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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 на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Котел за
2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Котел за 2021 г. е приет с Решение № 223/29.03.2021 г. на
Общински съвет-Котел , в размер на 24 454 542 лв. бюджетни средства и годишен разчет на
сметките за средства от Европейския съюз в размер на 6 641 263 лв.

След извършени корекции, които настъпиха в бюджета за 2021 г., свързани с
взаимоотношенията на общината с Републиканския бюджет, предоставени целеви трансфери от
министерства и агенции, дарения, бюджета на Община Котел по уточнен план е 27 351 894 лв.,
като изпълнението е 19 745 875 лв.

І. Изпълнение на приходната част на бюджета – Приложение № 1. Уточненият
годишният план за приходите от местни данъци е изпълнен на 125 на сто. Уточненият
годишен план на постъпленията от неданъчни приходи е изпълнен общо на 126 на сто в
т.ч. приходи и доходи от собственост – 106 на сто, общински такси – 109 на сто, глоби,
санкции и наказателни лихви – 116 на сто, приходи от продажба на общинско имущество – 244
на сто.

Взаимоотношенията на общината с Централния бюджет - трансфери (субсидии) в т. ч.:
обща допълваща субсидия, обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови
разходи са изпълнени на 100 %.

ІІ. Изпълнение на разходната част на бюджета - Приложение № 2: За финансиране на
дейностите на общината към 31.12.2021 г. са изразходени общо 19 745 875 лв., от които 13 294
204 лв. за делегираните от държавата дейности, 696 689 лв. за дофинансиране на делегирани от
държавата дейности и 5 745 689 лв. за местни дейности .

1.Изпълнение на разходите за делегираните от държавата дейности: Разходите за
делегираните от държавата дейности за 2021 г. са в размер на 13 294 204 лв. при план 16 018
166 лв. или изпълнение на 83 %. Отчетените разходи по елементи са както следва:

Отчет към
31.12.2021 г. в лв.

Изпълнение
(отчет/план)

%

Отчет по
елементи /общ

отчет
1 2 3 4

Заплати и осигурителни вноски 11249761 94 84,6
Издръжка 1382268 53 10,4

Отчет
2016г.

Отчет
2017г.

Отчет
2018г.

Отчет
2019 г.

Отчет
2020 г.

Отчет
2021 г.

Данъчни приходи в лв. 558 597 584 815 706 738 786 253 803 795 921 733
Неданъчни приходи в лв.
( без дарения и приходи от
продажба на нефинансови
активи)

1 132 968 1 359 733 1 461 365 1 645 257 1 607 332 1 760 315

1 691 565 1 944 548 2 168 103 2 431 510 2 411 127 2 682 048



Платени данъци, такси и администр.такси 13925 80 0,1
Други разходи за лихви 9 45
Стипендии 42885 76 0,3
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата

12024 17 0,1

Субсидии за нефинансови предприятия
Субсидии на организации с нестопанска цел 275616 100 2,1
Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи 317716 36 2,4
ОБЩО РАЗХОДИ: 13294204

Разпределението на разходите по функции е както следва:
- „Общи държавни служби” отчет 1726138 лв. или 88,26 % изпълнение.
- „Отбрана и сигурност” отчет 120721 лв. или 12,76 % изпълнение.
- „Образование” отчет 8796772 лв. или 88,65 % изпълнение.
- „Здравеопазване” отчет 154966 лв. или 89,09% изпълнение.
- „Социално осигуряване и грижи” отчет 1774189 лв. или 79,46 % изпълнение.
- „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” отчет 721409 лв. или

91,63 % изпълнение.
- "Разходи некласифицирани в другите функции" отчет 9 лв.
2.Изпълнение на разходите за местни дейности
Разходите за местни дейности за 2021 г. са в размер на 5 745 982 лв. при план 10 524

134 лв. или изпълнение на 55 %. Отчетените разходи по елементи са както следва:

Отчет към
31.12.2021 г. в лв.

Изпълнение
(отчет/план)%

Отчет по
елементи
/общ отчет

1 2 3 4
Заплати и осигурителни вноски 1562306 92 27,2
Издръжка 2020985 61 35,1
Платени данъци, такси и администр.такси 64763 85 1,1
Други разходи за лихви към местни лица 7
Стипендии
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата

69426 40 1,2

Субсидии за нефинансови предприятия
Субсидии на организации с нестопанска цел 7000 35 0,1
Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности

7001 89 0,1

Капиталови разходи 2023494 39 35,2
ОБЩО РАЗХОДИ: 5754982

Разпределението на разходите по функции е както следва:
- „Общи държавни служби” отчет 740736 лв. или 95,97 % изпълнение.
- „Отбрана и сигурност” отчет 14054 лв. или 93,69 % изпълнение.
- „Образование” отчет 370625 лв. или 69,12 % изпълнение.
- „Здравеопазване” отчет 18413 лв. или 4,13 % изпълнение.
- „Социално осигуряване и грижи” отчет 280734 лв. или 71,55 % изпълнение.
- „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” отчет 3481760 лв. или

52,92 % изпълнение.
- „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” отчет 572287 лв. или

84,82 % изпълнение.
- „Икономически дейности и услуги” отчет 276366 лв. или 27,49 % изпълнение.
- „Разходи некласифицирани в другите функции” отчет 7 лв.



3.Изпълнение на разходите за дофинансиране: Разходите за дофинансиране на
държавни дейности с местни приходи за 2021 г. са в размер на 696 689 лв. при план 809 594 лв.
или изпълнение на 86 % .Отчетените разходи по елементи са както следва:

Отчет към
31.12.2021 г. в лв.

Изпълнение
(отчет/план)%

Отчет по
елементи
/общ отчет

1 2 3 4
Заплати и осигурителни вноски 641599 91 92.1
Издръжка 52334 52 7.5
Платени данъци, такси и администр.такси 2756 72 0.4
Стипендии
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинствата
Субсидии за нефинансови предприятия
Субсидии на организации с нестопанска цел
Разходи за членски внос и участие в
нетърговски организации и дейности
Капиталови разходи
ОБЩО РАЗХОДИ: 696689

Разпределението на разходите по функции е както следва:
- „Общи държавни служби” отчет 382088 лв. или 97.53 % изпълнение.
- „Образование” отчет 189982 лв. или 66.83 % изпълнение.
- „Социално осигуряване и грижи” отчет 41611 лв. или 87.69 % изпълнение.
- „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” отчет 83008 лв. или

96.39 % изпълнение.

ІІІ. Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – Приложение №
4

IV.Обяснителна записка за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на
Община Котел към 31.12.2021 г. – Приложение № 5

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА , чл. 140 ал. 1 и ал. 5 от ЗПФ, във връзка с чл.
48 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:

РЕШЕНИЕ:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2021 г., както следва:

Отчет по показатели: Държавна дейност Местна дейност

1.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ: 3 175 742 лв. /разпределени по
дейности и по показатели, съгласно Приложение №1/

145 818 лв. 3 029 924 лв.

2. РАЗХОДИ: 19 745 875 лв. /разпределени по дейности и по
показатели, съгласно Приложение №2/ в т.ч.

13 294 204 лв. 6 451 671 лв.

-за допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности
със средства от собствени приходи и изравнителна субсидия
-за местни дейности

696 689 лв.

5 754 982 лв.
3.БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ : 17 172 978 лв. в т.ч. 13 273 175 лв. 3 899 803 лв.
3.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 11 913 016 лв.
3.2. Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности в
т.ч.

2 390 600 лв.

-обща изравнителна субсидия за местни дейности 2 082 900 лв.



-за зимно поддържане и снегопочистване 307 700 лв.
3.3. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи 1 035 500 лв.
3.4. Получени от общините трансфери за др.целеви разходи от ЦБ 48 346 лв. 643 522 лв.
3.5. Получени от общините трансфери за др.целеви разходи от ЦБ 221 513 лв.
3.6. Възстановени трансфери в ЦБ -102 841 лв.
3.7.Трансфери м/у бюджети 1 108 355 лв. 662 276 лв.
3.8.Трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС 4 638 лв. -886 641 лв.
3.9.Трансфери от/за държавни предприятия и др.лица, включени в КФП 9 840 лв. 49 210 лв.
3..10. Временни безлихвени заеми: 75 644 лв. 70 308 лв. 5 336 лв.
4.БЮДЖЕТНО САЛДО: 602 845 лв. /1-2+3/ 124 789 лв. 478 056 лв.
5. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО: -602 845 лв. в т.ч.: -124 789 лв. -478 056 лв.
5.1. Възмездна финансова помощ -78 000 лв.
5.2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на др.бюджети ,
сметки и фондове:

-19 480 лв.

5.3. Друго финансиране
5.4.Депозити и средства по сметки: -105 309 лв. -400 056 лв.

2. Приема годишния отчет за изпълнението на капиталовите разходи, съгласно
Приложение № 3

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз –
Приложение № 4

4. Приема информацията, че община Котел няма поет общински дълг.
5. Приема Обяснителна записка за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на

Община Котел към 31.12.2021 г. – Приложение № 5

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



Изх. № 000-145/16.06.2022 г. Вх. № 000-145/16.06.2022 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: Изменение на Решение № 444/21.04.2022 г., изм. с Решение № 467/31.05.2022
г. на Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2022 г. на Община Котел

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ,

Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация
на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел”,
финансиран по ДБФП № 20/07/2/0/00644/04.10.2018 г., сключен между община Котел и ДФЗ,
Ви уведомявам за следното:

За изграждане и обслужване на един от подобектите по проекта: „Реконструкция на
външна водоснабдителна мрежа и нов напорен резервоар с. Тича, община Котел” беше
необходимо да се учреди безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии –
частна държавна собственост. За целта е необходимо да се заплатят разходи, които не са
заложени в бюджета на община Котел за 2022 г., тъй като Заповедта на изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция по горите е издадена на 03.06.2022 г. Разходите са
разпределени по видове както следва:

1. Режийни разноски върху стойността на учредения сервитут по реда на §3 от
Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост в размер на две на сто върху определената цена на стойност 1 223,26 лв.

2. Цена на дървесината на корен в сегашна възраст за оценените насаждения в размер
на 7 583,12 лв.

3. Цена на компенсационно залесяване по реда на чл.86, ал. 5 от Закона за горите в
размер на 11 036,80 лв. Общата стойност на разходите е в размер на 19 843,18 лв. Същите е
необходимо да се предвидят като собствен принос на Община Котел по проекта. Средствата ще
бъдат осигурени от „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“- местна дейност от
бюджета на община Котел.

С писмо с Вх. № 94-00-2555/14.06.2022 г., директорът на Исторически музей-Котел,
уведомява, че съгласно сключен Колективен трудов договор и подписан анекс към него от
21.03.2022 г., разходите за персонал-възнаграждения и съответно осигурителни вноски за
работодател, считано от 01.04.2022 г., и лимитите за работно облекло е необходимо да бъдат
завишени. Средствата са осигурени с писмо на МФ – ФО-23/26.05.2022 г., в размер на 103887
лв. – за финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер,
включително за възнаграждения на персонала. Съгласно указание на МФ – ФО-3/25.03.2022 г. ,
промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или
временен безлихвен заем средства от държавния бюджет, и от други бюджети и сметки се
извършват без да е необходимо решение на общински съвет. Необходимо е да се измени
Приложение № 4 и 4 а, неразделна част от т. 4 на Решението на Общински съвет - Котел за
приемане бюджета за 2022 г. на Община Котел и т. 6.2, където е определен размера на
лимитите за разход за работно облекло.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси,
предлагам на Общински съвет - Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

§1. Изменя т.1 на Решение № 444/21.04.2022 г., изм. с Решение № 467/31.05.2022 г., на
Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2022 г. на Община Котел, по следния начин:



1.1. В показателите - т.3 „Бюджетни взаимоотношения“ , числото на подточка 3.6
„Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС“ – местна дейност, „-260804“ се
заменя с „-280647“ .

1.2. Изменя разходната част на бюджета на Община Котел за 2022 г.,- Приложение № 2,
от Решение № 444/21.04.2022 г., изм. с Решение № 467/31.05.2022 г., на Общински съвет -
Котел за приемане бюджета за 2022 г. на Община Котел, както следва:

1.2.1. Осигурява допълнителни средства в размер на 19843 лв.- собствен принос по
проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел”, финансиран по ДБФП №
20/07/2/0/00644/04.10.2018 г., за обект „Реконструкция на външна водоснабдителна мрежа и
нов напорен резервоар с. Тича, община Котел”№20/07/2/0/00644 по проект №20/07/2/0/00644, за
сметка на резерв за неотложни и непредвидени разходи- местна дейност , който се намаля с
19843 лв.

§2. Изменя Приложение № 4 и 4а, неразделна част по т. 4 от Решение №
444/21.04.2022г., изм. с Решение № 467/31.05.2022 г. на Общински съвет-Котел, в частта за
дейност „Музеи, художествени галерии ,паметници на културата, и етнографски комплекс с
национален и регионален характер“, съгласно Приложение 1.

§3. т. 6.2. от Решение № 444/21.04.2022 г., изм. с Решение № 467/31.05.2022 г. на
Общински съвет-Котел, се изменя така:

6.2.„за работно облекло на служителите и работниците в общинска администрация и
мероприятията към нея, и второстепенните разпоредители, в размер до 400 лв., като за
мероприятията и второстепенните разпоредители с бюджет със сключени Колективни трудови
договори, стойността е съгласно договореното в КТД.“

§4. В т.9 от Решение № 444/21.04.2022 г., изм. с Решение № 467/31.05.2022 г. на
Общински съвет - Котел за приемане бюджета за 2022 г. на Община Котел, числото „9057780 „
се заменя с „9077623 . Изменя Приложение № 10, неразделна част от т. 9, съгласно Приложение
№ 2.

§5. Задължава кмета на община Котел да отрази промените по бюджета на общината.
§6. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на

настоящото решение с мотив защита на особено важни обществени интереси.

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



изх.№ 000-135 / 07.06.2022 г. вх.№ 000-135 / 07.06.2022
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: Учредяване на възмездно вещно право на строеж за жилищни нужди
върху общински имоти, находящи се в с. Ябланово

Уважаеми дами и господа общински съветници ,

Общински съвет - Котел, с Решение № 403/31.01.2022 г. прие Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г. В програмата, в
раздел І, т.2 – „Общински имоти, върху които ще се учредяват ограничени вещни права”
(позиция № 11), е заявено намерението на общината да учредява право на строеж за
жилищни нужди върху общински имоти, находящи се в с. Ябланово. Съгласно
действащия ПУП на селото, приет с Решение № 116/31.07.2008 г., в изброените по-долу
общински имоти се предвижда жилищно застрояване, при спазване на следните
устройствени показатели: плътност на застрояване до 40.00 %; коефициент на
интензивност на застрояване до 0.6; max. височина до 10.00 м. За имотите са изготвени
пазарни и данъчни оценки, с цел провеждане на публичен търг за учредяване право на
строеж. Пазарните оценки са изготвени от инж. Иван Влахов, сертификат рег.№
100100604/14.12.2009 г.

Характеристиките на имотите, пазарните и данъчни оценки са посочени в
следващата таблица:

№ идентификатор
по КККР

идентификатор
по ПУП

АОС
№ / дата

площ
кв.м.

мах.РЗП
кв.м.

пазарна
оценка
лв.

данъчна
оценка
лв.

1 87031.502.2246 кв.119 / УПИ ХХІV 1327/24.11.2009 г. 471 283 1919,00 2259,20
2 87031.502.2247 кв.119 / УПИ ХХVІІІ 1328/24.11.2009 г. 487 292 1980,00 2331,00
3 87031.502.2248 кв.119 / УПИ ХХІХ 1329/24.11.2009 г. 607 364 2468,00 2905,80

Предвид горното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и чл.
41, ал. 2 от ЗОС, предлагам Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

І. Да се проведе публичен търг с явно /или тайно/ наддаване за учредяване
възмездно вещно право на строеж за жилищни нужди съгласно дадената от гл.архитект
на общината виза за проектиране, върху изброените по-долу общински поземлени
имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 87031.502.2246 по КККР на с. Ябланово,
одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на ИД на АК, последно изменени със
Заповед № КД-14-20-106/14.03.2009 г. на Началника на СГКК-Сливен, с площ 471 кв.м.,



трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), при граници на имота: ПИ 87031.502.2245, ПИ 87031.502.2044-
улица, ПИ 87031.502.1039 и ПИ 87031.502.600, актуван с АОС № …/24.11.2009 г., за
който е отреден УПИ ХХІV850 в кв.119 по действащия ПУП на селото, одобрен с
Решение № 116/31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел, при мах. РЗП 283 кв.м., при
пазарна цена на правото на строеж в размер на ........... лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87031.502.2247 по КККР на с. Ябланово,
одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на ИД на АК, последно изменени със
Заповед № КД-14-20-106/14.03.2009 г. на Началника на СГКК-Сливен, с площ 487 кв.
м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), при граници на имота: ПИ 87031.502.2248, ПИ
87031.502.2331, ПИ 87031.502.1040, ПИ 87031.502.1039 и ПИ 87031. 502.2044-улица,
актуван с АОС № … /24.11.2009 г., за който е отреден УПИ ХХVІІІ850 в кв.119 по
действащия ПУП на селото, одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г. на Общински съвет
– Котел, при мах. РЗП 292 кв. м., при пазарна цена на правото на строеж в размер
на ........... лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87031.502.2248 по КККР на с. Ябланово,
одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г. на ИД на АК, последно изменен със
Заповед № КД-14-20-106/14.03.2009 г. на Началника на СГКК-Сливен, с площ 607 кв.
м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), при граници на имота: ПИ 87031.502.2044-улица, ПИ
87031.502.2330, ПИ 87031.502.2331, ПИ 87031.502.1040 и ПИ 87031.502.2247, актуван с
АОС № …/24.11.2009 г., за който е отреден УПИ ХХІХ850 в кв.119 по действащия
ПУП на селото, одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел,
при мах. РЗП 364 кв. м., при пазарна цена на правото на строеж в размер на ........... лв.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Котел провеждането на тръжната процедура и
сключването на договори за учредяване право на строеж за жилищни нужди със
спечелилите търга лица.

ІІІ. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ….. на сто от приходите
по сключените договори за учредяване право на строеж 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: АОС за имотите; скици на имотите по КК; скици
на имотите по ПУП с визи за проектиране; резюмета на пазарните оценки;
удостоверения за данъчни оценки.

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



Изх.№ 000-138/09.06.2022 г. Вх. № 000-138/09.06.2022 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: Учредяване на възмездно вещно право на строеж за допълващо
застрояване в общински поземлен имот, находящ се в с. Ябланово.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е собственик на поземлен имот с идентификатор 87031.502.695 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ябланово, одобрени със Заповед №
РД-18-8/28.03.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 1 078 кв. м., за който е
отреден УПИ І-695 в кв. 102 по действащия ПУП на селото, одобрен с Решение №
116/31.07.2008 г. на Общински съвет – Котел. Имота е актуван с АчОС
№ ……/24.11.2009 г. и съответства на УПИ VІ в кв. 47 по недействащия регулационен
план на с. Ябланово от 1964 г. Към настоящия момент построените в имота сгради са
собственост на Х. И. И. и И. И. И. по Н.А. № …, том …, рег. № …, дело № … от
10.12.2009 г. на С.Райнова – Съдия по вписванията при Районен съд – Котел, вписан в
Служба по вписванията гр. Котел с Дв. вх.рег. № … от 10.02.2009 г., Акт № …, том …,
дело № …/2009 г. и Договор за доброволна делба на наследствен недвижим имот от
07.08.2018 г. вписан в Служба по вписванията гр. Котел под Дв.вх.рег. № …/07.08.2018
г., Акт №…, том ….

В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 94-00-2162/23.05.2022
г. от И. И. И., с искане за учредяване на възмездно вещно право на строеж за
допълващо застрояване, за изграждане на гараж и лятна кухня със застроена площ 87.50
кв. м. Към заявлението е приложено Конструктивно становище за обект: „Гараж и
лятна кухня в УПИ І-695, кв. 102, с. Ябланово, община Котел”, одобрено от гл.
архитект на Община Котел на 17.05.2022 г.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, разпоредителните сделки с имоти или с вещни права
върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени определени от
общински съвет, но не по-ниски от данъчните им оценки. Данъчната оценка на правото
на строеж е в размер на 1269.70 лева, а определената от лицензирания оценител инж.
Иван Влахов пазарната цена на правото на строеж е в размер на 593.00 лeва.

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.

apis://Base=NARH&DocCode=4071&ToPar=Art21_Al1_Pt8&Type=201/


Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т.
4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл. 50, ал. 4 от НРПУРОИ предлагам на Общински съвет –
Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Учредява на Х. И. И. и И. И. И., и двамата с адрес: гр. …………., кв. „………..”
№ …, вх. …, ет. …, ап. …, възмездно вещно право на строеж за допълващо застрояване
в общински поземлен имот с идентификатор 87031.502.695 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Ябланово, одобрени със Заповед № РД-18-8/28.03.2007 г.
на Изпълнителния директор на АК, с площ 1 079 (хиляда седемдесет и девет) кв. м.,
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване:
Ниско застрояване (до 10 м.), за който е отреден УПИ І-695 в кв. 102 по действащия
ПУП на селото, одобрен с Решение № 116/31.07.2008 г. на Общински съвет - Котел,
актуван с АчОС №… от 24.11.2009 г., за строеж на обект: „Гараж и лятна кухня в УПИ
І-695, кв. 102, с. Ябланово, община Котел”, със застроена площ 87.50 (осемдесет и
седем цяло и 0.50) кв. м., за сумата от ............ лева.

2. Упълномощава Кмета на Община Котел да проведе процедурата по учредяване
на възмездно вещно право на строеж и сключи договор.

3. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, определя ………..на сто от приходите
от учредяването на възмездно вещно право на строеж за допълващо застрояване върху
описаният по-горе имот да се ползват за финансиране на изграждането, за основен и
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с.
Ябланово

Приложение: Заявление вх.№ 94-00-2162/23.05.2022 г., с приложените към него:
Н.А. № …, том …, дело № … от 10.12.2009 г. на СВ гр. Котел, Договор за доброволна
делба от 07.08.2018 г. и Проект за обект: „Гараж и лятна кухня в УПИ І-695, кв. 102, с.
Ябланово, община Котел“; АчОС № …/24.11.2009 г.; скица на имота издадена от СГКК
– Сливен; удостоверение за данъчна оценка; пазарна оценка на правото на строеж.

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



Изх. № 000-134/03.06.2022 г. Вх. № 000-134/03.06.2022 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: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлени имоти
– частна общинска собственост, находящи се в с. Малко село, за устройване на
постоянен пчелин

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинската администрация е постъпило Заявление с вх. № 94-00-2007/16.05.2022
г. от А. Д. И., относно учредяване на право на ползване върху поземлени имоти с
идентификатор 46646.19.25 и 46646.19.63 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Малко село, за устройване на постоянен пчелин. С Решение № 109 от
28.05.2012 г. на Общински съвет – Котел, върху изброените имоти е учредено
безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин на А. Д. И. С
лицето е сключен договор от 19.07.2012 година, за срок от 10 годни. Поради изтичане
срока на договора, и предвид това, че г-жа И. притежава пчелин със 100 бр. пчелни
семейства, които са устроени върху имотите, същата желае да й бъде учредено право на
ползване за срок от още 10 години. Пчелинът е заведен в регистъра на пчелните
семейства на с. Малко село под № … и е вписан в регистъра на животновъдните обекти
на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Сливен с ветеринарен
регистрационен №…….-….. Към заявлението лицето е приложило и изискуемите в чл.
13 от Закона за пчеларството (ЗПч) документи, а именно: служебна бележка от
Областна дирекция по безопасност на храните гр. Сливен, че няма констатирано
заразно заболяване по пчелите и пчелното пило и служебна бележка от Кметство с.
Малко село, че имотите в които са разположени пчелните семейства се намират в район,
в който не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в радиус от 2.5 км.

Поземлен имот с идентификатор 46646.19.25 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Малко село, находящ се в м.”ДАХ КЬОЙ”, с площ 1000 кв.
м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива,
е актуван с АчОС № … от 27.05.2022 година, вписан в Служба по вписвания гр. Котел
под Дв.вх.рег.№ …/27.05.2022 г., акт № …, т…..

Поземлен имот с идентификатор 46646.19.63 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Малко село, находящ се в м.”ДАХ КЬОЙ”, с площ 1063 кв.
м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване:
Овощна градина, е актуван с АчОС № … от 27.05.2022 година, вписан в Служба по
вписвания гр. Котел под Дв.вх.рег.№…/27.05.2022 г., акт № …, т. ….

Имотите не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2022 година.



Съгласно Закона за пчеларството (чл.11 – чл.13 от ЗПч), общините могат да
учредяват право на ползване за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни
семейства, при спазване на разпоредбите на Закона за общинската собственост.
Съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗОС, в случаите, когато лицата, на които може да се учреди
право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след
решение на общинския съвет. С решение на общински съвет, прието с мнозинство две
трети от общия брой на съветниците, правото на ползване може да се учреди и
безвъзмездно (чл. 39, ал. 4 от ЗОС). Срокът на правото на ползване се определя от
общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Предвид горното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 39,
ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 11 от ЗПч, 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 г., както следва: в Раздел І, точка 2. ”Общински имоти,
върху които ще се учредяват ограничени вещни права” се създават следните нови
позиции:

№ местонахождение описание на имота вид на ограниченото
вещно право

с. Малко село
ПИ 46646.19.25
м. „Дах кьой“

поземлен имот с площ 1000
кв. м., начин на трайно
ползване: нива

Право на ползване
за устройване на
постоянен пчелин

с. Малко село
ПИ 46646.19.25
м. „Дах кьой“

поземлен имот с площ 1063
кв. м., начин на трайно
ползване: овощна градина

право на ползване за
устройване на
постоянен пчелин

2. Учредява на А. Д. И., с постоянен адрес: с. …………, ул. „Ягода” № …,
безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин за срок от 10 (десет)
години, върху следните недвижими имоти частна общинска собственост:

2.1. поземлен имот с идентификатор 46646.19.25 (четиридесет и шест хиляди
шестстотин четиридесет и шест точка деветнадесет точка двадесет и пет) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малко село, одобрени със Заповед
№ РД-18-1592/12.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в
м. ”ДАХ КЬОЙ”, с площ 1000 (хиляда) кв. м., трайно предназначение на територията:
Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, актуван с АчОС №…/27.00.2022 година.

2.2. поземлен имот с идентификатор 46646.19.63 (четиридесет и шест хиляди
шестстотин четиридесет и шест точка деветнадесет точка шестдесет и три) по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малко село, одобрени със Заповед
№ РД-18-1592/12.09.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в
м. ”ДАХ КЬОЙ”, с площ 1063 (хиляда шестдесет и три) кв. м., трайно предназначение
на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, актуван с
АчОС №…./27.00.2022 година

3. Упълномощава Кмета на Община Котел да проведе процедурата и сключи
договор за учредяване право на ползване.



4. На основание чл. 60 от АПК да бъде допуснато предварително изпълнение на
настоящото Решение.

Приложение: молба вх. № 94-00-2007/16.05.2022 г. от А. Д. И. с приложените към него
документи; АОС №… и… от 27.05.2022 г.; скици на имотите – 2 бр.

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



Изх. № 06-00-6/14.06.2022 г. Вх. № 06-00-6#1/4.06.2022 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: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска
собственост, находящ се в с. Катунище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 94-00-
2077/19.05.2022 година от С. Ж. Н. с искане за предоставяне под наем на първия етаж
от сграда Кметство с. Катунище, представляващ едно помещение с площ 76 кв. м., за
извършване на търговска дейност – продажба на хранителни стоки.

Административна сграда – Кметство с идентификатор 36681.53.158.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Катунище, на 2 етажа, със
застроена площ 127 кв. м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 36681.53.158,
е актувана с АпОС № … от 30.03.2006 г., вписан в Служба по вписванията гр. Котел,
под Дв.вх.рег.№ …/10.04.2006 г., Акт №…, том …, дело …, Партида: ….

Първия етаж на сграда кметство с. Катунище представлява едно помещение с
площ 76 кв. м., което към настоящият момент е свободно, не се ползва от кметството и
не е необходимо за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена
на общинска бюджетна издръжка. Същото има отделен вход и няма да възпрепятства
дейността на кметството. Исканото помещение не е включено в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 г. приета от
Общински съвет – Котел.

Съгласно Закона за общинската собственост, отдаването под наем на имоти или
части от тях - публична общинска собственост се извършва след решение на общински
съвет, чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по ред
определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, за срок до 10 години.

Предвид горното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал.
7 от ЗОС, и чл. 18 от НРПУРОИ, 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, както следва: в Раздел І, 1.”Общински имоти за
отдаване под наем”, в графа „№” се създава нова позиция № …., в графа
„местонахождение” се впише – „с. Катунище, сграда 36681.53.158.1”, в графа



„Описание на имота” се впише – „помещение, първи етаж от сграда - Кметство“, в
графа „дейност, за която може да се отдава под наем” се впише - „за извършване на
търговска дейност – продажба на хранителни и/или промишлени стоки“.

2. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за предоставяне
под наем на едно помещение с площ 76 (седемдесет и шест) кв. м., представляващо
първи етаж на Административна сграда – Кметство с идентификатор 36681.53.158.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Катунище, със застроена площ 127
кв. м., на 2 етажа, находяща се в поземлен имот с идентификатор 36681.53.158,
актувана с АпОС № … от 30.03.2006 г., вписан в Служба по вписванията гр. Котел, под
Дв.вх.рег.№ …/10.04.2006 г., Акт № …, том …, дело …, Партида: …, за извършване на
търговска дейност – продажба на хранителни и/или промишлени стоки, за срок от 10
(десет) години.

3. Възлага на Кмета на Община Котел да организира и проведе процедурата по
отдаване под наем. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем с
лицето спечелило търга.

Приложение: Молба вх. № 94-00-2077/19.05.2022 г.; копие на АпОС №…/ 30.03.2006 г.; скица №…-……-11.06.2022 г. издадена от СГКК – Сливен; становище изх. № 7 от 26.05.2022 г., от М. Кадева –
кметски наместник на с. Катунище.

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



изх. № 06-00-7/21.06.2022 г. вх. № 06-00-7 #1/21.06.2022 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: Изменение и допълнение на Решение № 438 от 29.03.2022г. на
Общински съвет- Котел

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Във връзка прието Решение № 438 от 29.03.2022 г. на Общински съвет-Котел, за
разпределение на общинския жилищен фонд за 2022 година, предлагам да се направи
промяна в същото, поради необходимост от жилище за настаняване на самотна майка с
4 годишно дете. Предлагам жилището от Ведомствен жилищен фонд под № 13
/записано като три самостоятелни апартамента/, находящо се в гр. Котел,
ул. ”Изворска” № 6, представляващо мансарден апартамент да бъде прехвърлено във
Резервен жилищен фонд под № 1. Резервното жилище, съгласно Решение № 438 от
29.03.2022 година на Общински съвет Котел да бъде прехвърлено в „Жилища за
отдаване под наем на лица с установени жилищни нужди, под № 29.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 3, ал.
3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и
разпореждане с общинския жилищен фонд, моля Общински съвет- Котел да вземе
следното

Р Е Ш Е Н И Е:

I. Изменя и допълва Решение № 438 от 29.03.2022 година както следва:

1. Точка 13 от Раздел II ”Ведомствен жилищен фонд”, гр.Котел, ул.Изворска” №
6-3 апартамента единия апартамент (мансарден) става т.1 в Раздел III „Резервен
жилищен фонд”.

2. Точка 1 от Раздел III „Резервен жилищен фонд” гр. Котел, ул. ”Изворска № 5
ап.6, става т. 29 от Раздел I „Жилища за отдаване под наем на лица с установена
жилищна нужда”.

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



изх. № 000-146/16.06.2022 г. вх. № 000-146/16.06.2022 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: Съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-340 (ПИ с идент.
72480.501.340 по КК) и УПИ I-338 (ПИ с идент. 72480.501.456, ПИ с идент.
72480.501.338 по КК), кв.36 по ПУП на с.Тича, община Котел, област Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ПИ с идентификатор 72480.501.340 е собственост на ЕТ „Романс – И.А.“ с Акт
№ …, том III, рег…., дело … от 17.05.2013 г. на СВ гр. Котел, съгласно скица № 15-
115038-04.02.2022 г. на СГКК гр. Сливен. По ПУП на с. Тича имотът е с отреждане
УПИ XIV-340.

Съгласно КККР на с. Тича, за ПИ с идентификатор 72480.501.456 няма данни за
собственост - скица № 15-182309-21.02.2022 г. на СГКК гр. Сливен. Същият е
образуван от уширение на съществуваща улица (общинска собственост) и по ПУП на
селото се придава към УПИ I-338 в кв.36.

В общинска администрация Котел постъпи Заявление с вх. № 30-00-359/
26.05.2022 г. от ЕТ „Романс – И. А.“, представлявано от И. А. А. и от Община Котел с
искане за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-340 и поземлен имот с
идентификатор 72480.501.456 (УПИ I) в кв.36. Съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ, към
заявлението е приложена скица с предложение за исканото изменение.

На основание Заявлението и изготвената скица - предложение за изменение на
ПУП в горепосочения обхват, главният архитект на Община Котел е издал виза (скица
№ 100/01.03.2022 г.) и положително становище от 07.06.2022 г. с които счита, че може
да се допусне изработване на исканото изменение на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ.

След като ОбС Котел си даде съгласието за изменението на ПУП, кметът ще
издаде заповед на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение
ПУП-ПРЗ.

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. 134, ал.
2, т. 6 от ЗУТ да вземе следното

Р Е Ш ЕНИЕ:

Дава съгласие да се измени ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-340 (ПИ с идент.
72480.501.340 по КК) и УПИ I-338 (ПИ с идент. 72480.501.456, ПИ с идент.
72480.501.338 по КК), кв.36 по ПУП на с. Тича, община Котел, област Сливен, съгласно
приложената скица - предложение.

Приложение:
1. Копие от Заявление с вх. № 30-00-359/26.05.2022 г.



2. Копие от скици с предложение за изменение на ПУП.
3. Копие от скица с виза № 100/01.03.2022 г.
4. Копие от становище от 07.06.2022 г. на гл. архитект на Община Котел.
5. Копия от скици на СГКК Сливен: № 15-115038-04.02.2022 г. и № 15-182309-

21.02.2022 г.
6. Копие от Акт №…, том…, рег…., дело … от 17.05.2013 г. на СВ гр. Котел.

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



Вх. № 93-00-692/15.06.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Христина Чолакова-Председател на Общински съвет-Котел

Относно: Упълномощаване на представител на Община Котел за участие в
извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация– Сливен“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет-Котел, с вх. № 30-00-312/05.05.2022 г.,
постъпи покана от управителя на „Водоснабдяване и канализация– Сливен“ ООД за
провеждане на извънредно Общо събрание на съдружниците на дружеството на
15.07.2022 г. от 11.00 часа. Съгласно чл. 11 от Наредба 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
това внасям за разглеждане настоящото предложение, с което следва да бъде избран
упълномощен представител на Община Котел на когото Общинският съвет следва да
даде мандат как да гласува по всяка една от точките от дневния ред на извънредното
Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 17 от Наредба за
упражняване правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските
дружества и чл. 138, ал. 1 от Търговски закон, предлагам на Общински съвет – Котел да
вземе следното

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 извънредното Общо
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД на
15.07.2022 г.

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

По т. 1 от дневния ред: Решение за освобождаване на Управителя на
„Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД. Представителят на Община Котел да
гласува със -„ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“.

По т. 2 от дневния ред: Решение за избор на нов Управител на „Водоснабдяване
и Канализация – Сливен” ООД и определяне на възнаграждението му. Представителят
на Община Котел да гласува със -„ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“.



По т. 3 от дневния ред: Решение за сключване на договор за възлагане на
управлението с новоизбрания Управител, на основание чл. 137, ал. 1, т. 5 и ал. 4 от
Търговския закон, във връзка с чл. 15 от Закона за публичните предприятия, чл. 25, т.8
и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.
21 от Учредителния акт на дружеството. Представителят на Община Котел да гласува
със -„ЗА“, „Против“ или „Въздържал се“.

Приложения:
Покана с вх. № 30-00-312/05.05.2022г.

Председател на Общински съвет – Котел:
(Христина Чолакова)



изх. № 000-136/09.06.2022 г. вх. № 000-136/09.06.2022 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КОТЕЛ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Коста Каранашев - кмет на Община Котел

Относно: Изпълнение на проект „Социално предприемачество без граници на
територията на община Котел”, финансиран от Европейския социален фонд по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-
2.097 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - Насърчаване на социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до
заетост“, реализирана в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Читалище „Просвета-1870” изпълнява договор № BG05M9OP001-2.097 – 0001 –
С02 „Социално предприемачество без граници на територията на община Котел чрез
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Котел, Сунгурларе и
Върбица“. В рамките на дейностите по проекта бяха идентифицирани и подбрани 17
лица от целевата група по проекта а именно: Лица в неравностойно положение на
пазара на труда и други социално изключени лица; Хора с увреждания. С лицата бяха
сключени трудови договори на 01.07.2022 г. за 11 месеца. Извърши се ремонт на
помещенията от втори етаж на сградата, които бяха оборудвани и обзаведени за
нуждите на социално предприятие. Бяха закупени 15 броя бензинови моторни коси и 1
брой бензинова мотофреза.

С Решение № 275 от 31.05.2021 г. Общински съвет Котел одобри проект на
споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между НЧ „Просвета – 1870“ и
Община Котел и предостави сумата от 60 000,00 /шестдесет хиляди/ лева за
реализиране на договора за безвъзмездна финансова помощ, които ще бъдат
окончателно възстановени в бюджета на общината в срок от 10 дни след получаване на
окончателното плащане по договора.

Предоставени бяха още 18 000 лева поради забавено разглеждане на първото
междинно иска.

Съгласно Плана за изпълнение на дейностите по проекта отчитането и
възстановяването на средства се осъществи, както следва:

1. Първо междинно искане за плащане – подадени за възстановяване 71 456,15 лв.
на 10.11.2021 г., верифицирани 71 456,15 лв. на 04.01.2022 г.

2. Второ междинно искане за плащане - подадени за възстановяване 35 397,12 лв.
на 07.01.2022 г., верифицирани 35 397,12 лв. на 14.02.2022 г.



3. Трето междинно искане за плащане - подадени за възстановяване 35 741,73 лв.
на 17.03.2022 г., верифицирани 35 741,73 на 18.05.2022 г.
Предстои подаване на окончателно искане за плащане след 31.05.2022 г., когато

ще бъдат платени възнагражденията на лицата за последния 11-ти месец заетост.
Проектът е социално значим, както за целевата група - лица в неравностойно
положение на пазара на труда и други социално изключени лица; хора с увреждания,
така и за Община Котел. Той предложи и реализира нов модел на решаване на
проблема с безработицата и преодоляване на социалното изключване. За да бъдат
постигнати в пълна степен реални резултати от социално включване на работещите по
проекта лица е необходимо да им бъде осигурена допълнителна заетост в рамките поне
един месец за 17 лица, включени в проекта. Така ще имат възможност да се
регистрират в Бюрото по труда и ще им бъде осигурена последваща финансова
стабилност. Същевременно за успешно приключване на договора за безвъзмездна
финансова помощ е важно да бъдат постигнати следните индикатори :

1. Неактивни или безработни участници, включени в заетост, целева стойност – 17
лица. Изпълнен към момента.

2. Неактивни или безработни участници в заетост след приключване на операцията
/дейността/ – 17 лица.
За изпълнение на втория индикатор е необходимо лицата включени в дейностите

по проекта, да останат в заетост след приключване на срочните им трудови договори
минимум един месец, като продължат да изпълняват трудовите си задължения –
озеленяване и поддържане на общински площи.

Разходите за възнаграждения на лицата в заетост – 17 лица, за месец юни
възлизат на стойност 13 934 лв., които е необходимо да бъдат осигурени от бюджета на
община Котел.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
предлагам на Общински съвет- Котел да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставя сумата от 13 934 лв./тринадесет хиляди лева деветстотин тридесет
и четири/ лева като субсидия за реализиране на договор за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ № BG05M9OP001-2.097-0001-C01 „Социално предприемачество без
граници на територията на община Котел”, сключен между Народно Читалище
„Просвета – 1870“ с. Тича, УО на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“, и МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“. Средствата да бъдат осигурени от
резерв за непредвидени и неотложни разходи от бюджета на община Котел.

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



изх. № 000-148/17.06.2022 г. вх. № 000-148/17.06.2022 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВТ КОТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Коста Каранашев - кмет на община Котел

Относно: Приемане на Програма за управляване на отпадъците на територията
на Община Котел с период на действие 2021-2028 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Поради това, че срокът на Програмата за управляване на отпадъците на Община
Котел с период на действие 2015-2020 г. е изтекъл, се налага приемането на нова
програма на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Съгласно чл.
52, ал. 3, т. 1 от Закона за управляване на отпадъците, Програмата за управление на
дейностите по отпадъците на територията на Община Котел се разработва и приема за
период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за
управляване на отпадъците, който е 2021-2028 г.

Община Котел е изготвила Програма за управляване на отпадъците на
територията на Община Котел с период на действие 2021-2028г., която е изцяло
съобразена с действащото към момента законодателство в областта на околната среда.
В програмата е анализирано съществуващо състояние, на база на което са
идентифицирани проблемите и са формулирани целите. Разработен е план за действие,
в който са включени необходимите мерки за периода на действие на програмата.
Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана
съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното
законодателство и други фактори във стратегическо решение.

Община Котел участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците –
Регион Омуртаг заедно с общините Омуртаг, Върбица и Антоново. Основната цел на
сдружението е изграждане на устойчива система за управление на отпадъците, която да
осигурява необходимата структура за третиране на отпадъците, генерирани на
територията на региона.

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците
генерирани от територията на община Котел, като разглежда процесите от
образуването
на отпадъците до тяхното обезвреждане.

При разработване на програмата е направен подробен анализ на средата, като са
описани природо-географските и териториално-административните особености,
състоянието на въздуха и водите, особеностите на почвите и нарушените терени,
състава на отпадъците, шума и Зелената система.

Разгледани са икономическите, финансовите, демографски и социално -
икономически,,,параметри.

Въз основа на подробните характеристики е направен анализ на силните и
слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ), на базата на който е
формирана идеята за управление на отпадъците на общината, целите и приоритетите на
програмата.



Настоящото предложение има характера и на доклад по смисъл на чл. 26, ал. 3 от
Закона за нормативните актове. Настоящото предложение, заедно с проекта и мотивите
към него, беше публикувано на интернет страницата на Община Котел на 13.05.2022 г.,
като на всички лица беше предоставено срок 30 дни да се запознаят с него и да изразят
своите предложения и становища. В деловодната система на Община Котел няма
постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Котел да приеме
следното:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 1 от Закона
за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 1 от Закона за управляване на отпадъците

РЕШЕНИЕ:

1. Приема Програма за управляване на отпадъците на територията на Община
Котел

2. Възлага на кмета на община Котел ежегодно да внася пред Общински съвет
отчет за изпълнение на програмата.

Приложение:
1. Програма за Управляване на отпадъците на Община Котел
2. Мотиви

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



Изх. № 000-147/17.06.2022 г. Вх. № 000-147/17.06.2022 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: Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „Общински футболен
клуб Котел” за 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е член на Сдружение с нестопанска цел осъществяващо дейност в
обществена полза „Общински футболен клуб Котел”, вписано в Търговския регистър и
регистър на ЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Котел,
пл. „Възраждане“ № 1.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба за упражняване правата на собственик върху
общинската част на капитала на търговските дружества (НУПСВОЧКТД) на Общински
съвет - Котел, юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в
обществена полза, в които общината е член, в срок до 31 май всяка година предоставят
информация за дейността си през предходната година пред общински съвет за сведение.

Предвид изложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 1 от
НУПСВОЧКТД, предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Годишен доклад за дейността на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ
КОТЕЛ” за 2021 г.

Приложение: Годишен доклад за дейността на ОФК Котел за 2021 г.

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



Изх.№ 000-139/10.06.2022 г. Вх. № 000-139/10.06.2022 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: Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за
водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ – Котел, Сунгурларе и
Върбица“ за 2021 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Котел е член на Сдружение с нестопанска цел осъществяващо
общественополезна дейност „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица”,
вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК *********, със седалище и
адрес на управление: гр. Котел, ул. „Изворска“ № 21, ет. 2.

В общинската администрация е постъпило писмо, с наш Вх. № 16-00-98/09.06.2022 г.,
от г-жа П. Шиварова – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Котел, Сунгурларе и
Върбица“, с приложен към него Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за
водено от общностите местно развитие (СВОМР) – подмярка 19. 2 „Прилагане на операции
в рамките на стратегии за водене от общностите местно развитие“ на „МИГ - Котел,
Сунгурларе и Върбица“.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Наредба за упражняване правата на собственик върху
общинската част на капитала на търговските дружества (НУПСВОЧКТД) приета от
Общински съвет - Котел, юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в
обществена полза, в които общината е член, в срок до 31 май всяка година предоставят
информация за дейността си през предходната година пред общински съвет за сведение.

Предвид изложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 от
НУПСВОЧКТД, предлагам на Общински съвет – Котел да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КОТЕЛ,
СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ за 2021 г.

Приложение: Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на СНЦ „МИГ -
Котел, Сунгурларе и Върбица“ за 2021 г.



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

Изх.№ 000-141/14.06.2022 г. Вх. № 000-141/14.06.2022 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 14.06.2022 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 14.04.2022 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 14.06.2022 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 № 2 от проведеното на 14.06.2022 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 № 2 от проведеното на 14.06.2022 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 № 2/14.06.2022 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 уважение,
Коста Каранашев
Кмет на Община Котел (препис)
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