
Изх. № 000-80/31.03.2022 г. Вх. № 000-80/31.03.2022 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 : Приемане бюджета з
а 2022 г. на Община Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ПМС №31/17.03.2022 г. за изпълнението на ДБРБ за 2022 г. ,
и чл. 33 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Котел, предлагам на Общински съвет Котел да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Приема бюджета на Община Котел за 2022 г., както следва :

Показатели Държавна
дейност

Местна
дейност

1.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ : 2488288 лв.
/разпределени по дейности и по показатели, съгласно
Приложение №1/

13603 лв. 2474685 лв.

2. РАЗХОДИ: 25059821 лв. /разпределени по дейности и по
показатели, съгласно Приложение №2/ в т.ч.

14443552 лв. 10616269 лв.

-за допълнително финансиране на делегирани от държавата
дейности със средства от собствени приходи и изравнителна
субсидия
-за местни дейности
в т.ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи

818380 лв.

9797889 лв.
155 000 лв.

3.БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ :14092966 лв. в т.ч. 11699519 лв. 2393447лв.
3.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 12310319 лв.
3.2. Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни
дейности в т.ч.

2700400 лв.

-обща изравнителна субсидия за местни дейности 2392600 лв
-за зимно поддържане и снегопочистване 307800 лв
3.3. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи 1376500 лв.
3.4. Възстановени трансфери в ЦБ -617076 лв. -1200000 лв.
3.5.Трансфери м/у бюджети -336192 лв.

3.6.Трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС -4638 лв. -260804 лв.
3.7. Временни безлихвени заеми 10914 лв. 113543 лв.
4.БЮДЖЕТНО САЛДО: - 8478567 лв. /1-2+3/ -2730430 лв. -5748137 лв.
5. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО: 8478567 лв. в
т.ч.:

2730430 лв. 5748137 лв.

5.1. Възмездна финансова помощ 133000 лв.
5.2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на
др.бюджети , сметки и фондове

-153869 лв.



5.3. Друго финансиране -707 лв.
5.4. Преходен остатък /разпределен по функции, съгласно
Приложение №1а/

2885006 лв. 5615137 лв.

2. Приема инвестиционна програма за 2022 г. /поименен списък по обекти и източници на
финансиране/ в размер на 12 306 828 лв., съгласно Приложение № 3.

3. Определя 106 щатни бройки численост на персонала в общинска администрация, в т.ч.:
 84 бр. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт;
 22 бр. дофинансирани за сметка на общински приходи;

3.1 Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати
по т. 3, съответно за делегираната и дофинансираната дейност.

4. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г. за делегираните от държавата дейности и за
местни дейности, без звената от функция „Образование“, които прилагат системата на
делегирани бюджети, съгласно Приложение №№ 4, 4а.

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва :
5.1. За членски внос по решение на Общински съвет - 7 850 лв.
5.2. Помощи по решение на Общински съвет -30 000 лв.
5.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите
за социално подпомагане лица, на които е отпусната социална помощ не по-късно от 12 месеца
преди настъпване на събитието, в размер до 100 лв. , които включват разходи за ковчег,
надгробен знак, превоз на покойника, изкопаване и заравяне на гроб - 8 000 лв.
5.4. Издръжка Клубове на инвалида и на пенсионера- 12 640 лв.
5.5. Субсидия за Общински футболен клуб „Котел” за 2022 г., съгласно Приложение №5 -
20 500 лв.
5.6. За мероприятия по Културния календар за 2022 г., съгласно Приложение № 6 - 188 200 лв.,
в т.ч. финансирани с приходи от концесии в размер на 10 000 лв.
5.7. За мероприятия по Спортния календар за 2022 г. съгласно Приложение№7- 7 600 лв.
5.8. Субсидии за организации с нестопанска цел – Читалища - 296 964 лв.
5.8.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.
5.8.

6. Приема следните лимити за разходи :
6.1. социално-битови разходи на персонала, определен в размер до 3 на сто (заедно с
приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски) от утвърдените разходи за основни
заплати на лицата ;
6.2 за работно облекло на служителите и работниците в общинска администрация и
мероприятията към нея и второстепенните разпоредители - отдел „СХД” и „Исторически
музей” в размер до 400 лв.
6.3. разходи за посрещане на гости и представителни - 11 000 лв.
в т.ч.
- на кмета на Община Котел - 8 000 лв.
- на председателя на Общински съвет – Котел - 3 000 лв.

7. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с
кметски наместници, съгласно Приложение № 8.
7.1. Разходите за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място, се
финансират с 30% от приходите от наем, от аренда на земеделски земи общинска собственост.

8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски от
местоживеенето до местоработата и обратно, когато се намират в различни населени места, в
размер на 100% от действително извършените, съгласно Приложение №9.



8.1. Превоза на служителите от местоживеенето до местоработата и обратно, се извършва със
специализиран транспорт. За целта кмета на общината може да сключи договор за
специализиран превоз с лицензиран превозвач, като във този случай не се изплаща
индивидуално транспортни разходи на съответното длъжностно лице.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и
средства по други международни програми и договори за 2022 г., в размер на 9 057 780 лв.,
съгласно Приложение №10.

10. Одобрява тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за 2023 г., 2024 г. и 2025 г.,
съгласно Приложение № 11 и на общинските сметки за средствата от Европейския съюз на
Община Котел за 2023 г., 2024 г. и 2025 г., съгласно Приложение 11а.

11. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №12.

12. Одобрява бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение
№13.1.- 13.12.

13. Определя максималния размер на дълга, както следва:
13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 701 130 лв.
13.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2022 г. в размер на 233 710 лв.

14. Одобрява максималния размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат
натрупани през 2022 г. в размер на 11 685 000 лв.

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през
2022 г. в размер на 12 690 000 лв.

16.Определя размера на просрочените задължения от 2021 г., които ще бъдат разплатени от
бюджета за 2022 г. в размер на 55 809 лв., съгласно Приложение №14

17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през
2022 г. в размер на 250 000 лв.

18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за
разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи .

19. Възлага на кмета:
19.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
19.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на
разходите за местните дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на
бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.4. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните
записки към тях.
19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните
общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.



20. Общински съвет Котел, дава съгласие планираните средства като резерв за непредвидени и
неотложни разходи в местна дейност 998 „Резерв”; временно свободните средства в местна
дейност 832 „Служби и дейности по поддържане , ремонт и изграждане на пътища”, средствата
от приватизация, и временно свободните средства в местните дейности , да се предоставят
като временен безлихвен заем между бюджети и сметки за средства от ЕС, за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по
други международни програми.
20.1. Временните безлихвени заеми да бъдат възстановени по дейностите от които са
предоставени , непосредствено след верифициране на допустимите за финансиране разходи от
УО или МЗ и привеждане на средствата по съответните проекти.
20.2. Когато, съгласно клаузите на договорите, разходите са за сметка на общината,
общински съвет-Котел, дава съгласие кмета на общината да трансформира предоставения заем
в трансфер между бюджети и сметки за средства от ЕС, с изключение на временно ползваните
целеви средствата (напр. приватизация, средства за поддържане на пътища, средствата
заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в делегираната от държавата
дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“).

21. Приема доклада към проекта за бюджет на община Котел за 2022 г., съгласно Приложение
№15.

22 Приема доклада към тригодишната бюджетнта прогноза на Община Котел за 2023 г., 2024 г.
и 2025 г, съгласно Приложение №16

23.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение
№17.

Приложение: №1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13.1 до 13.12, 14, 15, 16, 17.

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



Изх.№ 000-76/28.03.2022 г. Вх.№ 000-76/28.03.2022 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: Определяне на представител на общината за редовно заседание на
общото събрание на Асоциацията по ВиК - Сливен, неговата позиция и мандат по
въпросите от дневния ред

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинската администрация е постъпило писмо с изх. № АС -01-
00036/23.03.2022 година от г-н Веселин Вълчев – Областен управител и Председател на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, относно провеждане на редовно
присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК – Сливен, което ще
се проведе на 29.04.2022 година, от 10:30 часа.

Съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) преди всяко заседание на
Асоциацията по ВиК, позицията и мандатът на представителя на общината за
заседанията на общото събрание на асоциацията се съгласуват от общинския съвет.
Съгласно чл.198е, ал.3 от ЗВ представител на общината в асоциацията по ВиК е кметът
на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг
представител.

Предвид изложеното, на основание чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т.
7 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, във връзка с писмо с изх.№ АС-01-00036/
23.03.2022 г. от Председателя на Асоциацията по ВиК – Сливен, предлагам на
Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. При невъзможност на г-н Коста Каранашев – Кмет на Община Котел, да
участва в заседанието на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация
– Сливен” ООД, определя г-н Шериф Куванджъ – зам.-кмет на Община Котел, за
представител на Община Котел.

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

1. По т. 1 от дневния ред: Приемане на бюджет на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за 2022 година – гласува …….

2. По т. 2 от дневния ред: Приемане отчет за изпълнението на бюджета на
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за 2021 г. – гласува ……...



3. По т. 3 от дневния ред: Приемане на годишния отчет за дейността на
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД за 2021 г. – гласува ……..

4. По т. 4 от дневния ред: Одобряване на Подробна инвестиционна програма за
2022 г. на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД - гласува ……..

Приложение: писмо изх.№ АС-01-00036/23.03.2022 г. от Председателя на
Асоциацията по ВиК – Сливен.

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



Изх. № 000-92/11.04.2022 г. Вх. № 000-92/14.04.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

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

Относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен
устройствен план-парцеларен план) и одобряване на задание за обект „Ново трасе на
ел. кабел 1 КV за присъединяване на ПИ с идентификатор 29283.50.4 по КККР на с.
Жеравна, Община Котел, Област Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със заявление с вх. № 000-91/08.04.2022г. е постъпило искане от К.Д.К. за
разрешение изработване на проект за ПУП-ПП с цел захранване с ел. енергия на ПИ №
29283.50.4 по КККР на с. Жеравна, Община Котел.

Мотиви: Захранване с ел. енергия на кравеферма в ПИ с идентификатор
29283.50.4 по КККР на с. Жеравна, Община Котел.

Предвид на това предлагам на Общински съвет-Котел, на основание чл.21, ал.1,
т.11 и т.8 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, във връзка с чл.125, ал1, ал.2, чл.124б, ал.1 и чл.110,
ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ да вземе
следното

Р Е Ш Е Н И Е
1. На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за ПУП-

ПП (подробен устройствен план-парцеларен план) с цел захранване с ел. енергия на
кравеферма в ПИ с идентификатор 29283.50.4 по КККР на с. Жеравна, Община Котел.

2. На основание чл. 124б, ал.1 от ЗУТ одобрява задание за проектиране на ПУП-
ПП за гореописания обект, което е неразделна част от настоящото решение.

3. Дава предварително съгласие за преминаване на трасето на техническата
инфраструктура през ПИ № 29283.49.255-за местен път-Общинска частна, през ПИ №
29283.50.5-пасище-Общинска публична и ПИ № 29283.501.565-за второстепенна улица-
Общинска публична.

4. Предварителното съгласие е валидно до 3 (три) години.
Проектът подлежи на обявяване по реда на чл. 128, ал.1 и 5 от ЗУТ. Да се

съгласува по реда на чл. 127, ал.2 във връзка с чл. 128, ал.6 от ЗУТ преди внасянето му
за приемане и одобряване.

Приложение:
1. Копие от документ за собственост.
2. Копие от заявление с вх. № 000-91/08.04.2022 година.
3. Копие от задание.
4. Копие от скица предложение.

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



Изх. № 06-00-4/12.04.2022 г. Вх. № 06-00-4/12.04.2022 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Възлагане на услугата „Патронажна грижа” на „Домашен социален
патронаж”, Котел като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по проект
„Патронажна грижа + в община Котел”, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”2014-2020 година, финансирана от ЕСФ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Котел”,
финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG05M9OP001-6.002-0100-C01. Проектът включва два компонента:
„Патронажна грижа“ и „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от
държавата дейности“. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е от 12.04.2021
до 12.05.2022 година. По компонент „Патронажна грижа“ се създаде възможност да
бъдат задоволени нуждите на минимум 44 бр. потребители на услугата от Община
Котел, които получават социално-здравни услуги и услуги в домашна среда, получават
качествена и адекватна на нуждите им патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно,
за период от 12 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти и домашни
помощници.

Съгласно писмо на УО на ОП РЧР, на Община Котел е предложено удължаване
на дейностите по проекта с шест месеца. Тъй като с Решение № 252/28.04.2021 г. на
Общински съвет-Котел е определен срока на услугата от 12 месеца, т.е. до 12.05.2022 г,
следва да се представи ново решение за удължаването ѝ с шест месеца, а именно до
12.11.2022 г.

Патронажната грижа е определена като УОИИ (услуга от общ икономически
интерес), като част от безвъзмездната финансова помощ във връзка с предоставянето на
услугата, представлява компенсация за обществена услуга за доставчика на тази услуга.
Услугата „Патронажна грижа” следва да бъде възложена от общината в съответствие с
изискването на Решение на комисията от 20 декември 2011 година за УОИИ
(Решението), като задължението за изпълнение важи за срок на изпълнение на проекта,
а именно 6 (шест) месеца.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +” в частта ѝ за предоставяне на УОИИ са приложими правилата
по държавните помощи. В съответствие с Известие на Комисията относно понятието за
държавна помощ, посочено в чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (2016/С 262/01), УО на ОП РЧР е направил преценка за
приложимостта на режима по държавна помощ на всяко от трите нива по отношение на
инвестициите, а именно: собственик (община), оператор (доставчик на услугата) и
краен ползвател (ползвател на патронажната грижа). Съгласно представения в
Условията анализ, приложимостта на правилата по държавните помощи се изключва на
две от нивата: нивото на собственика и нивото на ползвателя. Изключването на
приложимостта на правилата по държавните помощи на нивото на собственика



(съответната община бенефициент/партньор) е обвързано със задължението на
общините за осигуряване на подходящи социални услуги за населението, което е и
приоритет на всеки краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план или програма.

Съгласно Закона за социалното подпомагане, социални услуги се извършват от
държавата, общините и др., като кметът на общината управлява социалните услуги на
територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и
местни дейности, отговаря за спазването на критериите и стандартите за предоставяне
на социални услуги и е работодател на ръководителите на тези услуги. Като такива за
тях възниква задължението да планират, управляват и определят какви социалните
услуги да се предоставят на тяхната територия на местно ниво (в съответствие със
Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото прилагане) и да осигурят
предоставянето им в съответствие с националните приоритети.

Разработването на акта за възлагане в съответствие с изискванията на Решението
е ангажимент на общините, който те поемат със сключването на договора за БФП по
процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +” в съответствие с Решението, „Патронажната грижа” се определя
като УОИИ, като част от безвъзмездната финансова помощ във връзка с
предоставянето на услугата „Патронажна грижа” и представлява компенсация за
обществена услуга за оператора на тази услуга (доставчика), която компенсация е
съвместима с вътрешния пазар и изключена от изискването за уведомяване, посочено в
член 108, параграф 3 от Договора за функциониране на ЕС.

„Възлагащ орган” е компетентният орган, който чрез конкретен акт може да
възложи на общинско звено (под формата на общинско предприятие или друго
общинско звено) да предоставя патронажни грижи, може да определи реда и условията
за това и може да осъществява контрол върху спазването на приетите от него правила.
Във връзка с това е предложен проект на „Методика за предоставяне на интегрирана
здравно-социална услуга „Патронажна грижа +“, в който са представени реда и
условията за предоставяне на услугата, предложен за одобрение от Общински съвет-
Котел.

Този орган „Възлагащ орган” е Общинският съвет. Компетентността на
Общинския съвет, съгласно приложимото национално законодателство обхваща
определянето на видовете социални услуги на територията на съответната община,
както и плана за развитие на социалните услуги на общинско равнище. Това е и органът,
който следва да вземе решение за това кои точно общински услуги следва да бъдат
определени като УОИИ. С оглед на посоченото, Общинският съвет е компетентният
орган, който по силата на нарочен акт (решение на Общинския съвет) може да
определи по какъв ред и чрез кои звена, Общината ще предоставя патронажните грижи
и ще осъществява контрола върху спазването на приетите от този орган нормативни и
др. правила. Общинският съвет е органът, който ще „възложи” изпълнението на УОИИ
и ще контролира предоставянето на услугата съвместно с кмета на общината.

В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за
потребителите на патронажните грижи. Общинският съвет може да реши
финансираните по ОП РЧР услуги по патронажна грижа да се ползват от потребителите
без заплащане на такса.

По силата на чл. 44, ал.1, т.1. и 2 от ЗМСМА кметът ръководи цялата
изпълнителна дейност на общината, насочва и координира дейността на
специализираните изпълнителни органи. Чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА установява и
правомощие на кмета на общината да организира изпълнението на общинския бюджет,



а т. 7 вменява задължението на кмета да организира изпълнението и на актовете на
Общинския съвет.

Видно от гореописаното предоставянето на услугата „патронажна грижа за
възрастни и лица с увреждания” се възлага от Общинския съвет чрез Кмета на
общината.

Възлагането на услугата се осъществява с акт за възлагане или поредица от
няколко акта, които в своята съвкупност следва да съдържат всички необходими
реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ. Възлагането на УОИИ се
осъществява с Решение на съответния общински съвет на доставчика чрез кмета на
общината, който трябва да изготви заповед за възлагане на услугата „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, които съвкупно да съдържат всички
необходими реквизити съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от (ЗМСМА) и
във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година, предлагам Общински съвет
- Котел да вземе следното:

РЕШЕНИЕ

1. Общински съвет – Котел упълномощава кмета на община Котел да възложи
чрез Заповед изпълнението на услугата „Патронажна грижа” по проект „Патронажна
грижа + в община Котел”, финансиран по ОП РЧР като услуга от общ икономически
интерес /УОИИ/ на „Домашен социален патронаж”, Котел, съдържаща всички
необходими реквизити съгласно член 4 от Решение на комисията от 20 декември 2011
година за УОИИ;

2. Общински съвет-Котел ще осъществява контрол върху предоставянето на
услугата съвместно с кмета на общината;

3. Финансираните услуги по административния договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ да се ползват от потребителите без заплащане на такса;

4. Възлага на Кмета на община Котел да предприеме необходимите действия по
изпълнение на решението.

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



Изх. № 000-89/07.04.2022 г. Вх. № 000-89/07.04.2022 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: Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и
семейства на територията на Община Котел.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 05.04.2022 г. се проведе заседание на Постоянната комисия за отпускане на
еднократна финансова помощ.

На заседанието си комисията разгледа всички постъпили заявления за отпускане
на еднократна финансова помощ, входирани до 05.04.2022 г. в деловодството на
община Котел.

Съгласно правомощията си и на основание чл.5, ал.7 и 8 от Правилника за реда и
начина за отпускане на еднократна финансова помощ /ПРНОЕФП/, приет с Решение на
ОбС-Котел № 141 от 31.07.2012 г., комисията разгледа и се произнесе с мотивирано
предложение по всяко едно от заявленията.

В изпълнение на разпоредбата на чл.5, ал.9 от ПРНОЕФП и като взех предвид
направените от постоянната комисия за отпускане на еднократна финансова помощ
предложения, обективирани в протокол от заседанието, проведено на 05.04.2022 г.,
внасям настоящата докладна записка в ОбС-Котел за разглеждане и произнасяне от
страна на общинския съвет.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА , чл.2 във
връзка с чл.5, ал.9 и 10 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна
финансова помощ , предлагам Общински съвет гр. Котел да разгледа настоящата ми
докладна записка на предстоящата сесия и да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

I. ОТПУСКА еднократна финансова помощ на лицата предложени от
постоянната комисия за отпускане на еднократна финансова помощ,
посочени в Протокол № 1 от проведеното на 05.04.2022 г. заседание на
комисията.

II. НЕ ОТПУСКА еднократна финансова помощ на лицата предложени от
постоянната комисия за отпускане на еднократна финансова помощ,
посочени в Протокол № 1 от проведеното на 05.04.2022 г. заседание на
комисията.

IІІ. Протоколът е неразделна част от настоящото решение.

IV. Средствата да се осигурят от бюджета на община Котел за 2022 г. по §42-
14 „Обезщетения и помощи по решения на общински съвет”.



V. Възлага на Председателя на Общински съвет - Котел да уведоми
горепосочените лица за взетото решение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол №1/05.04.2022 г. на постоянната комисия по чл.4, ал.1 от
Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ входиран в
деловодството на Община Котел с вх. № 000-85 / 05.04.2022 г.

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



Вх. № 33-00-418/11.04.2022 г.

До
Общински съвет
гр.Котел

П Р Е Д Л ОЖ Е Н И Е

от Христина Чолакова – Председател на Общински съвет - Котел

Относно: Приемане на справка-отчет внесена от началника на Районно
управление-Котел с информация за дейността на група „Охранителна полиция”
при Районно управление– Котел, ОДМВР гр.Сливен за първото тримесечие на
2022 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата, благоустройството и безопасността на движението на
територията на Община Котел, контролните органи по изпълнението на наредбата
изготвят и представят в общинския съвет информация за установените от тях
констатации и наложени санкции на всяко тримесечие. Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 2 от
цитираната наредба началникът на Районно управление - Котел е един от контролните
органи по изпълнението на наредбата. В тази връзка и на основание чл. 44, ал. 3 от
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата,
благоустройството и безопасността на движението на територията на Община Котел в
Общински съвет – Котел е постъпила справка-отчет от началника на Районно
управление-Котел с наш вх. № 06-00-102/07.04.2022 г. с информация за дейността на
група „Охранителна полиция” при РУ - Котел, ОДМВР гр. Сливен през първото
тримесечие на 2022 г., която да бъде разгледана от общинския съвет.

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

Р ЕШ Е Н И Е:

Приема справката-отчет внесена от началника на Районно управление-Котел с
информация за дейността на група „Охранителна полиция” при Районно управление-
Котел, ОДМВР гр.Сливен за първото тримесечие на 2022 г.

Приложение: Справка-отчет внесена от началника на Районно управление-
гр.Котел.

Председател на Общински съвет-Котел:
(Христина Чолакова)



Изх. № 000-93/11.04.2022 г. Вх. № 000-93/11.04.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Коста Каранашев – Кмет на Община Котел

Относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет - Котел за
периода:

от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на
общински съвет и внася в общински съвет отчет за изпълнението им.

С оглед на това законово изискване представям изготвен отчет за изпълнението
на решенията на Общински съвет – Котел, който обхваща периода:

от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, внасям за
разглеждане в открито заседание на Общински съвет – Котел отчета за изпълнението на
решенията на Общински съвет, като предлагам следния проект на

Р Е Ш Е Н И Е

Приема отчета, внесен от Кмета на община Котел за изпълнение на решенията
на Общинския съвет за периода:

от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

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


