванията в Районен съд - Котел, вписан в Служба по вписванията гр. Котел, под Вх.
рег.№ 1118 от 12.10.2015 година, Акт №…, том …, дело №…../2015 г.

В общинската администрация е постъпило Заявление с Вх. № 94-00-827/08.02.2022
г. от Д. Д. П., с искане за учредяване на възмездно вещно право на пристрояване на
съществуващата вилна сграда с идентификатор 39030.504.44.1 по КККР на гр. Котел,
съгласно проект за обект: „Пристройка и разширение на вилна сграда в УПИ VІ-44,46,
кв. 5, вилна зона „Чукарите“, гр. Котел, община Котел”, съгласно който се предвижда
изграждане на санитарни възли към спалните, лятна кухня и склад за инвентар с обща
застроена площ 40 кв. м. Проектът е съгласуван от ОбЕСУТ с протокол от 27.01.2022 г.
под т.1.4.

Съгласно чл. 38, ал. 2 от ЗОС, право на пристрояване и надстрояване на сграда,
построена върху имот – частна общинска собственост, се учредява от кмета на
общината без търг или конкурс, на собственика на сградата. 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
781.40 (седемстотин осемдесет и един лв. и 40 ст.) лева, а определената от
лицензирания оценител инж. Иван Влахов пазарна цена на правото на строеж е в
размер на 318.00 (триста и осемнадесет) лeва.



Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2
във връзка с чл. 38, ал. 2 от ЗОС, предлагам на Общински съвет – Котел да вземе
следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Определя пазарна цена на правото на пристрояване на съществуваща вилна сграда
с идентификатор 39030.504.44.1 по КККР на гр. Котел, със застроена площ 83 кв. м.,
брой етажи 1, предназначение: Вилна сграда – еднофамилна, построена в общински
поземлен имот с идентификатор 39030.504.44 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Котел, одобрени със Заповед № РД-18-70/10.11.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № КД-14-20-
303/15.07.2009 г. на Началника на СГКК гр. Сливен, с площ 1 535 кв. м., за който е
отреден УПИ VІ-44,46 в кв.5 по регулационния план на вилна зона „Чукарите“ гр.
Котел, одобрен с Решение № 74 от 30.05.2008 г. на Общински съвет – Котел, за строеж
на обект: „Пристройка и разширение на вилна сграда в УПИ VІ-44,46, кв. 5, вилна зона
„Чукарите“, гр. Котел, община Котел”, със застроена площ 40 (четиридесет) кв. м., в
размер на ............ лева.

Приложение: Заявление вх.№ 94-00-827/08.02.2022 г.; Н.А.№ …/12.10.2015 г.;
Проект за обект: „Пристройка и разширение на вилна сграда в УПИ VІ-44,46, кв. 5,
вилна зона „Чукарите“, гр. Котел, община Котел”; АчОС № 4830/07.02.2019 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.№ 000-39/18.02.2021 г. Вх.№ 000-39/18.02.2022 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. Мокрен на собственика
на законно построената в имота сграда

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на УПИ ІІ в кв. 60 по регулационния план на с.
Мокрен одобрен със Заповед № 550/04.09.1985 г., изменен със Заповед № РД 13-
740/21.12.2021 г. на Кмета на Община Котел, с площ 681 кв. м., актуван с АчОС № 5212
от 09.02.2022 година. Със Заповед № 323 от 25.08.1989 г. и Договор от 31.08.1989
година, върху имота е отстъпено възмездно право на строеж на З. Г. С., за построяване
на жилищна сграда. Мероприятието е изпълнено, имота е застроен.

В общинската администрация е постъпило Заявление с Вх. № 94-00-
380/14.01.2022 година от И. Б. Д. и М. Б. Д., с искане за закупуване на общински УПИ
ІІ в кв. 60 по регулационния план на с. Мокрен, като собственици на законно
построените в имота сгради. а именно: едноетажна масивна жилищна сграда със
застроена площ 51 кв. м., с изба с площ 18 кв. м. и гараж със застроена площ 28 кв. м.
Към заявлението лицата са приложили копие на следните документи: Договор от
31.08.1989 г. за отстъпено право на строеж върху държавна земя; Разрешение за строеж
№ 84 от 20.12.1989 г.; Н.А. № … от 16.01.1992 г., т. …, дело …/1992 г. и Н.А.№ … от
25.11.1997 г., том …, дело …/1997 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. Съгласно чл. 44, ал. 6 от
НРПУРОИ приета от Общински съвет – Котел, правото на собственост върху земята се
придобива по пазарна цена, определена от оценител на имоти, като от цената на земята
се приспада цената на законно реализираното право на строеж. Предвид изложеното, е
изготвена данъчна оценка на имота, която е в размер на 4 426.50 лева и данъчна оценка
на реализираното право на строеж, която е в размер на 1 225.10 лева. Определената от
лицензирания оценител инж. Иван Влахов пазарната цена на имота е в размер на
4 852.00 лева, а пазарната цена на реализираното право на строеж е в размер на 553.00
лева.

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
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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 - 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 съставляващ УРЕГУЛИРАН
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ (римско втори) в кв. 60 (шестдесети) по регулационния план на с.
Мокрен, одобрен със Заповед № 550/04.09.1985 г., изменен със Заповед № РД 13-
740/21.12.2021 г. на Кмета на Община Котел, с площ 681 (шестстотин осемдесет и един)
кв. м., актуван с АчОС № 5212 от 09.02.2022 година, вписан в Служба по вписванията -
Котел под Дв.вх.рег.№ …/10.02.2022 г., Акт № …, том …, на собствениците на законно
построената в имота сграда И. Б. Д., с адрес: гр. ……………, ул.
„…………“ № …………. и М. Б. Д. с адрес: гр. ………., 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. Мокрен.

Приложение: Заявление с вх. № 94-00-380/14.01.2022 г.; Договор от 31.08.1989 г.
за отстъпено право на строеж върху държавна земя; Разрешение за строеж № 84 от
20.12.1989 г.; Н.А. № … от 16.01.1992 г.; Н.А.№ … от 25.11.1997 г.; АОС № 5212/
09.02.2022 г.; Скица № 78/11.02.2022 г.; удостоверение № 000-35/17.02.2022 г. издадено
от гл. архитект на Община Котел; удостоверение за данъчна оценка – 2 бр.; пазарна
оценка.

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



Изх. № 06-00-2/03.02.2022 г. Вх. № 06-00-2/03.02.2022 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 и
телевизионен кабел в землището на с.Ябланово, с.Филаретово и с. Малко село
“ община Котел, област Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше решение № 296/29.06.2021 год. сте разрешили изработването на проект
за ПУП - ПП (Парцеларен план) за линеен обект: „Преминаване на оптичен кабел за
доставяне на високоскоростен интернет и телевизионен сигнал в землището на
с.Ябланово, с.Малко село и с.Филаретово. Трасето ще преминава през полски пътища,
дерета, пасища и ниви общинска публична и общинска частна собственост с №№
46646.21.24, 46646.109.113, 46646.14.21, и 46646.23.158 в землището на с.Малко село,
87031.72.407, 87031.72.9, 87031.73.560, 87031.73.871, 87031.73.260, 87031.73.10,
87031.73.580, 87031.73.581 в землището на с Ябланово и имоти 76073.37.26, 76073.38.3,
76073.37.25, 76073.37.28, 76073.30.196 и 79073.43.70. в землището на с.Филаретово.

Проектът е обнародван в ДВ бр. 107/16.12.2021 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 27.01.2022 год. под т.2.9 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 и
телевизионен сигнал в землището на с. Ябланово, с.Филаретово 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. № 000-38/17.02.2022 г. Вх. № 000-38/17.02.2022 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

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

Относно: Изменение на Решение № 296/30.09.2016 г. на Общински съвет Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общински съвет – Котел, със свое Решение № 296/30.09.2016 г. изрази съгласие
за разполагане на:

1. „Автоматична мобилна инсталация за подготовка и филтриране на питейна
вода с.Тича, Община Котел” в имот с № 000351 по КВС на с.Тича.

2. „Автоматична мобилна инсталация за подготовка и филтриране на питейна
вода с.Кипилово, Община Котел” в имот с № 085015 по КВС на с.Кипилово.

3. „Автоматична мобилна инсталация за подготовка и филтриране на питейна
вода с.Жеравна, Община Котел” в ПИ с идентификатор 29283.49.9 по КК на
с.Жеравна.

Имотите по т.1 и т.3 към настоящия момент се оказват неподходящи за
реализиране на монтажа на съоръженията. След доставката на съоръженията след
проведената процедура по ЗОП и съвместен оглед с доставчика бяха избрани по
подходящи терени за разполагане на мобилните пречиствателни съоръжения, а
именно за следните имоти с описана собственост и начин на трайно ползване към
приложените скици: за с.Тича – ПИ с идентификатор 72480.71.1, за с.Жеравна – ПИ с
идентификатор 29283.49.5.

Предвид на горното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предлагам на
Общински съвет - Котел да вземе следното

Р Е Ш ЕНИЕ :

Изменя точка 1 и точка 3 от Решение № 296/30.09.2016 г. на Общински съвет –
Котел, както следва:

1. „Автоматична мобилна инсталация за подготовка и филтриране на питейна
вода с.Тича, Община Котел” в ПИ с идентификатор 72480.71.1 по КККР на с.Тича,

3. „Автоматична мобилна инсталация за подготовка и филтриране на питейна
вода с.Жеравна, Община Котел” в ПИ с идентификатор 29283.49.5 по КККР на
с.Жеравна.

Приложение: Копие от скици №№, 15-1326807-07.12.2021 г. и 15-1326740-
07.12.2021 г. на СГКК – Сливен.

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



Изх. № 000-36/17.02.2022 г. Вх. № 000-36/17.02.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Коста Каранашев – Кмет на Община-Котел

Относно: Разрешение за изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на
поземлени имоти с идентификатори 39030.503.19 и 39030.503.54 по КККР на гр.Котел,
общ.Котел, засягащи кв.3, кв.4 и нов кв.7 по регулационния план на Индустриална
зона, гр.Котел, общ.Котел.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно КК и КР на гр.Котел, общ.Котел:
Поземлен имот с идентификатор 39030.503.54, предмет на скица № 15-1205100-

05.11.2021 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, е собственост на Община Котел с АОС № 47, том I,
рег.66 от 28.02.2012 г. на СВ-Котел.

Поземлен имот с идентификатор 39030.503.19, предмет на скица № 15-1204881-
05.11.2021 г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, е собственост на Община Котел с АОС № 45, том I,
рег.64 от 28.02.2012 г. на СВ-Котел.

Във връзка с обособяване на урегулирани поземлени имоти за гореописаните
имоти и отреждането им „За промишлено-складови дейности и фотоволтаична
централа“ се налага изменение на ПУП-ПР и ПЗ. В тази връзка е изготвено „Задание за
изготвяне на ПУП – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с
идентификатори 39030.503.19 и 39030.503.54 по КККР на гр.Котел, общ.Котел,
засягащи кв.3, кв.4 и нов кв.7 по регулационния план но индустриална зона гр.Котел на
основание чл.125, ал.1 от ЗУТ“. Изменението ще се състои в следното: 1. В кв.3 ще се
създаде УПИ II-19, чийто граници да съвпадат с границите на ПИ 39030.503.19 в
рамките на квартала, като сега съществуващото УПИ III в кв.3 ще отпадне. В
югозападния край на отпадащото УПИ III в кв.3 ще се отдели зона за озеленяване,
която засяга малка част от ПИ 39030.503.55, ПИ 39030.503.56 и ПИ 39030.503.57 и
попада в регулационните граници на населеното място. Останалата част от тези имоти,
които са урбанизирана територия ще останат извън нея. УПИ I-18 в кв.3 също ще
промени границите си в съответствие с имота по кадастрална карта и за него ще се
отреди достъп посредством тупик с ширина 8 м, който да го свързва с основната улица.
Останалата част от ПИ 39030.503.19, която не е засегната от улици, и за която не може
да бъде обособен урегулиран поземлен имот, поради залесяване ще отреди за
озеленяване. Североизточната граница на УПИ II-19 ще достигне до съществуващата
улица. 2. В кв.4 ще се коригират границите на УПИ I-18, така че да не засяга границите
на ПИ 39030.503.19, като и за него ще се осигурен достъп посредством тупик с ширина
8м, който да го свързва с основната улица. В рамките на този квартал частите от ПИ
39030.503.19, които не са засегнати от улици ще бъдат предвидени за озеленяване. 3.
Ще се създаде нов кв.7 за УПИ I-54, тъй като в действащия регулационен план УПИ I
съществува, но няма определен квартал за него. Част от границите на УПИ I-54, които
са извън уличното пространство ще се коригирани в съответствие с границите на ПИ



39030.503.54 от КК, като североизточната му граница ще достигне до съществуващата
улица.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за
подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината. Предложението следва да бъде придружено от задание по чл.125 от
ЗУТ. Предвид това към настоящото предложение е приложено „Задание за изготвяне на
ПУП – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори
39030.503.19 и 39030.503.54 по КККР на гр.Котел, общ.Котел, засягащи кв.3, кв.4 и нов
кв.7 по регулационния план но индустриална зона гр.Котел на основание чл.125, ал.1 от
ЗУТ“. Заданието е съобразено с разпоредбата на чл.125 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.1
от ЗУТ с разрешенията по 124а от същия закон се одобряват и заданията по чл.125 от
ЗУТ.

Предвид това предлагам на Общински съвет Котел на основание чл.21, ал.1,
т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1, ал.2 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията да вземе следното решение:

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за
изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване
(ПУП-ПР и ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 39030.503.19 и 39030.503.54 по
КККР на гр.Котел, общ.Котел, засягащи кв.3, кв.4 и нов кв.7 по регулационния план на
Индустриална зона, гр.Котел, общ.Котел.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява „Задание за изготвяне на ПУП –
План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 39030.503.19 и
39030.503.54 по КККР на гр.Котел, общ.Котел, засягащи кв.3, кв.4 и нов кв.7 по
регулационния план но индустриална зона гр.Котел на основание чл.125, ал.1 от ЗУТ“.

3. Възлага на кмета на Община Котел да извърши всички необходими
административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за
изпълнение на настоящото решение.

Приложение:
1. Копия на АОС № 47, том I, рег.66 от 28.02.2012 г. на СВ-Котел и АОС № 45,

том I, рег.64 от 28.02.2012 г. на СВ-Котел.
2. Копие на скица № 513/21.12.2021 г. на Община Котел.
3. Копия на скици №№ 15-1205100-05.11.2021 г. и 15-1204881-05.11.2021 г. на

СГКК гр.Сливен.
4. „Задание за изготвяне на ПУП – План за регулация и застрояване на поземлени

имоти с идентификатори 39030.503.19 и 39030.503.54 по КККР на гр.Котел, общ.Котел,
засягащи кв.3, кв.4 и нов кв.7 по регулационния план но индустриална зона гр.Котел на
основание чл.125, ал.1 от ЗУТ“.

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



Изх. № 000-40/18.02.2022 г. Вх. № 000-40/18.02.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Коста Каранашев – Кмет на Община-Котел

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за поземлени имоти с
идентификатори 72480.43.13 и 72480.43.14, местност ”Кован път” по кадастралната
карта на с.Тича, община Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Поземлен имот с идентификатор 72480.43.13, местност ”Кован път”, с начин на
трайно ползване – нива, трайно предназначение на територията – земеделска по КК на
гр.Котел, общ.Котел е собственост на „ФЕРИТРАНС“ ЕООД, представлявано от З. М.
А. с Акт № …, том …, дело …/2022 г. на СВ гр.Котел, съгласно скица № 15-176141-
18.02.2022 г. на СГКК гр.Сливен.

Поземлен имот с идентификатор 72480.43.14, местност ”Кован път”, с начин на
трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, трайно предназначение
на територията – земеделска по КК на гр.Котел, общ.Котел е собственост на Община
Котел, съгласно скица № 15-175603-18.02.2022 г. на СГКК гр.Сливен.

Със заявление с вх.№ 30-00-151/18.02.2022 г. от „ФЕРИТРАНС“ ЕООД,
представлявано от З. М. А. е постъпило искане за разрешение за изработване на проект
за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с
идентификатори 72480.43.13 и 72480.43.14, с цел обединяването им и закупуване на ПИ
72480.43.14.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за
подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината. Предложението следва да бъде придружено от задание по чл.125 от
ЗУТ. Предвид това към настоящото предложение е приложено „Техническо задание за
обединяване на ПИ 72480.43.13 и ПИ 72480.43.14 по КККР на с.Тича,
общ.Котел.“ Заданието е съобразено с разпоредбата на чл.125 от ЗУТ. Съгласно чл.124б,
ал.1 от ЗУТ с разрешенията по 124а от същия закон се одобряват и заданията по чл.125
от ЗУТ.

Предвид това предлагам на Общински съвет Котел на основание чл.21, ал.2, в
изпълнение на правомощията по чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, във
връзка с чл.124б, ал.1, чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията да
вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за
подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с
идентификатори 72480.43.13 и 72480.43.14, местност ”Кован път”, по кадастралната
карта на с.Тича, община Котел, с цел обединяването им.



2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява „Техническо задание за
обединяване на ПИ 72480.43.13 и ПИ 72480.43.14 по КККР на с.Тича, общ.Котел.“,
което е неразделна част от настоящото решение.

3. Възлага на кмета на Община Котел да извърши всички необходими
административни действия по разпоредбите на действащото законодателство за
изпълнение на настоящото решение.

Приложение:
1. „Техническо задание за обединяване на ПИ 72480.43.13 и ПИ 72480.43.14 по

КККР на с.Тича, общ.Котел.“.
2. Копия от скици № № 15-176141-18.02.2022 г. и 15-175603-18.02.2022 г. на

СГКК гр.Сливен.
3. Копие от Акт №…, том .., дело …/2022 г. на СВ гр.Котел.
4. Копие от заявление с вх.№ 30-00-151/18.02.2022 г. от „ФЕРИТРАНС“ ЕООД,

представлявано от З. М. А.

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