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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 ПИ 87031.502.842 по
КККР на с.Ябланово и прилагане на одобрения с Решение № 116/ 31.07.2008 г. ПУП-
ПР на селото в частта му за УПИ ІІ842 в кв.120.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на 177/3449 ид.ч. от поземлен имот с
идентификатор 87031.502.842 по КККР на с. Ябланово, целият с площ 3449 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), по АОС № 5145/2.08.2021 г. Останалите 3272/3449 ид.ч.
от имота са собственост на Х.Х.И. и Ф.И.И., двамата в режим на СИО, по Н.А. № …,
т…., д.№ …./2005 г. по описа на Службата по вписванията - Котел. За описаният
имот е отреден УПИ ІІ842 в кв.120 по ПУП на селото, одобрен с Решение №
116/31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел, за жилищно строителство, с
неприложена улична регулация.

В общинската администрация е постъпило заявление с вх.№ 94-00-897/
11.02.2022 г. от Х.Х.И. и Ф.И.И., относно прекратяване на съсобствеността по
отношение на ПИ 87031.502.842 по КККР на с.Ябланово чрез изкупуване на
общинската част от имота и прилагане на действащия ПУП-ПР за урегулиране на
същия. Във връзка с прилагането на одобрения ПУП-ПР за имота, съсобственика е
възложил изготвянето на скица за определянето на площите на придаваемите части.
Съгласно изготвената от инж. Ив.Георгиев скица за изкупуване по регулация,
реално обособена част от имота с площ 86 кв.м., се придава към общински поземлен
имот с идентификатор 87031.502.2040-улица. От друга страна реално обособена част
с площ 6 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.2143-улица,
се придава по регулация и влиза в контурите на УПИ ІІ842 в кв.120 по действащия
ПУП на с. Ябланово. След прилагането на регулацията и изменение на КККР, имота
ще запази своя идентификатор 87031.502.842 и ще бъде с проектна площ 3369 кв.м.,
а улицата с идентификатор 87031.502.2040 ще бъде с проектна площ 736 кв.м.,
видно от скица-проект № 15-104226-02.02.2022 г. издадена от СГКК - Сливен.

Между Община Котел, Х.Х.И. и Ф.И.И., действащи чрез пълномощникът си
А.Х.И., на 23.02.2022 г. е подписан Предварителен договор за покупко-продажба на
реални части от поземлени имоти, във връзка с прилагане на одобрения ПУП-ПР на
с.Ябланово, за урегулиране на поземлен имот с идентификатор 87031.502.842, за
който е отреден УПИ ІІ842 в кв.120.

Съгласно действащото българско законодателство, за изграждане на обекти
на транспортно-техническата инфраструктура, общината отчуждава реални части от
имоти, собственост на частни лица. Имотите не се отчуждават, ако общината ги
придобие в собственост чрез покупка, като в случая кмета на общината внася в
общински съвет предложение за одобряване на предварителното съгласие,
постигнато със собственика на имота. Съгласно чл.199, ал.1 от ЗУТ, общината има



право на предимство пред трети лица да закупи поземлен имот по пазарни цени в
случаите, когато същият е предвиден за изграждане на обект - публична общинска
собственост. Съгласно чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС, продажбата на общински имот може
да се извърши без публичен търг или конкурс, когато лицата, на които може да се
извърши продажбата са определени в закон. Реално определена част от общински
имот, може да бъде обект на продажба без търг или конкурс, в случаите когато
същата се присъединява към съседен имот, съгласно одобрен и влязъл в сила ПУП-
ПР (чл.200, ал.2 от ЗУТ).

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. Във връзка
с това, е възложено изготвянето на експертни оценки за определяне на пазарната
стойност на имотите на инж. И. Влахов. Пазарните цени и данъчните оценки на
имотите са показани в таблицата.

поземлен имот отреждане
по ПУП

площ
кв. м.

данъчна
оценка
/лева

пазарна
цена /лева

87031.502.2143 - общински УПИ ІІ842 6 25.80 51.00
87031.502.842 - общински УПИ ІІ842 177 761.10 1501.00
87031.502.842 - частен улица 86 281.22 729.00

Прекратяването на съсобствеността и прилагане на ПУП е включено в
приетата от Вас с Решение № 403/31.01.2022 г. „Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година“, раздел І, т.4, под
№ 32.

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. 4, т. 2, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, чл.
199, ал. 1 и чл. 200, ал. 2 от ЗУТ, предлагам Общински съвет - Котел да вземе
следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Котел и Х. Х.
И. и Ф. И. И., по отношение на поземлен имот с идентификатор 87031.502.842 по
КККР на с.Ябланово. Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез
продажба частта от имота собственост на Община Котел, съставляваща 177/3449
(сто седемдесет и седем от три хиляди четиристотин четиридесет и девет) ид. части
от поземлен имот с идентификатор 87031.502.842 (осемдесет и седем хиляди
тридесет и едно точка петстотин и две точка осемстотин четиридесет и две) по
КККР на с.Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на ИД на АК,
целият с площ 3 449 (три хиляди четиристотин четиридесет и девет) кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
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застрояване (до 10 м.), при граници на имота: ПИ 87031.502.2040; ПИ 87031.502.671;
ПИ 87031.502.844; ПИ 87031.502.673 и ПИ 87031.502.2143, актувани с АОС
№ …/12.08.2021 г., вписан в Служба по вписванията - Котел по дв.вх.рег. № …/
13.08.2021 г., акт № …, том …, на съсобствениците Х. Х. И. и Ф.И.И. в режим на
СИО при равни дялове, за сумата от …. лева.

ІІ. Одобрява постигнатото предварително съгласие между Община Котел, Х.
Х.И. и Ф. И. И., обективирано в сключения на 23.02.2022 г. Предварителен договор
за покупко-продажба на реални части от поземлени имоти, във връзка с прилагане
на действащия ПУП-ПР на с.Ябланово, одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г. на
Общински съвет – Котел, за урегулиране на поземлен имот с идентификатор
87031.502.842, за който е отреден УПИ ІІ842 в кв.120.

1. Дава съгласие Община Котел да прехвърли в собственост на Х.Х.И. и Ф. И.
И. в режим на СИО при равни дялове, реално обособена част с площ 6 (шест) кв.м.
от поземлен имот с идентификатор 87031.502.2143 (осемдесет и седем хиляди
тридесет и едно точка петстотин и две точка две хиляди сто четиридесет и три) по
КККР на с.Ябланово, целият с площ 3 416 (три хиляди четиристотин и шестнадесет)
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: за второстепенна улица, заключена между уличната регулация и
северозападната имотна граница на ПИ 87031.502.842, предаваща се по регулация и
влизаща в контурите на УПИ ІІ842 в кв.120 съгласно ПУП на селото, одобрен с
Решение № 116 /31.07.2008 г., при пазарна цена в размер на ……… лева.

3. Дава съгласие Община Котел да придобие в собственост от Х.Х.И. и Ф. И. И.
в режим на СИО при равни дялове, реално обособена част с площ 86 (осемдесет и
шест) кв.м. от поземлен имот с идентификатор 87031.502.842 (осемдесет и седем
хиляди тридесет и едно точка петстотин и две точка осемстотин четиридесет и две)
по КККР на с.Ябланово, целият с площ 3 449 (три хиляди четиристотин четиридесет
и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), заключена между уличната регулация
и северната имотна граница на ПИ 87031.502.842, предаваща се по регулация към
улицата, съгласно ПУП на селото, одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г. и влизаща
в контурите на поземлен имот с идентификатор 87031.502.2040 по КККР на
с.Ябланово, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на
трайно ползване: за второстепенна улица, при пазарна цена в размер на ………. лева.

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

ІV. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ……… на сто от
приходите по сделката 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. № 94-00-897/11.02.2022 г.; Н.А. № …, том …,
рег.№ …, д.№ …/ 2005 г.; Предварителен договор от 23.02.2022 г.; АОС № …/
12.08.2021 г.; скица, с изчислени площи за изкупуване по регулация, изготвена от
инж. И.Георгиев; скица на имота и скица-проект № 15-104265 – 02.02.2022 г.,
издадени от СГКК-Сливен; експертни оценки – 3 бр.; удостоверения за данъчни
оценки – 3 бр.

С уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)
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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 одобрената регулация по реда на § 8, ал. 2, т. 1 от ПР към
ЗУТ по отношение на УПИ Х153 и УПИ ХІ153 в кв. 10 по ПУП на с.Боринци, общ.Котел

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Видно от Н.А. № …/11.05.2021 г., том …, рег.№ …, дело № …/ 2021 г. на
Нотариус Кр.Панайотов, вписан в СВ – Котел под дв.вх.рег. № …/ 12.05.2021 г., акт
№ …, том …, дело № …/ 2021 г., С. С. е собственик на реална част от поземлен имот с
пл.№ 153 в кв. 10 по ПУП на с. Боринци, за който е отреден УПИ Х153, с неуредени
сметки по регулация. В случая за прилагане на регулацията е необходимо г-н С. да
изкупи придаваема част, общинска собственост, с площ 54 кв. м. (откъм улицата).

Видно от Н.А. № …/10.03.2021 г., том …, рег.№ …, дело № …/2021 г. на
Нотариус Кр.Панайотов, вписан в СВ – Котел под дв.вх.рег. № …/ 11.03.2021 г., акт
№ …, том …, дело № …/ 2021 г. и Н.А. № …/ 11.05.2021 г., том …, рег.№ …, дело
№ …/ 2021 г. на Нотариус Кр.Панайотов, вписан в СВ – Котел под дв.вх.рег. № …/
12.05.2021 г., акт № …, том …, дело № …/ 2021 г., С. С. е собственик на реална част от
поземлен имот с пл.№ 153 в кв.10 по ПУП на с.Боринци, за който е отреден УПИ ХІ153,
с неуредени сметки по регулация. В случая за прилагане на регулацията е необходимо
г-н С. да изкупи придаваема част, общинска собственост, с площ 1 кв.м. (откъм
улицата).

Действащият ПУП на с.Боринци е одобрен със Заповед № 741/23.05.1961 г.
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. Договорите с общината се сключват в писмена
форма от кмета, по пазарни цени. По този начин за ПИ пл.№ 153 ще се приложи
одобрената регулация в частта за УПИ Х153 и УПИ ХІ153 в кв.10 и в тях ще е възможно
да се извърши ново строителство, каквото е и желанието на собственика.

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.
Пазарните оценки на придаваемите части са изготвени от инж. И. Влахов, сертификат
рег.№ 100100604/14.12.2009 г.

Пазарните и данъчните оценки на имотите са посочени в следващата таблица:
общинска реална
част от УПИ

площ на
реалната
част

АОС
№ / дата

пазарна
оценка

данъчна
оценка

УПИ Х153 в кв.10 54 кв.м. 5216 / 22.02.2022 г. 269.00 лв. 172.80 лв.

УПИ ХІ153 в кв.10 1 кв.м. 5217 / 22.02.2022 г. 5.00 лв. 3.20 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.

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, и чл. 200, ал.
2 от 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 от ПР към ЗУТ, на общински поземлен
имот с площ 54 (петдесет и четири) кв.м., представляващ реално обособена част от
УПИ Х153 (римско десети за сто петдесет и трети) в кв.10 (квартал десети) по
действащия ПУП на с.Боринци, одобрен със Заповед № 741/23.05.1961 г., целият с
площ 954 (деветстотин петдесет и четири) кв.м., при граници на реалната част: УПИ
ХІ153; ПИ пл.№ 153 и от две страни улици, актуван с АОС № …/22.02.2022 г., на С. С.
С., собственик на реална част от поземлен имот с пл.№ 153 в кв. 10 по ПУП на с.
Боринци, за който е отреден УПИ Х153, с неуредени сметки по регулация по Н.А. № …/
11.05.2021 г., том …, рег.№ …, дело № …/ 2021 г. на Нотариус Кр.Панайотов и
определя пазарна цена на общинския имот в размер на ….. лева.

2. 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 от ПР към ЗУТ, на общински поземлен
имот с площ 1 (един) кв.м., представляващ реално обособена част от УПИ ХІ153 (римско
единадесети за сто петдесет и трети) в кв.10 (квартал десети) по действащия ПУП на
с.Боринци, одобрен със Заповед № 741/23.05.1961 г., целият с площ 941 (деветстотин
четиридесет и един) кв.м., при граници на реалната част: ПИ пл.№ 153, УПИ Х153 и
улица, актуван с АОС № …/22.02.2022 г., на С.С.С., собственик на реална част от
поземлен имот с пл.№ 153 в кв.10 по ПУП на с.Боринци, за който е отреден УПИ ХІ153
по Н.А. № …/10.03.2021 г., том …, рег.№…, дело № …/ 2021 г. и Н.А. № …/ 11.05.2021
г., том …, рег.№ …, дело № …/ 2021 г. на Нотариус Кр.Панайотов, и определя пазарна
цена на общинския имот в размер на ….. лева.

3. Упълномощава Кмета на община Котел да издаде заповед и да сключи
договор за продажба на описаните в т.1 и т.2 общински имоти със С.С.С.

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. Боринци.

ПРИЛОЖЕНИЕ: заявление от С.С.; нотариален акт – 3 бр.; комбинирана скица с
изчислени площи, изготвена от инж.Д.Райков; скици на р.ч. от УПИ Х153 и р.ч. от УПИ
ХІ153 в кв.10 по ПУП на с.Боринци; АОС № … и № …., съставени на 22.02.2022 г.;
експертна оценка – 2 бр.; удостоверения за данъчна оценка – 2 бр.

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



изх.№ 000-51/07.03.2022 г. вх.№ 000-51/07.03.2022 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. № КД-02-22-1/24.02.2022г. на Областна дирекция по земеделие –
Сливен са ни предоставени споразуменията на масиви за ползване на земеделските
земи за стопанската 2021/2022 година за землището на: с. Нейково.

Имотите с начин на трайно ползване „полски пътища” включени в списъците са:
за землище с. Нейково - площ 122,790 дка. за 30 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. Нейково съгласно приложени писма на
директора на Областна дирекция по земеделие – Сливен с изх. № КД-02-22-
1/24.02.2022г. 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. Нейково - в размер на 16,00 лева/декар;
3. На основание чл. 52, ал. 5, от ЗМСМА, определя …………… на сто от

приходите от наем на описаните по-горе имоти да се използват за изпълнение на
дейности от местното значение в съответното населено място.

4. Упълномощава Кмета на Община Котел да сключи договори със съответните
ползватели за една стопанска година (2021-2022).



Приложение:

Заверени копия:
1.Писма с изх. № КД-02-22-1/24.02.2022г. на директора на Областна дирекция по
земеделие – Сливен.

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



изх.№ 000-60/17.03.2022 г. вх.№ 000-60/17.03.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

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

Относно: Одобряване подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП–ПП)
за пътна връзка с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ 39030.503.32 (УПИ I,
кв.1) и ПИ 39030.503.30 (УПИ VIII, кв.1), индустриална зона гр.Котел, общ.Котел.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше Решение № 347/30.09.2021 г. е дадено разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план – ПУП-ПП за пътна връзка с цел осигуряване на
транспортен достъп до ПИ 39030.503.32 (УПИ I, кв.1) и ПИ 39030.503.30 (УПИ VIII,
кв.1), индустриална зона гр.Котел, общ.Котел.

ПУП-ПП е изработен по искане на въжложителя – „БИДА” АД. Парцеларният
план – пътната връзка е съобразен с изискванията на Наредба 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове и има за цел да осигури транспортен достъп
до ПИ 39030.503.32 (УПИ I, кв.1) и ПИ 39030.503.30 (УПИ VIII, кв.1), индустриална
зона гр.Котел, общ.Котел от път II-48/Омуртаг – Котел - път I-7/ при км. 40+437.
Дължината на пътната връзка е 8м през ПИ 39030.503.34 с отразена собственост и
начин на трайно ползване, записани в регистъра на засегнатите имоти, приложен към
ПУП – ПП. Проектът бе разгледан на заседание на 27.01.2022 г. с Решение по т. 2.10 на
Общински Експертен Съвет по Устройство на Територията и е съгласуван без
забележки. Обявлението за изработен проект за ПУП–ПП за пътна връзка е
обнародвано в ДВ бр.109/21.12.2021 г. В законно установения срок няма постъпили
възражения.

Съгласно проекта за изменение на ПУП е изготвен проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри. На основание чл. 65, ал. 5 от Наредба
№ РД-02-20-5/15.12.2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри проекта за ПУП е приет с Удостоверение
№ 25-52375-22.02.2022 г. на СГКК-Сливен.

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

Р ЕШ Е Н И Е :

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна
връзка през ПИ с идентификатор 39030.503.30, с цел осигуряване на транспортен
достъп до ПИ 39030.503.32 (УПИ I, кв.1) и ПИ 39030.503.30 (УПИ VIII, кв.1),
индустриална зона гр.Котел, общ.Котел от път II-48/Омуртаг – Котел - път I-7/ при км.
40+437, съгласно приложения проект.



Приложение:
1. Копие от проекта за ПУП – ПП.
2. Копие от Обяснителна записка към ПУП - ПП.
3. Копие от регистъра на засегнатите имоти към ПУП – ПП.
4. Копие от препис-извлечение от Протокол от 27.01.2022 г. на ОбЕСУТ.
5. Копие от Удостоверение № 25-52375-22.02.2022 г. на СГКК-Сливен.

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



изх.№ 000-61/17.03.2022 г. вх.№ 000-61/17.03.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Коста Каранашев – Кмет на Община-Котел

Относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –
план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 39030.69.147 по кадастралната
карта на гр.Котел, местност Чутурка, общ.Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ПИ с идентификатор 39030.69.147, с начин на трайно ползване: – За земеделски
труд и отдих, трайно предназначение на територията: Урбанизирана по КК на гр.Котел,
местност Чутурка, общ.Котел е собственост на К. В. С. с Договор за продажба на
общински поземлен имот с Акт № …, том …, дв.вх.рег.№ … от 15.06.2021 г. на СВ-
Котел, съгласно скица № 15-671560/22.06.2021 г. на СГКК – Сливен.

В общинска администрация Котел постъпи Заявление с вх.№ 94-00-1344/
15.03.2022 г. от К. В. С. с искане за разрешение за изработване на подробен
устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 39030.69.147
по КК на гр.Котел, м.Чутурка, с цел възможност за реализиране на строителство.

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 съгл. чл. 125,
ал. 1 и 2 от ЗУТ за Подробен устройствен план на поземлен имот 39030.69.147 в
местност „Чутурка“ в землището на гр.Котел“. Заданието е съобразено с разпоредбата
на чл. 125 от ЗУТ и е придружено от опорен план. Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ с
разрешенията по чл. 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:

Р Е Ш E Н И Е :

1. На основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изработването на проект за
подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) в обхват ПИ с
идентификатор 39030.69.1 по кадастралната карта на гр.Котел, местност Чутурка,
общ.Котел.

2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява „Задание съгл. чл. 125, ал. 1 и 2
от ЗУТ за Подробен устройствен план на поземлен имот 39030.69.147 в местност
„Чутурка“ в землището на гр.Котел“.

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. Копие от заявление с вх. № 94-00-1344/ 15.03.2022 г. от К. В. С.;
2. Копие от Акт №… том …, дв.вх.рег.№… от 15.06.2021 г. на СВ-Котел;
3. Копие на скица № 15-671560/22.06.2021 г. на СГКК – Сливен;
4. Копие от „Задание съгл. чл. 125, ал. 1 и 2 от ЗУТ за Подробен устройствен

план на поземлен имот 39030.69.147 в местност „Чутурка“ в землището на
гр.Котел“;

5. Копие от опорен план.

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



изх.№ 000-63/18.03.2022 г. вх.№ 000-63/18.03.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Коста Каранашев – Кмет на Община-Котел

Относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП – ПР (план за регулация) в
обхват УПИ IХ-164 от кв.45 по регулационния план на с. Ябланово, община Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка със заявление вх.№ 94-00-1146/07.03.2022 год. от собствениците на
поземлен имот с идентификатор 87031.501.164 (н.а…. от 2097 г. и АОС … от 2018 г.)
са поискали изменение на ПУП-ПР (план за регулация) в обхват на УПИ IХ-164 по
регулационния план на с. Ябланово, община Котел.

Мотиви: Собствениците на УПИ IХ-164 от кв. 45 по регулационния план на с.
Ябланово, община Котел са предложили разделяне на имота си на два парцела.

Главният архитект на Община Котел е издал виза за проектиране на изменението
отразени в скица № 91/17.02.2022 год. и становище от 21.02.2022 год. с която счита, че
може да се допусне изработване на исканото изменение на ПУП - ПР на основание чл.
134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

След съгласуването на проекта от ОбС-Котел, кмета на община Котел ще издаде
заповед за неговото одобрение.

Предвид на горното предлагам на Общински съвет Котел на основание чл. 21, ал.
1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с
чл. 134, ал. 2, т 6 от Закона за устройство на територията да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР в обхват на УПИ IХ-.164 от кв. 45 по
регулационния план на с.Ябланово.

Приложение:
1.Копие от заявление с вх.№ 94-00-1146/07.03.2022 г.;
2.Копие от скица с виза № 91 от 2022 г.;
3.Копие от становище на Главния архитект на община Котел;
4.Копие от предложение за изменение на ПУР-ПР.

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



изх.№ 000-64/18.03.2022 г. вх.№ 000-64/18.03.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

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

Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план-план за регулация
и план за застрояване (ПУП–ПРЗ) в обхват ПИ пл.№ 13, ПИ пл.№ 54 и ПИ пл.№ 55,
както и улицата между тях по кадастралния план на с.Братан, общ.Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше Решение № 325/23.08.2021 г. е дадено разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план (ПУП–ПРЗ) в обхват ПИ пл.№ 13, ПИ пл.№ 54 и
ПИ пл.№ 55, както и улицата между тях по кадастралния план на с.Братан, общ.Котел.

Проектът е процедиран и съгласуван с Ваше Решение № 418/28.02.2022 г. Със
същото решение са одобрени пазарните оценки на предаваемите части, на база на които
са сключени предварителни договори по чл. 17, ал. 5 от ЗУТ.

Всички документи за собственост и документите относно процедирането на
проекта за ПУП-ПРЗ са приложени към мои предложения с изх. №№ 06-00-
13/11.08.2021 г. и 000-28/15.02.2022 г.

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

Р Е Ш Е Н И Е:

Одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за
застрояване (ПУП–ПРЗ) в обхват ПИ пл.№ 13, ПИ пл.№ 54 и ПИ пл.№ 55, както и
улицата между тях по кадастралния план на с. Братан, общ.Котел, съгласно
приложения проект.

Приложение:
1. Копие от проекта за ПУП – ПРЗ.
2. Копие от Обяснителна записка към ПУП - ПРЗ.
3. Копие от Предварителен договор по чл. 17, ал. 5 от ЗУТ – 2 бр.

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



изх.№ 000-66/18.03.2022 г. вх.№ 000-66/18.03.2022 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Изразходване средства от месечните обезпечения и отчисления по чл.
60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с разпоредбата на § 60 от Закона за изменение и допълнение на
ДОПК, в сила от 01.01.2022 г. (ДВ, бр. 17 от 2022 г.) месечни обезпечения и
отчисления за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64 ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците могат да се разходват по решение на общинския съвет, чрез
вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин
на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Преведените и неусвоени от
общините месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл.
64 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за които има решение на общински
съвет ще бъдат възстановени на общините в срок до 30.04.2022 г.

Средствата ще се използват за дейностите, свързани със събирането и
транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране, осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, третиране на
битови отпадъци, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване.

На основание чл.2 1, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с § 60 от Закона за изменение и допълнение на ДОПК,
предлагам на Общински съвет - Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие, средствата от месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. по
чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64 ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, да се
разходват чрез вътрешни компенсирани промени, за дейности свързани с
предоставянето на услугите по чл. 66 от ЗМДТ, свързани със събирането и
транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното
третиране, осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, третиране на
битови отпадъци, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, в т.ч.
за капиталови разходи, при спазване на приетият от Общински съвет-Котел, начин на
определяне и размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г.

2.Възлага на кмета на общината да извършва необходимите промени по т. 1, по
бюджета на Община Котел, в съответствие с предназначението на разходите.

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



изх.№ 000-67/18.03.2022 г. вх.№ 000-67/18.03.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от Коста Каранашев – кмет на Община Котел
Относно: Финансиране превоз на ученици над 16 години, в профилирана

подготовка, от населените места на община Котел до СУ ”Г.С.Раковски” гр.Котел, за
периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. и от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Ежегодно със свои решения Общински съвет - Котел осигурява средства за
подпомагане на превоза на ученици над 16 годишна възраст от населените места на
общината до СУ „Г.С.Раковски” гр. Котел и обратно, с цел осигуряване на възможност
на учениците над 16 годишна възраст да продължат своето образование в гимназиална
степен в СУ „Г.С.Раковски” гр. Котел . Съгласно разпоредбите на чл. 283, ал. 2 (Доп.-
ДВ бр.99/2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм.- ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от
01.01.2020 г.), изречение второ от ЗПУО, средства от държавния бюджет за транспорт
се предоставят и за ученици, които пътуват ежедневно до училище в друго населено
място в същата или в съседна административно-териториална област, в което се
обучават за придобиване на квалификация по професия, и обратно, ако такова обучение
не се провежда в населеното място, в което живее ученикът, или ако ученикът се
обучава по защитена специалност от професия или специалност от професия, по която
е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда, и в населеното място, в
което живее, няма организирано професионално образование по същата или по друга
защитена специалност от професия, по която е налице очакван недостиг на специалисти
на пазара на труда. В деловодството на общината е входирано искане с Вх.№31-00-
23/25.02.2022 г. от директора СУ „Г. Ст. Раковски“ за средства за транспорт на ученици
над 16-годишна възраст в профилирана подготовка в размер на 23 000 лв.

На основание по чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА предлагам на
Общински съвет - Котел да вземе следното :

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие за осигуряване средства за превоз на ученици над 16-годишна
възраст в профилирана подготовка от населените места на общината до СУ „ Г. С.
Раковски” и обратно за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. и от 15.09.2022 г. до
31.12.2022 г.

2. Да бъдат осигурени средства в размер на 10 000 лв. от бюджета на община
Котел за 2022 г. в местна дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални
гимназии“, за превоз на учениците над 16 год. възраст в профилирана подготовка от
населените места на общината до СУ „Г.С.Раковски” и обратно, за периода от
01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. и от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г. Средствата да се
предоставят по бюджета на СУ „Г.С.Раковски” за 2022 г.

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



изх.№ 000-68/18.03.2022 г. вх.№ 000-68/18.03.2022 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КОТЕЛ

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

Относно: Осигуряване на средства по Решение №311/29.07.2021 г., изм. и доп. с
Решение №327/23.08.2021 г. и № 343/30.09.2021 г., за допускане по изключение
отклонение под минималния брой на учениците в паралелките от първи до дванадесети
клас на Община Котел за учебната 2021-2022 г. и за периода от 15.09.2022 г. -
31.12.2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение на Общински съвет-Котел №311/29.07.2021 г., изм. и доп. с Решение
№327/23.08.2021 г. и № 343/30.09.2021 г., за допускане по изключение отклонение под
минималния брой на учениците в паралелките от първи до дванадесети клас на Община
Котел за учебната 2021/2022 г. и Списък-Образец 2, се определя броя на учениците, за
които училищата с паралелки под минималния брой ще получат допълнителни
средства за периода от 01.01.2022 г. до 15.06.2022 г. Размерът на допълнителните
средства се определя съгласно чл. 68 и чл. 69 на „НАРЕДБА за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование”.

С РМС 50/03.02.2022 г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., годишния стандарт за
ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия, от
01.01.2021 г. е 2339,55 лв. , и от 01.04.2022 г. е 2627,17 лв , преизчислени с регионалния
коефициент за община Котел (регионална седма група). Данните за броя на учениците
са взети от Националната електронна и информационна система за предучилищно и
училищно образование към 01.12.2021 г. на училищата, за учебната 2021 г.-2022 г.

Средствата необходими за периода от 01.01.2022 г. до 15.06.2022 г. и от
15.09.2022-31.12.2022 г. са размер на 205 758 лв., като размера на средствата е
определен, съгласно чл. 68 и чл. 69 на „Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование”. Средствата ще бъдат
осигурени в държавна дейност и държавна дейност –дофинансирана 322
“Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, функция „Образование“,
в бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет.

На основание чл. 17 ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 6, от ЗМСМА, чл. 68 и чл. 69 на
„НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование”, предлагам на Общински съвет Котел да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1.Осигурява средства в размер на 205 758 лв. за обезпечаване на учебния процес
извън определените по единни разходни стандарти за периода от 01.01.2022 г. до
15.06.2022 г. за учебната 2020/2021 г., и от 15.09.2022 г.-31.12.2022 г., по бюджетите на
училищата, както следва:



1.1. Размерът на допълнителните средства в самостоятелните паралелки с не по-
малко от 10 ученика и с по-малко от 10 ученика се определя, като разликата между
норматива за минимален брой и действителния брой на учениците в паралелка се
умножи със:
1.1.1. 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за съответния
период, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII клас на
общообразователните училища е до 40 ученици;
1.1.2. 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за съответния
период, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII клас на
общообразователните училища е от 41 до 80 ученици;
1.1.3. когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 80 ученика,
допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти не се
определят.

1.2. Размерът на допълнителните средства в слети паралелки с не по-малко от 10
ученика и слети паралелки с по-малко от 10 ученика се определя, като разликата между
норматива за минимален брой съгласно приложението и действителния брой на
учениците в паралелка се умножи със:
1.2.1. 60 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за съответния
период, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII клас на
общообразователните училища и във всички класове на специалните училища е до 40
ученици;
1.2.2. 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за съответния
период, когато общият брой на учениците в паралелките в I - VII клас на
общообразователните училища и във всички класове на специалните училища е от 41
до 80 ученици;

ВРБ ЕРС за
съотв.
период и
съотв. %

Бр.уч. за
финанси
ране

Средства ЕРС за
съотв.
период и
съотв.%

Бр.уч. за
финанси
ране

Средства Вс.средств
а в лв.

Самостоятелна паралелка Слята паралелка
Училища с общ бр.ученици от І-VІІ клас до 40 ученици
ОУ
“Д.Камбуров”
с.Стрелци

234/525 16 12144 351/788 40 45560 57704

ОУ "Св.св.Кирил
и Методии"
с.Кипилово

234/525 14 10626 351/788 28 31892 42518

ОУ "Д.-р Петър
Берон"
с.Филаретово

234/525 7 5313 351/788 19 21641 26954

ОУ
"Г.С.Раковски"
с.Пъдарево

234/525 15 11385 351/788 23 26197 37582

ОУ “Хр.Ботев”
с.Тича

234/525 13 9867 351/788 19 21641 31508

Училища с общ бр.ученици от І-VІІ клас от 41 до 80 ученици
ОУ "Хр.Ботев"
с.Мокрен

117/263 9 3420 351/525 8 6072 9492

Всичко: 205758



1.2.3. Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 80
ученика , допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти не
се определят.

Размерът на допълнителните средства е определен като разликата между
норматива за минимален брой и действителния брой на учениците в паралелка, се
умножи по съответния процент, описан по-горе от единния разходен стандарт за
периода от 01.01.2022 г. до 15.06.2022 г. и за периода от 15.09.2022 г.-31.12.2022 г.

2. Средствата в размер на 205 758 лв. да бъдат осигурени по бюджета на община
Котел за 2022 г., в държавна дейност 322 “Неспециализирани училища, без
професионални гимназии“- 10 973 лв. и в държавна дейност-дофинансирана 322
“Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – 194 785 лв., и да се
разпределят по бюджетите на училищата за 2022 г. в размерите по т.1, като директора
на ОУ“Д-р Петър Берон“ с.Филаретово, разпредели 10 973 лв. в държавна дейност 322
“Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ и 15 981 лв. в държавна
дейност-дофинасирана 322 “Неспециализирани училища, без професионални
гимназии“ , функция „Образование“.

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



изх.№ 000-69/18.03.2022 г. вх.№ 000-69/18.03.2022 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Кандидатстване във ФСЗ и осигуряване на собствени финансови
средства за изпълнение на проект „Оборудване на кабинет за рехабилитация в Център
за социална рехабилитация и интеграция – гр. Котел“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел разработва проект „Оборудване на кабинет за рехабилитация в
Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Котел“, с който да кандидатства
по обявения от фонд за „Социална закрила“ прием на проектни предложения.

Допустимите дейности по Компонент 1 “Придобиване на дълготрайни активи и
текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и
модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални
услуги“ са:

1. Закупуване на оборудване/обзавеждане за помещенията за предоставяне на
социални услуги;

2. Строително-монтажни/ремонтни дейности на помещенията за предоставяне на
социални услуги, които са изпълнени условията на Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021
г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на
достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, издадена
от министъра на регионалното развитие и благоустройство, обн., ДВ, бр. 12 от
12.02.2021 г., в сила от 13.03.2021 г., попр., бр. 18 от 02.03.2021 г., доп., бр. 42 от
18.05.2021 г., изм. в бр. 55 от 02.07.2021 г.;

3. Строително-монтажни/ремонтни дейности за осигуряване на достъпна среда
на помещенията за предоставяне на социални услуги.

Едно от условията за допустимост е представяне на решение на Общински съвет
– Котел, относно съгласие за кандидатстване и осигуряване на не по-малко от 10 % от
общия бюджет на проекта.

След като беше отчетена необходимостта от доставка на ново оборудване за
кабинета по рехабилитация в ЦСРИ – гр. Котел и недостига на средства в общинския
бюджет, предлагам да се представи проект пред фонда за финансиране закупуване на
ново оборудване за кабинета по рехабилитация в центъра.

Общият бюджет на проекта ще бъде до 30 000 (тридесет хиляди) лв., от които до
27 000 (двадесет и седем хиляди) лв. ще бъдат финансирани от фонд „Социална
закрила”, а собственият ни принос трябва да е 10 % от общия бюджет или 3 000 (три
хиляди) лв.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация предлагам на Общински съвет –
Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:



Общински съвет – Котел дава съгласие:
1. Община Котел да кандидатства с проект „Оборудване на кабинет за

рехабилитация в Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Котел“ във
фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика;

2. Да се осигурят средства в размер на до 3 000 (три хиляди) лв. за
съфинансиране изпълнението на проект „Оборудване на кабинет за рехабилитация в
Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Котел“ и упълномощава кмета на
общината да подпише декларация за осигуряване на собствени финансови средства.

На основание чл. 60 от АПК и предвид това, че крайният срок за подаване на
проектни предложения е 31.03.2022 г., моля да бъде допуснато предварително
изпълнение на решението.

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



изх.№ 000-41/23.02.2022 г. вх.№ 000-41/23.02.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: разпределение на общинския жилищен фонд за 2022 г.

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По своето предназначение общинските жилища са: за настаняване под наем на
лица с установени жилищни нужди; ведомствени жилища; резервни жилища и жилища
за продажба. Ежегодно до 31 март, Общински съвет, по предложение на Кмета на
Общината приема списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на
жилищата във всяка една от групите.

Предвид горното, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 42 ал. 2 от ЗОС и
чл. 3, ал. 2 от НУРУЖНУРОЖФ, предлагам на Общински съвет – Котел да

Р Е Ш И:

Приема разпределението на общинския жилищен фонд за 2022 година, както
следва:

І.ЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛИЦА С УСТАНОВЕНА
ЖИЛИЩНА НУЖДА:

1. гр.Котел, ул.”Л.Камчия” № 30
2. гр.Котел, ул.”Л.Камчия” № 32
3. гр.Котел, ул.”Л.Камчия” № 34
4. гр.Котел, ул.”Л.Камчия” № 36
5. гр.Котел, ул.”Л.Камчия”№ 28
6. гр.Котел, ул.”Ж.Долчинков” № 14б
7. гр.Котел, ул.”Ж.Долчинков” № 14в
8. гр.Котел, ул.Изворска” № 79
9. гр.Котел,ул.акад.”М. Арнаудов”№ 14- I-ви етаж
10. гр.София, ул.”Ангел Кънчев” № 18
11. с.Остра могила- общежитие за учители
12. с.Остра могила- жилищна сграда
13. с. Жеравна-жилищна сграда
14. с. Ябланово, ул.”Проф. Павлов”№ 2 /3 бараки с по два входа/
15. гр.Котел,ул.”Х.К.Боева”№ 2б ап.5
16. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева” № 2б ап.6
17. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева”№ 2б ап.7
18. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева”№ 2б ап.8
19. гр.Котел,ул.”Х.К.Боева”№ 2б ап.9
20. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева” № 2б ап.10
21. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева”№ 2б ап.11



22. гр.Котел,ул.”Х.К.Боева”№ 2б ап.16
23. гр.Котел,ул.”Х.К.Боева”№ 2б ап.19
24. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева”№ 2а ап.4
25. с. Тича, общежитие за учители /три бараки с по два входа/
26. с.Ябланово, ул.”Освобождение” №45 / два апартамента- № 4 и 5 /
27. с.Малко село, общежитие за учители – три стаи
28. гр.Котел, жилищна сграда до п.”Изворите”

ІІ. ВЕДОМСТВЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД:

1. гр.Котел, ул.”Л.Камчия” № 50 ап.16
2. гр.Котел, ул.”21 януари” № 30
3. гр.Котел, ул.”21 януари” № 31
4. гр.Котел, ул.” 21 януари” № 32
5. гр.Котел, ул.”21 януари” № 33
6. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева” № 2 а, ап.2
7. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева” № 2б, ап.12
8. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева” № 2б, ап.13
9. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева” № 2б, ап.14
11. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева” № 2б, ап.15
12. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева” № 2б, ап.17
13. гр.Котел, ул.”Х.К.Боева” №2б ап.18
14. гр.Котел, ул.”Изворска” № 6- 3 апартамента
15. с.Ябланово, ул.”Освобождение” № 45, четири самостоятелни

апартаменти/№1,2,3,6/
16. с.Соколарци- общежитие за учители
17. с.Стрелци- жилищна сграда
18. с.Медвен-част от Здравна служба
19. с.Нейково- жилище към Здравна служба
20. с.Пъдарево-жилище към Здравна служба
21. гр.Котел,ул.”Кр. Раковски” № 6 ап.3
22. с. Ябланово,ул.”Проф. Павлов” № 2, два броя временни постройки с по два

входа.

ІII.РЕЗЕРВЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД:

1.гр.Котел, ул „Изворска” № 5 ап.6

IV. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА: НЯМА.

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



изх.№ 000-58/17.03.2022 г. вх.№ 000- 58/17.03.2022 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 87031.501.615 по КККР на с. Ябланово

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Поземлен имот с идентификатор 87031.501.615 по КККР на с.Ябланово, предмет
на скица-проект № 15-237076-07.03.2022 г., издадена от СГКК-Сливен, с проектна
площ 2 523 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), е образуван от ПИ 87031.501.615 (с
площ 2 430 кв.м.), собственост на частни лица и част от ПИ 87031.501.2044-улица (с
площ 93 кв.м.), общинска собственост. Имота е образуван с цел прилагане на
действащия ПУП на селото, одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г., в частта му за
УПИ Х615 в кв.63. Общинската част от проектният имот е 93/2523 ид.ч. и за нея е
съставен АОС № .-…../ 10.03.2022 г. Останалите 2430/2523 ид.части от проектният
имот, както и построените в него сгради, са собственост в режим на СИО на Х.Х. В. и
Ю. А. В. по Н.Акт № …., том …, дело № …/2007 г. по описа на Службата по
вписванията – Котел.

В общинската администрация е постъпило заявление с вх.№ 94-00-579/
24.01.2022 г., подадено от Я.Мавродиева – пълномощник на лицата (съгласно
пълномощно рег.№ 044/13.01.2022 г. на И.Идриз – кмет на с.Ябланово), с искане да
изкупят общинската част от проектният имот, представляваща терен с площ 93 кв.м.
Целта им е да урегулират имота и да процедират последващо изменение на ПУП-ПР за
разделяне на същия.

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 от 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 оценка на
общинската част от имота и определи пазарна цена в размер на 789.00 лева. Данъчната
оценка на общинската част от имота е 399.90 лева.

Развалянето на съсобственост по отношение на този имот не е предвидено в
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2022 г., което налага нейната актуализация в Раздел І, т.4, „Общински имоти в режим
на съсобственост с ФЛ или ЮЛ, за които ще се пристъпи към разваляне на
съсобственост”.



Предвид горното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36,
ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 4, ал. 2, 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. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 година“, приета с Решение № 403/31.01.2022 година на
Общински съвет-Котел, както следва: В Раздел І, т.4„Общински имоти в режим на
съсобственост с ФЛ или ЮЛ, за които ще се пристъпи към разваляне на съсобственост”,
се добавя нова позиция под № …, в графа „местонахождение” се вписва „с.Ябланово,
ПИ 87031.501.615, кв.63, УПИ Х615”, в графа „метод за разваляне на съсобствеността”
се вписва „съсобственост между Община Котел и ФЛ, метод - изкупуване частта на
общината от съсобственика”.

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Котел от една
страна и Х. Х. В. и Ю. А. В. в режим на СИО от друга, по отношение на проектен
поземлен имот с идентификатор 87031.501.615 по кадастралната карта и кадастрални
регистри на с.Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на ИД на АК, с
адрес на поземления имот: с.Ябланово, ул.”…………” № …, с проектна площ 2 523
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), при граници на имота: ПИ 87031.501.618; ПИ
87031.501.616; ПИ 87031.501.2000-улица; ПИ 87031.501.613 и ПИ 87031.501.614,
предмет на скица-проект № 15-237076 – 07.03.2022 г., издадена от СГКК-Сливен, за
който е отреден УПИ Х615 в кв.63 по действащия ПУП на селото, одобрен с Решение №
116/31.07.2008 г. на Общински съвет - Котел, с приложена регулация.

3. Съсобствеността по т.2 от настоящото решение да се прекрати чрез продажба
частта на Община Котел, представляваща 93/2523 ид.части от имота, актувани с АОС
№ …./10.03.2022 г., на съсобствениците Х. Х. В. и Ю. А. В. в режим на СИО при равни
дялове, за сумата от ……… лева.

4. Упълномощава Кмета на Община Котел да проведе процедурата и да сключи
договор за прекратяване на съсобствеността чрез продажба на общинската ид.част от
имота на съсобствениците.

5. 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.Ябланово.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ксеро-копия от:
 Скица-извадка за УПИ Х615 в кв.63 по ПУП;
 Скица-проект за изкупуване по регулация, изготвена от инж.Георгиев;
 Скица-проект № 15-237076-07.03.2022 г., издадена от СГКК-Сливен;
 АОС…../10.03.2022 г.;
 Заявление вх.№ 94-00-579/24.01.2022 г.;
 Н.А. №…, т. .., д. № …/2007 г. по описа на СВ-Котел;
 доклад за пазарна оценка;
 удостоверение за данъчна оценка.

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



изх.№ 000-62/18.03.2022 г. вх.№ 000- 62/87.03.2022 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: определяне индивидуалния размер на основната месечна заплата и
допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на
новоизбрания кмет на кметство с. Тича

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на
кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средства за работна заплата
на персонала от общинския бюджет.

Във връзка с проведените частични местни избори на 27.02.2022 г. за кмет на
кметство с.Тича, и положена клетва на 10.03.2022 г. от новоизбрания кмет предлагам
Общински съвет гр. Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на кметство с.Тича
В. Хюсеинов, в размер на ….. лева, считано от датата на полагане на клетвата пред
Общински съвет гр. Котел.

2. За всяка година придобит трудов стаж се начислява допълнително
възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер на 0,8 на сто. Правото
за получаването му възниква при придобит трудов стаж за професионален опит три
години.

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



изх.№ 000-55/14.03.2022 г. вх.№ 000- 55/14.03.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев – Кмет на Община котел

Относно: Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Котел за 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование и във връзка с изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците, ежегодно до 30 април Общинският съвет
приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие. Годишният
план се приема по предложение на Кмета на общината, след съгласуване със
съответното Регионално управление на образованието.

Дейностите от плана целят:
- приобщаващото образование във всички институции работещи с деца на територията
на общината, да се превърне в процес на приемане и подкрепа на индивидуалността на
всяко дете и ученик;
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане предучилищното
и училищното образование;
- правото на достъп на всяко дете и ученик до подкрепа за личностно развитие в
зависимост от неговите индивидуални потребности;
- допълнителна подкрепа за децата и учениците в риск;
- допълнителна подкрепа и съдействие между институциите за повишаване на обхвата
на децата и учениците;
- допълнителна подкрепа на деца и ученици от уязвими групи.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 197, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет -
град Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в община Котел за 2022 година.

Приложение:
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и

учениците в община Котел за 2022 година.

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