
Изх. № 000-116/17.05.2022 г. Вх. № 000-116/17.05.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД КОТЕЛ

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от Коста Каранашев – КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в
Община Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С промените в Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ. бр. 17
от 2022 г., в сила от 01.04. 2022 г.), касаещи отпадането на таксите в предучилищното
образование в държавните и общинските детски градини и училища се налага промяна
в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите
в Община Котел.

Мотивите, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в
Община Котел са, следните:

1. Причини, които налагат приемането.
Предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Котел е продиктувано от приетите промени в Закона за
предучилищното и училищното образование, обнародвани в Държавен вестник, бр. 17
от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.

С направените промени в Закона за предучилищното и училищното образование
са отменени чл. 298, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, а именно: (2) Родителите на децата заплащат
такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет, а на
децата в задължително предучилищно образование – само такси за дейностите по
хранене, извън финансираното от държавата. (3) Размерът и редът за заплащане на
таксите по ал. 2 се определят: 1. със Закона за местните данъци и такси – за общинските
детски градини и училища; 2. с акт на Министерски съвет – за държавните детски
градини и училища. (4) Родителите не заплащат такси в случаите, определени с
нормативен акт.

От 01.04.2022 г. родителите на децата не са задължени да заплащат държавни
такси, посочени в отменените разпоредби на чл. 298, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за
предучилищното и училищното образование.

Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал.3 от АПК издадените от общинските съвети
наредби следва да съответстват на нормативните актове от по- висока степен и да
уреждат съобразно тях обществени отношения от местно значение. Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община
Котел и нейните разпоредби следва да съответстват на ЗПУО и ЗМДТ, като
детайлизират заложените в тях общи положения, съобразно местните условия и
предоставената на общинския съвет компетентност.



2. Цели, които се поставят при приемането на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на Община
Котел.

Целта на настоящия проект за изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Котел е постигане на
съответствие с нормативни актове от по – висока степен, насочени към финансово
облекчаване на родителите на деца, посещаващи детски градини чрез отпадане
заплащането на такси за детски градини.

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели по –
пълно обхващане на децата в предучилищното образование на община Котел.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на наредбата.
Прилагането на предложеното изменение и допълнение на Наредбата за

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община
Котел, Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи,
лагери и други общински социални услуги“, не се очаква влияние върху финансовите
резултати.

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата.
Финансово облекчение на родителите и по – засилен интерес децата им да

посещават детските заведения.
5. Съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект за изменение на Наредбата за определяне и

администриране на местните такси и цени на услуги на Община Котел е в съответствие
с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление, директивите на
Европейската общност, свързани с тази материя.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за
изменение и допълнение на наредбата, заедно с мотивите е публикуван на интернет
страницата на Община Котел.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси
и във връзка с чл. 298, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,
предлагам на Общински съвет - Котел да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Котел, както следва:

§1. В раздел III. Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални
грижи, лагери и други общински социални услуги, се правят следните изменения:

1. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1.1 Текстът на ал. 1, се изменя както следва:

ал. (1) Издръжката на децата в предучилищното образование в общинските детски
градини и училища се осигурява със средства от държавния и общинския бюджет.

1.2 Ал. 2 се отменя.
§2. Чл. 23а, 23б, 23в, 23г и 23д се отменят.

Приложения:
1. Уведомление, Мотиви и Проект на Наредба за изменение и допълнение на

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в
Община Котел.



2. Справка за постъпили предложения, становища и възражения по проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на Община Котел

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



Изх. № 06-00-5 / 18.04.2022 г. Вх. № 06-00-5 #1/ 18.04.2022 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 за продажба на недвижими имоти – частна общинска
собственост, находящи се във вилна зона „Чукарите“ гр. Котел, и определяне на
пазарната им цена.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на поземлени имоти – частна общинска собственост
находящи се във вилна зона „Чукарите“ гр. Котел, а именно:

- поземлен имот с идентификатор 39030.504.46 по КККР на гр. Котел, с площ 3
024 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, за който е отреден УПИ VІІІ-46 в кв.5 по регулационния
план на вилна зона „Чукарите“ гр. Котел, с приложена регулация, актуван с АчОС №
4831/07.02.2019 г.;

- поземлен имот с идентификатор 39030.504.47 по КККР на гр. Котел, с площ 3
453 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ІХ-1,2 в кв.5 по
регулационния план на вилна зона „Чукарите“ гр. Котел, с приложена регулация,
актуван с АчОС № 4803/ 18.01.2019 г.;

- поземлен имот с идентификатор 39030.504.49 по КККР на гр. Котел, с площ 937
кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ ХІ-3 в кв.5 по
регулационния план на вилна зона „Чукарите“ гр. Котел, с приложена регулация,
актуван с АчОС № 4805/ 18.01.2019 г.

Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2022 година, в Раздел І, т. 3. „Общински имоти,
които ще бъдат обект на продажба”, съответно на позиция № 6, 7 и 8 от таблицата.

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 са
изготвени данъчни оценки на имотите, и е възложено на лицензиран оценител
изготвянето на пазарни оценки. Тъй като, в поземлените имоти предмет на
настоящото предложение, има дървета, в изготвените пазарни оценки на имотите е
включена и оценка на дървесината, изготвена от лицензиран оценител.

Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 39030.504.46 по КККР на гр.
Котел, с площ 3 024 кв. м., е в размер на 25 651.10 лв., а определената от
лицензираният оценител пазарна цена на имота ведно с намиращата се в него
дървесина е в размер на 32 120 лв.

Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 39030.504.47 по КККР на гр.
Котел, с площ 3 453 кв. м., е в размер на 29 290.10 лв., а определената от
лицензираният оценител пазарна цена на имота ведно с намиращата се в него
дървесина е в размер на 36 701 лв.



Данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор 39030.504.49 по КККР на гр.
Котел, с площ 937 кв. м., е в размер на 7 948.10 лв., а определената от лицензираният
оценител пазарна цена пазарна цена на имота ведно с намиращата се в него дървесина
е в размер на 10 411 лв.

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

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Обявява за продажба следните недвижими имоти – частна общинска
собственост, находящи се във вилна зона „Чукарите“ гр. Котел:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 39030.504.46 (тридесет и девет хиляди и
тридесет точка петстотин и четири точка четиридесет и шест) по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със Заповед № РД-18-70/10.11.2006 г.
на Изпълнителния директор н АК, последно изменение със Заповед № КД-14-20-
303/15.07.2009 г. на Началника на СГКК гр. Сливен, с площ 3 024 (три хиляди
двадесет и четири) кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана,
начин на трайно ползване: За вилна сграда, при съседи: 39030.504.161, 39030.504.47,
39030.504.5, 39030.504.104, 39030.504.44, 39030.504.160 и 39030.6.576, за който е
отреден УПИ VІІІ-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, изменен
с Решение № 683 от 27.09.2018 г. на Общински съвет - Котел, с приложена регулация,
актуван с АчОС №… от 07.02.2019 г. вписан в Служба по вписванията гр. Котел, под
Дв.вх.рег.№ 110/12.02.2019 г., акт № 78, том І, ведно с намиращата се в него
дървесина, при пазарна цена ..……..лева.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 39030.504.47 (тридесет и девет хиляди и
тридесет точка петстотин и четири точка четиридесет и седем) по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със Заповед № РД-18-70/10.11.2006 г.
на Изпълнителния директор н АК, последно изменение със Заповед № КД-14-20-
303/15.07.2009 г. на Началника на СГКК гр. Сливен, с площ 3 453 (три хиляди
четиристотин петдесет и три) кв. м., трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при съседи:
39030.504.161, 39030.504.48, 39030.504.5 и 39030.504.46, за който е отреден УПИ ІХ-
1,2 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 № …. от 18.01.2019 г. вписан в Служба по вписванията гр. Котел, под
Дв.вх.рег.№ 35/22.01.2019 г., акт № 16, том І, ведно с намиращата се в него дървесина,
при пазарна цена ..……..лева.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 39030.504.49 (тридесет и девет хиляди и
тридесет точка петстотин и четири точка четиридесет и девет) по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Котел, одобрени със Заповед № РД-18-70/10.11.2006 г.
на Изпълнителния директор н АК, последно изменение със Заповед № КД-14-20-
303/15.07.2009 г. на Началника на СГКК гр. Сливен, с площ 937 (деветстотин тридесет
и седем) кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 39030.504.161,
39030.504.50, 39030.504.5 и 39030.504.48, за който е отреден УПИ ХІ-3 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
№…. от 18.01.2019 г. вписан в Служба по вписванията гр. Котел, под Дв.вх.рег.№ 38/



22.01.2019 г., акт № 18, том І, ведно с намиращата се в него дървесина, при пазарна
цена ..……..лева.

2. Продажбата на имотите да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, по
реда на Глава Х от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество приета от Общински съвет - Котел.

3. Възлага на Кмета на Община Котел да организира и проведе процедурата по
продажба на имотите и сключи договор за покупко-продажба със спечелилите търга.

Приложение: АОС №№ …./07.02.2019 г., ….. и ….. от 18.01.2019 г.; скици на
имотите издадени от СГКК гр. Сливен – 3 бр.; данъчни оценки – 3
бр.; пазарни оценки – 3 бр.

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



изх. № 000-113/13.05.2022 г. вх. № 000-113/13.05.2022 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: Актуализация на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. и определяне на
пазарни цени на общински имоти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,

В изпълнение на разпоредбите на ЗОС, Общински съвет-Котел, с Решение №
403/31.01.2022 г. прие „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2022 г.“ Програмата съдържа описание на имотите, които
общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за
внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на
ограничени вещни права и други. Програмата може да бъде актуализирана през
годината, в зависимост от възникналите общински нужди и заявените инвестиционни
намерения. През периода от приемане на програмата до настоящия момент, в
общинската администрация е заявен инвеститорски интерес към закупуване на
общински имоти, които не са включени в същата. Допълването на годишната програма
е първата стъпка по вземане на последващо решение за управление и разпореждане с
конкретните имоти, и провеждане на съответните процедури по ЗОС.

Описаните по-долу поземлени имоти се намират в кв.1 по ПУП на с. Ябланово,
одобрен през 2008 г. и са отредени „за жилищно строителство“. Имотите се намират на
ул. “Свобода“, на северозапад от стадиона, в края регулационните граници на
населеното място, граничат със земеделски земи, масив № 34 в м.“Долай“.

Съгласно чл.35, ал.1 от ЗОС, продажбата на имоти-частна общинска собственост,
се извършва след решение на общински съвет, от кмета на общината, чрез
провеждането на публичен търг или конкурс. 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 имотите са изготвени от
инж.Иван Влахов, сертификат рег.№ 100100604/14.12.2009 г.

Пазарните и данъчните оценки на имотите са посочени в следващата таблица:

АОС
идентификатор

по КККР
идентификатор

по ПУП
площ на

имота/кв.м.
пазарна

оценка /лв.
данъчна
оценка
/лв.

… / 10.03.2009 г. 87031.501.2165 кв.1 / УПИ ІХ999 481 3 591.00 1 637.40
… / 10.03.2009 г. 87031.501.2166 кв.1 / УПИ Х999 473 3 524.00 1 606.80
… / 10.03.2009 г. 87031.501.2167 кв.1 / УПИ ХІ999 502 3 740.00 1 705.30



Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от
ЗОС, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, и чл.4, ал.2 от НРПУРОИ, предлагам на
Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 403/31.01.2022 г., както следва:

В Раздел І, т.3-„Общински имоти, които ще бъдат обект на продажба”, се
добавят:

№ местонахождение описание на имота
… с.Ябланово

ПИ 87031.501.2165
кв.1 , УПИ ІХ 999

Незастроен поземлен имот с площ 481 кв.м.,
отреден по ПУП за жилищно строителство.

с.Ябланово
ПИ 87031.501.2166
кв.1, УПИ Х 999

Незастроен поземлен имот с площ 473 кв.м.,
отреден по ПУП за жилищно строителство.

с.Ябланово
ПИ 87031.501.2167
кв.1, УПИ ХІ 999

Незастроен поземлен имот с площ 502 кв.м.,
отреден по ПУП за жилищно строителство.

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 87031.501.2165 по КККР на
с.Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на ИД на АК, последно
изменени със Заповед № КД-14-20-45/16.02.2009 г. на Началника на СГКК-Сливен, с
площ 481 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, при граници на имота: ПИ 87031.34.92; ПИ
87031.501.2166; ПИ 87031.501.2342-улица и ПИ 87031.501.2164, за който е отреден
УПИ ІХ999 в кв.1 по действащия ПУП на селото, с приложена регулация, актуван с АОС
№…./10.03.2009 г., при пазарна цена в размер на ........ лева.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87031.501.2166 по КККР на с.
Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на ИД на АК, последно
изменени със Заповед № КД-14-20-45/16.02.2009 г. на Началника на СГКК-Сливен, с
площ 473 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, при граници на имота: ПИ 87031.34.92; ПИ
87031.501.2167; ПИ 87031.501.2342-улица и ПИ 87031.501.2165, за който е отреден
УПИ Х999 в кв.1 по действащия ПУП на селото, с приложена регулация, актуван с АОС
№…. /10.03.2009 г., при пазарна цена в размер на ........ лева.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87031.501.2167 по КККР на с.
Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на ИД на АК, последно
изменени със Заповед № КД-14-20-45/16.02.2009 г. на Началника на СГКК-Сливен, с
площ 502 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, при граници на имота: ПИ 87031.34.92; ПИ
87031.34.324; ПИ 87031.501.2342-улица и ПИ 87031.501.2166, за който е отреден УПИ
ХІ999 в кв.1 по действащия ПУП на селото, с приложена регулация, актуван с АОС
№….. /10.03.2009 г., при пазарна цена в размер на ........ лева.



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.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ: ксерокопия от: извадка от ПУП на с. Ябланово за кв.1; АОС
за имотите – 3 бр.; скици на имотите, издадени от СГКК-Сливен – 3 бр.; доклад за
пазарна оценка – 3 бр.; удостоверение за данъчна оценка – 3 бр.

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



Изх. № 000-114/13.05.2022 г. Вх. № 000-114/13.05.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

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

Относно: Прилагане на одобрения с Решение № 116/31.07.2008 г. на Общински
съвет – Котел ПУП-ПР на с. Ябланово, в частта за ПИ 87031.502.596 и улична
регулация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Поземлен имот с идентификатор 87031.502.596 по КККР на с.Ябланово, с площ
1850 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.) е собственост в режим на СИО на А. Ф. М. и
Е. М. М. по Н.А. № …/19.02.2014 г., т…., рег.№ …, н.д. № …/2014 г. на Нотариус
М.Височков, вписан в Службата по вписванията-Котел под вх. № …/19.02.2014 г.,
акт № …, том …, дело № …/ 2014 г. За имота е отреден УПИ І596 в кв.116 по ПУП на
с.Ябланово, одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел, с
неприложена улична регулация.

Във връзка с прилагането на одобрената регулацията за ПИ 87031.502.596 по
КККР на с.Ябланово, за който е отреден УПИ І596 в кв. 116 по действащия ПУП, е
изготвена скица от инж. Д.Иванов, за определяне на площите на придаваемите части.
Съгласно същата реално обособени части от частния ПИ 87031.502.596 по КККР на
с. Ябланово с обща площ 88 кв. м., се придават към улицата - ПИ 87031.502.2044,
както следва: реално обособена част с площ 78 кв.м., заключена между уличната
регулация и южната имотна граница; реално обособена част с площ 10 кв.м.,
заключена между уличната регулация и западната имотна граница. От друга страна
реално обособени части от улицата-ПИ 87031.502.2044 по КККР на с. Ябланово с
обща площ 12 кв.м. се придават и влизат в контурите на УПИ І596 в кв.116 по
действащия ПУП на с.Ябланово, както следва: реално обособена част с площ 5 кв.м.,
заключена между уличната регулация и северозападната имотна граница; реално
обособена част с площ 6 кв.м., заключена между уличната регулация и западната
имотна граница; реално обособена част с площ 1 кв.м., заключена между уличната
регулация и югоизточната имотна граница.

Съгласно действащото българско законодателство, въз основа на влязъл в сила
ПУП за изграждане на обекти на транспортно-техническата инфраструктура,
общината отчуждава реални части от имоти, собственост на частни лица, които се
засягат непосредствено от предвижданията на плана. 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 (чл.21, ал.4 и ал.5 от ЗОС). Съгласно чл.199,
ал.1 от ЗУТ, общината има право на предимство пред трети лица да изкупи 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 одобрения
ПУП (чл.200, ал.2 от ЗУТ).

Предвид гореизложеното, между Община Котел и А. Ф. М. и Е. М. М. е
подписан предварителен договор за покупко-продажба на реални части от
поземлени имоти, във връзка с прилагане на одобрения ПУП на с.Ябланово, за
урегулиране на поземлен имот с идентификатор 87031.502.596 и прилагане на
улична регулация, от 28.04.2022 г.

Предвид придобиването от страна на общината на имоти с по-голяма площ,
съответно и с по-висока стойност, Община Котел ще дължи на лицата разликата в
пазарните цени на придаваемите части. Придобиването на реални части от ПИ
87031.502.596 по КККР на с.Ябланово е предвидено в „Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.“, приета от
Вас с Решение № 403/31.01.2022 г.

Съгласно разпоредбите на чл.22, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, възложих на инж. И.
Влахов, сертификат рег.№ 100100604/14.12.2009 г., изготвянето на пазарни оценки
на придаваемите части. Разпореждането с общински имоти се извършва по пазарни
цени, определени от общински съвет, но не по-ниски от данъчните им оценки.
Пазарните и данъчните оценки на придаваемите части са показани в следващата
таблица.

идентификатор на
имота

обща площ на
реалните части /кв.м.

пазарна
оценка /лв.

данъчна
оценка / лв.

87031.502.2044
общинска собственост

12.00 102.00 51.60

87031.502.596
частна собственост

88.00 755.00 302.72

Предвид горното, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.21, ал. 4 и ал.5,
чл.22, ал.3, чл.34, ал.2, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.9, ал.1, т.1 и ал.5 от
НРПУРОИ, чл. 199, ал.1 и чл.200, ал.2, във връзка с чл.206, ал.1 и ал.2 от ЗУТ,
предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Одобрява постигнатото предварително съгласие между Община Котел и А.
Ф.М. и Е. М. М., обективирано в сключения на 28.04.2022 година 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 от
31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел, за урегулиране на поземлен имот с
идентификатор 87031.502.596, за който е отреден УПИ І596 в кв.116.

2. Дава съгласие Община Котел да прехвърли в собственост на А. Ф. М. и Е. М.
М. в режим на СИО реално обособени части с обща площ 12 (дванадесет) кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 87031.502.2044 по КККР на с.Ябланово, целият с
площ 8 325 (осем хиляди триста двадесет и пет) кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица,
предаващи се по регулация към УПИ І596 в кв.116 съгласно ПУП на селото, одобрен



с Решение № 116/31.07.2008 г., както следва: реално обособена част с площ 5 (пет)
кв.м., заключена между уличната регулация и северозападната имотна граница на
ПИ 87031.502.596; реално обособена част с площ 6 (шест) кв.м., заключена между
уличната регулация и западната имотна граница на ПИ 87031.502.596 и реално
обособена част с площ 1 (един) кв.м., заключена между уличната регулация и
югоизточната имотна граница на ПИ 87031.502.596, при пазарна цена в размер
на ……… лева.

3. Дава съгласие Община Котел да придобие в собственост от А. Ф. М. и Е.М. М.
в режим на СИО реално обособени части с обща площ 88 (осемдесет и осем) кв.м. от
поземлен имот с идентификатор 87031.502.596 по КККР на с.Ябланово, целият с
площ 1 850 (хиляда осемстотин и петдесет) кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10
м.), предаващи се по регулация към улицата (от. 663 - о.т. 666 и о.т. 361), съгласно
ПУП на селото, одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г., както следва: реално
обособена част с площ 78 (седемдесет и осем) кв.м., заключена между уличната
регулация и южната имотна граница на ПИ 87031. 502.596 и реално обособена част с
площ 10 (десет) кв.м., заключена между уличната регулация и западната имотна
граница на ПИ 87031. 502.596, при пазарна цена в размер на ………. лева.

4. За прехвърлените от А.Ф. М. и Е. М. М. в собственост на общината реални
части от поземлен имот с идентификатор 87031.502.596 по КККР на с.Ябланово, с
по-голяма площ и на по-висока стойност, Община Котел им дължи доплащане на
разликата в пазарните цени на придаваемите части, определени в т.2 и т.3 от
настоящото решение или ….. лева.

5. Сумата по т.4 от настоящото решение да се осигури от бюджета на общината
за 2022 г. по § 5400 „Придобиване на земя“.

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

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

Приложение: ксерокопия от: скица на ПИ 87031.502.596; Н.А. № 30 / 19.02.2014
г.; предварителен договор от 28.04.2022 г.; скица за „Изчисляване на предаваемите
части по регулация за УПИ І-596, кв. 116, с. Ябланово, общ. Котел“, изготвена от
инж. Д.Иванов; скица-проект № 15-164977 – 16.02.2022 г., издадена от СГКК-
Сливен; експертни оценки – 2 бр.; удостоверения за данъчни оценки – 2 бр.

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



Изх. № 000-109/04.05.2022 г. Вх. № 000-109/04.05.2022 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: Искане за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на
УПИ ХХХIII-321 в кв. 24 по плана на с. Медвен, Област Сливенска, с цел
закупуване на част от улицата между о.т. 252 и о.т. 253 и присъединяване към
имота, съгласно заявление с вх. № 94-00-1499/28.03.2022г., в съответствие със
скица предложение, становище и скица с виза на гл. архитект на Община Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Постъпило е заявление с вх. № 94-00-1499/28.03.2022г. за изработване на проект
за изменение на ПУП-ПР в обхвата на УПИ ХХIII-321 кв. 24, по плана на с. Медвен,
Област Сливен, с цел закупуване на част от улицата между о.т. 252 и о.т. 253 и
присъединяване към имота, в съответствие със скица предложение, становище и скица
с виза на гл. архитект на Община Котел.

Улицата е без изход и обслужва само УПИ ХХIII-321, собственост на П.П.П. и
УПИ ХХХIV-собственост на Р.П. Б.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал.1, т. 13 и чл. 21, ал.1, т. 11 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 135, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ /закон за устройство на територията/
предлагам Общински Съвет – Котел да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на
УПИ ХХIII-321 в кв. 24 по плана на с. Медвен, Област Сливен, с цел закупуване на част
от улицата между о.т. 252 и о.т. 253 и присъединяване към имота, в съответствие със
скица предложение, становище и скица с виза на гл. архитект на Община Котел.

Приложение:
1. Копие от заявление с вх. № 94-00-1499/28.03.2022 г.
2. Копие от становище и скица с виза на гл. архитект на Община Котел.
3. Скица с предложение за изменение на ПУП-ПР.
4. Копия от документи за собственост-3 броя.
5. Пълномощно от П.П.П.

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



Изх. № 000-120/17.05.2022 г. Вх. № 000-120/17.05.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

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

Относно: Искане за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР /подробен
устройствен план-план за регулация/ в обхвата на УПИ ХХI-309 и уличната
регулация в кв. 24 по плана на с. Медвен, Област Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със заявление с вх. № 94-00-1979/16.05.2022г. е постъпило искане за
изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХI-309 в кв. 24 и уличната
регулация с цел откупуване на уличното разширение от 56 кв. м. и присъединяване
към имота, съгласно скица предложение, скица с виза и становище на главния архитект
на Община Котел.

Мотиви: Инвестиционни намерения- проектиране на нова жилищна сграда
престроена към старата.

Предвид това, предлагам на Общински съвет-Котел, на основание чл.21, ал.1,
т.11 и т.8 от ЗМСМА, чл., 135, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ да
вземе следното решение:

Р Е Ш Е Н И Е:

Разрешава изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХI-309 и
уличната регулация, с цел откупуване на уличното разширение от 56 кв. м. и
присъединяване към имота, съгласно скица предложение, скица с виза и становище на
главния архитект на Община Котел. Проектът подлежи на обявяване по реда на чл. 128,
ал.1 и ал.5.

Приложение:
1. Копие от заявление за изменение на ПУП-ПР.
2. Копие от документ за собственост на УПИ ХХI-309.
3. Скица предложение за изменение на ПУП-ПР.
4. Становище и скица с виза от гл. архитект на Община Котел.

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



Изх. № 000-120/17.05.2022 г. Вх. № 000-120/17.05.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

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

Относно: 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен
устройствен план - парцеларен план) за осигуряване на трасе за пътен достъп през ПИ с
идентификатор 51398.450.61 до ПИ с идентификатор 51398.450.1511 по КККР
(кадастралната карта и кадастралните регистри) на с. Нейково, Община Котел, Област
Сливен. 2. Одобряване задание за проектиране на ПУП-ПП за горепосочения имот. 3.
Даване предварително съгласие за прокарване на път през ПИ с идентификатор
51398.450.61-Общинска частна, собственост на Община Котел, с НТП-пасище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със заявление с вх. № 38-00-38/11.05.2022г. от Областна дирекция „Земеделие“-
гр. Сливен, е постъпило искане за разрешение изработване на проект за ПУП-ПП за
осигуряване на пътен достъп през ПИ 51398.450.61 - Общинска частна, собственост на
Община Котел до ПИ с идентификатор 51398.450.1511 по КККР на с. Нейково, Община
Котел, Област Сливен, собственост на ДПФ-МЗХГ.

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, ал.1, ал.2, чл.124б, ал.1 и чл.110,
ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.25, ал.3, т.5 и ал.5 от ЗСПЗЗ, 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) за осигуряване трасе на пътен
достъп през ПИ с идентификатор 51398.450.61-Общинска частна, собственост на
Община Котел с НТП-пасище до ПИ 51398.450.1511 по КККР на с. Нейково, Община
Котел, Област Сливен-собственост на ДПФ-МЗХГ, с трайно предназначение на
територията: земеделска, с НТП: За друг вид производствен и складов обект.

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 прокарване на път през ПИ с идентификатор
51398.450.61 по КККР на с. Нейково-Общинска частна, собственост на Община Котел.

4. Предварителното съгласие е валидно 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 заявление с вх. № 38-00-38/11.05.2022 г.
2. Копие от задание.



3. Копие от скица предложение.
4. Скица от КККР на с. Нейково.
5. Документ за собственост

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

Изх. № 000-118/17.05.2022 г. Вх. № 000-118/17.05.2022 г.



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

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

Относно: 1. Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП (подробен
устройствен план - парцеларен план) за осигуряване на трасе за пътен достъп през
ПИ с идентификатор 51398.516.55 до ПИ с идентификатор 51398.516.1363 по КККР
(кадастралната карта и кадастралните регистри) на с. Нейково, Община Котел,
Област Сливен. 2. Одобряване задание за проектиране на ПУП-ПП за горепосочения
имот. 3. Даване предварително съгласие за прокарване на път през ПИ с
идентификатор 51398.516.55-Общинска частна, с трайно предназначение: земеделска
територия, с НТП-изоставена нива, земи по чл. 19

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със заявление с вх. № 38-00-38/11.05.2022г. от Областна дирекция „Земеделие“-
гр. Сливен, е постъпило искане за разрешение изработване на проект за ПУП-ПП за
осигуряване на трасе за пътен достъп през ПИ 51398.516.55 - Общинска частна
собственост, с трайно предназначение: земеделска територия, с НТП: изоставена нива,
земи по чл. 19, до ПИ с идентификатор 51398.516.1363 по КККР на с. Нейково, Община
Котел, Област Сливен, собственост на ДПФ-МЗХГ с трайно предназначение на
територията: земеделска с НТП: За животновъдна ферма.

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, ал.1, ал.2, чл.124б, ал.1 и чл.110,
ал.1, т.5 от ЗУТ 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) за осигуряване на пътен достъп
през ПИ с идентификатор 51398.516.55-Общинска частна собственост, с трайно
предназначение: земеделска територия, с НТП-изоставена нива, земи по чл. 19, до ПИ
51398.516.1363по КККР на с. Нейково, Община Котел, Област Сливен-собственост на
ДПФ-МЗХГ, с трайно предназначение на територията: земеделска с НТП: За
животновъдна ферма.

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 прокарване на път през ПИ с идентификатор
51398.516.55 по КККР на с. Нейково-Общинска частна собственост, с трайно
предназначение: земеделска територия, с НТП: изоставена нива, земи по чл. 19.

4. Предварителното съгласие е валидно 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 заявление с вх. № 38-00-38/11.05.2022 година.
2. Копие от задание.
3. Копие от скица предложение.
4. Скица от КККР на с. Нейково.
5 .Документ за собственост.

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

Изх. № 000-117/17.05.2022 г. Вх. № 000-117/17.05.2022 г.



До
Общински съвет Котел

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев –кмет на Община Котел

Относно: Схема за разполагате на преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности върху общински терени в Община Котел – допълнение

Дами и господа общински съветници,

На основание чл.3 ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение
за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи
дейности, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи съгласно чл.56 от ЗУТ на територията на Община
Котел по искане вх.№ 93-00-549/17.05.2022г. на директор Дирекция УТЕС е внесена
Схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи
дейности върху общински терени в Община Котел - допълнение скица №
136/31.3.2022г.

Отразен е общински терен за разполагане на преместваем обект в гр.Котел към
който е проявен интерес за търговска дейност. Намира се в УПИ V – АПК, кв.113 по
подробния устройствен план на града, одобрен със заповед РД 02-14-178/04.12.1986г.,
изменен със заповед № РД-18-95/29.12.2009г. на кмета на Община Котел.

Предлагам на Общински съвет - Котел на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и
във връзка с чл.3 ал.1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за
поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи
дейности, елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и
монументално-декоративни елементи съгласно чл.56 от ЗУТ на територията на Община
Котел да

Р Е Ш И:

Съгласува представената Схема за разполагане на преместваеми обекти за
търговски и други обслужващи дейности върху общински терени в Община Котел -
допълнение за УПИ V – АПК, кв.113 по подробния устройствен план на гр. Котел

Приложение: скица № 136/31.3.2022г., вх. №93-00-549/17.05.2022г.

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



Изх. № 000-124/18.05.2022 г. Вх. № 000-124/18.05.2022 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Намаляване на разстоянията от уличната регулационна линия и
съседните поземлени имоти, заложени в чл. 26, ал.3 от „НАРЕДБА № РД-02-20-3 от
21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено
обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и
изкуствата“ при изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нова целодневна
детска градина в с. Градец

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на
детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 в изпълнение на Решение № 543 от
03.08.2020 г. на Министерски съвет на Република България, Община Котел има
одобрено предложение за финансиране съгласно публикуван списък с одобрени
предложения по програмата на 09.11.2020 г. на официалната страница на МОН за
изграждане на ЦДГ в с. Градец.

Община Котел проведе процедура публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т.
12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП
с обект „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. “б“ от ЗОП – „изпълнение или
проектиране и изпълнение на строеж“ и предмет "Изпълнение на инженеринг
(проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на нова детска градина в
с. Градец, община Котел" с приложено техническо задание, което при изпълнението на
поръчката за проектиране не може да бъде реализирано поради изискванията, заложени
в чл. 26, ал.3 от „НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение
и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и
науката, здравеопазването, културата и изкуствата“, отнасящи се до разстоянията от
уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти на имот УПИ I, кв.77 по
плана на с. Градец. Чл. 26, ал. 6 от същата Наредба дава възможност тези разстояния да
бъдат намалени с мотивирано решение на общинския съвет въз основа на извършена
технико-икономическа оценка.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА,
предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Допуска да бъде приложен чл. 26, ал. 6 от НАРЕДБА № РД-02-20-3 от
21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за
обществено обслужване в областта на образованието и науката,
здравеопазването, културата и изкуствата със следните мотиви:



- защита на обществения интерес и изпълнение на задължението на общината
да се осигурят условия за обхват на децата в детски градини и групи за
предучилищно образование на основание Закон за предучилищното и
училищното образование, Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2020 г.)
Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с
начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето, като
родителите избират една от формите по чл. 67 от същия, а държавата и
общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските
градини и групите за предучилищно образование.

- Имот УПИ I, кв.77 по плана на с. Градец, Община Котел е единственият
общински имот, отреден за детска градина в населеното място.

2. Приема предложената технико-икономическа оценка и измененията в
технико-икономическите показатели в техническото задание за
строителството на ЦДГ в с. Градец, както следва:

Сграда на ЦДГ:

• ЗП – 808.01 м2
• РЗП – 1576.82 м2
• Сутерен – 375.73 м2
• РЗП със сутерен – 1952.55 м2
• Котелно помещение – 88.51 м2 – като в момента е заложено в сутерен, с

цел пестене на квадратура.
Детски площадки:

• Физкултурна площадка – 144.57 м2
• Площадка за подвижни игри – 132.35 м2
• Площадка за ролеви игри – 101.53 м2
• Площадка за конструктивни игри – 64.41 м2
• Площадка за тихи игри – 53.50 м2

Приложение: Технико-икономическа оценка по чл. 26, ал. 5 от НАРЕДБА № РД-
02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за
обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването,
културата и изкуствата.

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



Вх. № 93-00-518/11052022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Христина Чолакова – Председател на Общински съвет – Котел

Относно: Свикване на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински” АД, гр. Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет-Котел е постъпила покана от д-р Васислав
Петров – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен,
относно свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се
проведе на 03.06.2022 г. (петък) от 11:00 часа.

Съгласно чл. 11 от Наредбата за упражняване правата на собственик върху
общинската част от капитала на търговските дружества (НУПСВОЧКТД) на Общински
съвет – Котел, в търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник,
общинският съвет упълномощава длъжностно лице, което да представлява общината в
общото събрание на дружеството. Предвид разпоредбата на чл. 18 от НУПСВОЧКТД, в
акционерните дружества, в които общината е акционер, лицата, упълномощени да
представляват общината в общото събрание на акционерите вземат предварително
писмено съгласие от общинския съвет по въпроси, касаещи изменение или допълване
на устава на дружеството, намаляване или увеличаване капитала на дружеството.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 18 от Наредбата за
упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските
дружества предлагам на Общински съвет - Котел следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

І. Упълномощава г-н Шериф Куванджъ – заместник-кмет на Община Котел за
свой представител, който да представлява Община Котел в Общо събрание на
акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен на 03.06.2022г. като
гласува по точките от дневния ред и предложения по тях проект за решение както
следва:

1. По т. 1 от дневния ред: Доклад на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2021 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите
приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.: да
гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

2. По т. 2 от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на
дружеството за 2021 г., заверен от регистриран одитор – проект на решение: Общото
събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.,
заверен от регистриран одитор: да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;



3. По т. 3 от дневния ред: Приемане на консолидарания доклад за дейността на
дружеството за 2021 г. – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема
консолидарания доклад за дейността на дружеството за 2021 г.: да гласува „ЗА“,
„Против“ или „Въздържал се“;

4. По т. 4 от дневния ред: Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет
за 2021 г., заверен от регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на
акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от
регистрирания одитор: да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

5. По т. 5 от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложеното
разпределяне на печалбата на дружеството за 2021 г.: да гласува „ЗА“, „Против“ или
„Въздържал се“;

6. По т. 6 от дневния ред: Освобождаване на отговорност на членовете на Съвета
на директорите за дейността им през 2017 г. - проект на Решение : Общото събрание на
акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2017 г.: да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

7. По т. 7 от дневния ред: Освобождаване на отговорност на членовете на Съвета
на директорите за дейността им през 2018 г. - проект на Решение : Общото събрание на
акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2018 г.: да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

8. По т. 8 от дневния ред: Освобождаване на отговорност на членовете на Съвета
на директорите за дейността им през 2019 г. - проект на Решение : Общото събрание на
акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2019 г.: да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

9. По т. 9 от дневния ред: Освобождаване на отговорност на членовете на Съвета
на директорите за дейността им през 2021 г. - проект на Решение : Общото събрание на
акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2021 г.: да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

10. По т. 10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 г. – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения
регистриран одитор за 2022 г.: да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

11. По т. 11 от дневния ред: Одобряване на „Бизнес Програма за управление и
развитие на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД гр. Сливен за периода от 2021
г. до края на 2023 г.”, приета с решение на Съвета на директорите на дружеството
(обективирано в Протокол № 75/09.11.2021 г. – проект на Решение: Общото събрание
на акционерите одобрява „Бизнес Програма за управление и развитие на МБАЛ „Д-р
Иван Селимински – Сливен” АД гр. Сливен за периода от 2021 г. до края на 2023 г.”,
приета с решение на Съвета на директорите на дружеството (обективирано в Протокол
№ 75/09.11.2021 г.: да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

12. По т. 12 от дневния ред: Отменя чл. 5 от „ Вътрешни правила за избор на
регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „ МБАЛ „ Д-р Иван
Селимински – Сливен” гр. Сливен, приети на основание чл. 62, ал. 1 от ППЗПП, на
извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.01.2021 г. – Проект на
Решение: Общото събрание на акционерите на дружеството отменя чл. 5 от „ Вътрешни
правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „
МБАЛ „ Д-р Иван Селимински – Сливен” гр. Сливен, приети на основание чл. 62, ал. 1
от ППЗПП, на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 29.01.2021 г.:
да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;



13. По т. 13 от дневния ред: Промяна в състава на директорите – Проект на
Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на
съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав:
Васислав Петров, Златка Атанасова, Хрисант Хрисантов и избор на нов тричленен
съвет на директорите в състав: Васислав Петров, Златка Атанасова и Ивайло Димитров:
да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

14. По т. 14 от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на
директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя
тригодишен мандатна новоизбрания съвет на директорите: да гласува „ЗА“,
„Против“ или „Въздържал се“;

15. По т. 15 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала
на дружеството: да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

16. По т. 16 от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на
дружеството: да гласува „ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“;

Приложения:
1. Покана изх. № РД-20–1573/21.04.2022 г. от МБАЛ „Д-р Иван Селимински”

АД, наш вх.№ 32-00-32/26.04.2022 г.;
2. Доклад на независимия одитор относно одита на финансовия отчет за 2021 г.;
3. Годишен финансов отчет за 2021 г.;
4. Доклад за дейността на дружеството за 2021 г.;
5. Доклад на независимия одитор относно одита на консолидирания финансов

отчет за 2021 г.;
6. Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г.;
7. Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2021 г.;
8. Предложение по т. 5 от дневния ред;
9. Предложение по т. т. 6, 7, 8 и 9 от дневния ред;
10. Предложение по т. 10 от дневния ред;
11. Предложение по т. 12 от дневния ред;
12. Предложение по т. 13 от дневния ред.

Председател на Общински съвет – Котел:
(Христина Чолакова)



Вх. № 93-00-556/18.05.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-KОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Христина Чолакова – Председател на Общински съвет-Котел

Относно: определяне представител на Община Котел за участие в комисия за
изработване на областна аптечна карта

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет- Котел постъпи писмо с вх. № 04-00-
133/17.05.2022 г. от Проф. Асена Сербезова - Министър на здравеопазването относно
предстоящото изготвяне на Национална аптечна карта. Съгласно чл. 227б, ал. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Национална здравна карта се
изработва въз основа на областни аптечни карти. За изработване на областната аптечна
карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област в състава на
която се включва и по един представител на общините в съответната област.

На основание чл. 227б, ал. 3 от същия закон представителите на общините
следва да бъдат определени по реда на Закона за местното самоуправление и местната
администрация. В писмото си министърът на здравеопазването е посочил, че е
необходимо общините да определят своя представител в срок до 31 май 2022 г.
Предвид дадения срок е необходимо това предложение да бъде разгледано на
редовното заседание, на съвета през месец май. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК
следва да се допусне предварително изпълнение на решението като мотивите за това са
следните: неопределянето на представител на общината в указания срок ще доведе до
забавяне процеса на сформиране на комисия за изработване на областна аптечна карта
на област Сливен, което би могло да породи неблагополучия при осигуряване на
потребностите от лекарствени продукти.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 227б, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина и по реда на чл. 60, ал. 1 от АПК,
предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Определя Шериф Куванджъ – заместник-кмет на Община Котел, който да
бъде включен в състава на комисията за изработване на областна аптечна карта на
област Сливен.

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на
решението.

Приложение: Копие на писмо с вх. № 04-00-133/17.05.2022 г. от Проф. Асена
Сербезова - Министър на здравеопазването на Република България.

Председател на Общински съвет-Котел:
(Христина Чолакова)



Вх. № 94-00-1792/21.04.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Дарина Градешлиева

председател на постоянната комисия по Финанси, бюджет
и икономическо развитие при Общински съвет гр. Котел

Относно: определяне индивидуалния размер на основната месечна заплата и
допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета
на Община Котел

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.

Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете
на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при
условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като
размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на
министър.

Съгласно приложение към чл.52 от ЗДБРБ за 2022 г. са определени средствата
за разходи за общинска администрация делегирани от държавата дейности в т.ч. за
кметове за 2022 година. Планираните средства за възнаграждения и осигурителни
вноски на изборните длъжности са съобразени с определените средства.

Предложеният размер на основната месечна заплата на кмета на общината е в
съответствие с Приложение № 4 към чл.5, ал.16 от § 3 на ПМС № 4/10.01.2019 г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности. Определени са в рамките на
разходите за персонал, заложени в бюджета на общината за 2022 г. в делегираната от
държавата дейност „Общинска администрация”.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т.5 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, § 3 на чл.5, ал.16 от ПМС № 4/10.01.2019 г.
за заплатите в бюджетните организации и дейности предлагам на Общински съвет
гр.Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Определя индивидуална основна месечна заплата на кмета на Община Котел в
размер на ……. лева, считано от 01 януари 2022 година.

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,
Дарина Градешлиева
Председател на постоянната комисия по ФБИР при ОбС гр.эКотел



Изх. № 000-98/21.04.2022 г. Вх. № 000-98/21.04.2022 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 основните месечни заплати и
допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на
кметовете на кметства

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.

Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете
на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при
условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като
размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на
министър.

Съгласно приложение към чл.52 от ЗДБРБ за 2022 г. са определени средствата за
разходи за общинска администрация делегирани от държавата дейности в т.ч. за
кметове за 2022 година. Планираните средства за възнаграждения и осигурителни
вноски на изборните длъжности са съобразени с определените средства.

Предложените основни месечни заплати са в съответствие с Приложение № 4
към чл.5, ал.16 от § 3 на ПМС № 4/10.01.2019 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности. Определени са в рамките на разходите за персонал, заложени
в бюджета на общината за 2022 г. в делегираната от държавата дейност „Общинска
администрация”.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т.5 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, § 3 на чл.5, ал.16 от ПМС № 4 /10.01.2019 г.
за заплатите в бюджетните организации и дейности предлагам на Общински съвет гр.
Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства,
съгласно Приложение № 1, считано от 01 януари 2022 година.

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)


