
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО 
 

ХХ заседание проведено на 26.02.2021г. 

 
На основание чл. 22, ал 2 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово публикува 

своите решения от ХХ заседание проведено на 26.02.2021г. 

 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 340 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Суворово дава 

съгласие за заснемане и излъчване заседанието на Общински съвет Суворово. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 341 

1. Приема бюджета на община Суворово за 2021г. както следва: 

1.1. По прихода в размер на 12 023 566 лв. /приложение 1/, в т.ч.: 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности 6 799 274 лв., в т.ч. 

1.1.1.1. Обща допълваща субсидия в размер на 6 042 649 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на делегираните бюджети по образование 38 084 лв. 

1.1.1.3. Налични чужди средства в делегираните бюджети по образование за  

извършване на разходи по СЕС (-)549 036 лв.   

1.1.1.4. Възстановяване на налични чужди средства от депозити (–) 2 379 лв., в 

т.ч. от ПГСС „Св.Георги Победоносец” гр.Суворово (-)1977лв. и от 

ДГ„Буратино“ гр.Суворово (–) 402 лв. 

1.1.1.5. Остатък в лева по сметки от предходен период 812 802лв., разпределен в 

разходната част съгласно приложение № 5. 

1.1.1.6. Остатък в левова равностойност по валутна сметка от предходен период 

на ПГСС „Св.Георги Победоносец” гр.Суворово  457 154 лв. 

1.1.2.Приходи за местни дейности  5 224 292 лв., в т.ч. 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 628 500 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 385 962 лв. 

1.1.2.3.  Обща изравнителна субсидия 716 100лв., в. т.ч. 108 600лв. за зимно 

поддържане и    снегопочистване. 

1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 449 400лв. 

1.1.2.5. Внесени данъци за ДДС и ЗКПО (-) 105 609 лв. 

1.1.2.6. Възстановени  в бюджета общински средства от предоставени безлихвени 

заеми за мостови плащания по Европейски проекти към 31.12.2021г. – 41 

926 лв. 



1.1.2.7. Предоставяне на трансфери към Сметка за европейски средства (СЕС) на 

община Суворово за съфинансиране по проекти и програми на 

Европейския съюз (-) 11 000 лв., в т.ч (-) 6 500лв. за проект „Нова 

възможност за младежка заетост“ по ОП РЧР. 

1.1.2.8. Преходен остатък от 2020г. в размер на 2 119 013 лв., разпределен в 

разходната част съгласно приложение № 5. 

1.2. По разхода в размер на 12 023 566 лв. разпределени по дейности и параграфи 

от ЕБК /приложение 2/ 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности 6 799 274 лв., в т.ч. 

1.2.1.1. Резерв за непредвидени и нерегулярни разходи в съответствие с 

формулите за разпределение на финансовите средства между 

делегираните бюджети по образование (2%) 73 738 лв. 

1.2.1.2. Резерв  в съответствие с чл. 282, ал.18 и ал.19 от Закона за 

предучилищното и училищно възпитание 33 619 лв. 

1.2.2. За делегирани от държавата дейности, дофинансирани със собствени 

общински средства 263 400лв. 

1.2.3. За местни дейности 4 960 892лв. в т.ч.: 

1.2.3.1. Резерв за непредвидени и нерегулярни разходи, мостово финансиране на 

проекти по оперативни програми на ЕС и дофинансиране на маломерни 

паралелки в общински училища 92 000 лв. 

1.2.3.2. Резерв в съответствие с чл.89 от ЗДБРБ за 2021г., за обектите от Раздел I, 

т.1.3 от Приложение №3 (Инвестиционна програма на община Суворово 

за 2021г.) в размер на  140 385лв.; 

1.3. Приема инвестиционна програма за 2021г. по обекти и източници на 

финансиране, съгласно Приложение №3, в размер на 6 207 554 лв., в т.ч.: 

1.3.1. Обекти, финансирани с целеви трансфер от Централния бюджет 449 400лв.  

1.3.2. Капиталови разходи, финансирани с общински приходи 81 023лв. В т.ч. от 

продажба на общинско имущество 77 731лв. и от други общински приходи 

3292лв. 

1.3.3. Капиталови разходи, финансирани с целеви средства от преходния остатък в 

ЦРДУ –  27 100 лв.  

1.3.4. Капиталови разходи в делегираните от държавата бюджети по образование, 

финансирани с целеви средства в преходния остатък от 2020г. и средства от 

субсидията по единни разходни стандарти за 2021г.  - 70 988лв. 

1.3.5. Капиталови разходи, финансирани с целеви средства от Централния бюджет 

в преходния остатък от 2020г. – 1 719 224лв. 

1.3.6. Капиталови разходи, финансирани с целеви средства от ПУДООС – 

487 104лв. 

1.3.7. Капиталови разходи, финансирани по Европейски програми  - 2 742 016лв. 

1.3.8. Текущи ремонти, финансирани със средства от преходния остатък и приходи 

от наем за общинска собственост 180 296 лв. 

1.3.9. Текущи ремонти, финансирани целеви средства от Централния бюджет в 

преходния остатък от 2020г. – 399 244лв. 



1.3.10. Текущи ремонти, финансирани с преходен остатък в делегираните от 

държавата  дейности 7 593 лв. 

1.3.11. Текущи ремонти в делегирани от държавата дейности по образование, 

финансирани с общата допълваща субсидия 43 566 лв. 

2. Приема следните лимити за разходи: 

2.1. Социално-битови в размер на 3% от фактически направените разходи за 

основни трудови възнаграждения. 

2.2. Определя сума от 0,50лв. за ученик на ден за поевтиняване храната  при 

организация на ученическото столово хранене, съгласно чл.2, ал.2., т.2 от 

ПМС №88/23.05.2000г. 

3. Представителни разходи на кмета на община в съответствие с чл.92, ал.1 от 

ЗДБРБ за 2021г в размер на 5 743 лв.  

4. Представителни разходи на Общински съвет в съответствие с чл.92, ал.2 от 

ЗДБРБ за 2021г. в размер на 2 872 лв. 

5.  Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати за  

2021г. по приложение № 4. 

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва: 

6.1. Субсидии за спортни клубове 63 000лв., в т.ч. за Сдружение „ФК   „Суворово-

1“ гр.Суворово“ – 35 000лв.;  Сдружение „ФК „Черноморец“ с.Чернево“ – 10 

000лв.; Сдружение „Родина“ гр.Суворово“ – 14 000лв.; Сдружение „Спортен 

клуб по художествена гимнастика Родина“ гр.Суворово“ – 2 000лв.; 

Сдружение „ДФШ Лъвчета гр.Суворово“ – 2 000 лв. 

6.2. Субсидии от общински средства за общинските читалища 16 000лв. 

6.3. Субсидии за организации с нестопанска цел в областта на културата 7 000лв. В 

т.ч. ФА „Слънце” 4 000лв. и ФГ „Козлуджанци” 3 000лв.  

6.4. Обезщетения и помощи по решение на общински съвет 10 000лв. 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства по програми на 

европейския съюз за 2021г. в размер на 3 540 699 лв., съгласно приложение № 6. 

8. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски през 2021г. по приложение № 7. 

9. Утвърждава извънбюджетните сметки за европейски средства към община 

Суворово и второстепенните разпоредители с бюджетни средства съгласно 

приложение № 8. 

10. Утвърждава показателите по кметства за 2021г. в съответствие с чл.45, ал.1 от 

ЗПФ и чл.52, ал.2 и ал.5 от ЗМСМА съгласно приложение №9. 

11. Обявява, че през 2021г. община Суворово няма намерения за поемане на 

общински дълг в съответствие със ЗОД. 

12. Определя максимален размер на задълженията за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2021г. в размер на 9 380 320 лв., като наличните към края на 2021г. 

задължения не трябва да надвишават 1 223 520лв. ( 15% от средногодишния 

размер на разходите на общината за последните четири  финансови години). 

13. Определя максимален размер на ангажиментите, които могат да бъдат поети 

през 2021г. в размер на 12 235 200 лв. като наличните към края на 2021г. поети 



ангажименти не трябва да надвишават 4 078 400 лв. ( 50% от средногодишния 

размер на разходите на общината за последните четири  финансови години). 

14. Към 01.01.2021г. община Суворово няма просрочени задължения. 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2021г. в размер на 6 687 лв. 

16. Определя като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, прилагащи 

система на делегирани бюджети, ДГ „Буратино“ гр.Суворово, СУ „Н.Вапцаров” 

гр.Суворово, ОУ „Хр.Ботев” с.Чернево, ОУ „Хр.Ботев”с.Николаевка и ПГСС 

„Св.Георги Победоносец” гр.Суворово. 

17. Възлага на кмета на община:  

17.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити:  

17.2. Да утвърди формула за разпределение на общата допълваща субсидия между 

делегираните бюджети.  

17.3. Да утвърди индивидуалните бюджети на второстепенни разпоредители с 

бюджетни кредити. 

17.4. Да осъществява контрол при разходване на целевите средства в преходния 

остатък в зависимост от предназначението им. 

17.5. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена 

при нарушаване на бюджетната дисциплина и разписаните правила по 

актуализираната Система за финансово управление и контрол. 

17.6. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в 

съответствие с волята на дарителя, като информира за това Общински съвет. 

18. В съответствие с чл.125, ал.1 от ЗПФ, оправомощава кмета на общината да 

извършва компенсирани промени: 

18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на 

дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 

стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

18.3. В изпълнение на правомощията си по т.17.1 и 17.2, кметът да издава 

заповеди. 

19. Да разработва общински проекти и кандидатства за средства от централния 

бюджет и други алтернативни  източници на средства   за привличане на 

външни инвестиции и финансиране на общински програми и проекти. 

20. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит и временно свободните 

собствени бюджетни средства за временно предоставяне на безлихвени заеми 

при мостово финансиране на спечелени от общината проекти по програми на 

ЕС, като определя срок за възстановяването им в бюджета не по-късен от 

31.12.2021г.                    



21.  Да спазва следните приоритети при изпълнение на разходната част на бюджета 

на общината: 

21.1. Недопускане покриване на общински разходи от местен характер с целеви 

държавни субсидии и трансфери; 

21.2. Осигуряване на средства за издръжка на детски градини, домашен социален 

патронаж и други дейности, свързани с образованието, здравеопазването и 

социалните услуги, в частта на финансиране с общински бюджетни средства. 

21.3. Средствата от приходи от продажби на общинско имущество да се използват 

приоритетно за извършване на капиталови разходи и текущи ремонти за 

подобряване на социалната и техническа инфраструктура в общината.  

21.4.  Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета на 

община Суворово за 2021г. 

 

Неразделна част от предложението за бюджет са: 

- Приложение №1 – приходи; 

- Приложение №2 – разходи; 

- Приложение №3 – инвестиционна програма; 

- Приложение №4- справка за числеността на персонала и СБРЗ; 

- Приложение №5 – разпределение на преходните остатъци от 2020г.; 

- Приложение №6 – индикативен годишен разчет за 2021г. на сметките за 

средства от ЕС; 

- Обяснителна записка към приложение №6; 

- Приложение №7 – Списък на длъжностите и лицата с право на транспортни 

разноски през 2021г. 

- Приложение №8 – Сметки за европейски средства към община Суворово и 

второстепенните разпоредители с бюджетни средства; 

- Приложение №9 – Утвърдени показатели по кметства за 2021г. в съответствие с 

чл.45, ал.1 от ЗПФ и чл.52, ал.2 и ал.5 от ЗМСМА; 

- Обяснителна записка за съставянето на бюджета от Директора на Д-я „ФБ”; 

- Протокол от публично обсъждане на бюджета в съответствие с чл.84, ал.6 от 

ЗПФ. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 342 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Суворово приема на 

Информация за дейността на общинска администрация Суворово за 2020г. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

 



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 343 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Суворово приема 

Информация за данъчната събираемост за 2020г. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 1 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 344 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка с чл.12,ал.1 и ал.5 от 

Закона за енергийната ефективност Общински съвет Суворово приема Отчет за 

изпълнението на „Програма за енергийна ефективност на община Суворово 2020-

2024г.“ , съгласно Приложение №1. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 345 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, във връзка чл. 10, ал.3,т.2 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници, Общински съвет Суворово приема Отчет за  

изпълнението на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Суворово 2020-2023г.“  за 2020 г., 

съгласно  Приложение №1. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 346 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет Суворово приема 

Отчет за изпълнението на Плана за индивидуално и общо ползване на общинските 

пасища, мери и ливади за 2020г. - Приложение №1. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 347 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за 

опазване на околната среда Общински съвет Суворово приема Отчет за изпълнение на 

„Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020г.“ на община Суворово 

за 2020г., съгласно Приложение №1. 

 



Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 348 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Суворово приема 

Отчет за извършените дейности и извършените разходи за изпълнение на собствена 

дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на територията на общината 

през 2020г., съгласно Приложение 1. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 349 

На основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, във вр. с чл.168, т.3, чл.171, ал.1 и 

чл.173, ал.1 от ДОПК, във вр. с чл.6, ал.1, буква „в“ от ЗМДТ и във вр. с чл.162, ал.2, т.3  

от ДОПК, Общински съвет Суворово: 

       1.Дава съгласие да бъдат отписани от счетоводните регистри, просрочени, 

погасени по давност публични вземания, произтичащи от несъбрани такси за ползване 

на детска градина ДГ „Буратино“ гр.Суворово за периода от  01.01.2014г. зо 

31.12.2015г. в размер на 743.34 лв., съгласно приложен списък. 

2.Възлага на Кмета на Община  Суворово да извърши всички правни и 

фактически действия по отписване на тези просрочени и погасени по давност 

задължения от счетоводните регистри на Община Суворово. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 350 

1.На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и в съответствие с чл.198е, ал.3 и ал.5 от 

Закона за водите, Общински съвет Суворово определя на заседанието насрочено на 

10.03.2021г. на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД Варна при невъзможност за участие на 

кмета на община Суворово, да бъде заместван от Иван Иванов – Зам.кмет на община 

Суворово и при невъзможност от негова страна Вълчо Вълчев – Зам.кмет на община 

Суворово. 

2.Възлага на представителя на община Суворово на заседанието на  Асоциацията по 

В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 

Варна“ ООД Варна, насрочено за 10.03.2021 г. да гласува по въпросите от дневния ред, 

както следва : 

По т.1 – ЗА, относно Обсъждане и приемане бюджета за 2021г. на Асоциацията по 

В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 

Варна“ ООД, Варна. 



По т.2 – ЗА, относно Обсъждане и приемане на отчета по бюджета за 2020г. на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Варна“ ООД, Варна. 

По т.3 – ЗА, относно Обсъждане и приемане на отчета за дейността за 2020г. на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Варна“ ООД, Варна. 

По т.4 – ЗА, относно Обсъждане и приемане на инвестиционна програма на 

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за 2021г. 

3.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Суворово допуска 

предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени 

интереси. 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 351 

1.На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.10в,ал.1,т.6 от Закона за 

водите, чл.129 и чл.137,ал.1,т.1 и т.2 от Търговския закон, Общински съвет Суворово 

възлага на представителя на община Суворово определен с Решение № 4-61 по 

Протокол № 4 от 19.12.2019 г. на Общински съвет Суворово на заседанието на общо 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна 

насрочено за 11.03.2021г.  да гласува по въпросите от дневния ред, както следва : 

 

По т.1 – от дневния ред: 

1.ЗА Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – 

„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София и предоставяне на съгласие за прехвърляне 

правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 6 949 броя дружествени дяла с номинална стойност 100 лв 

всеки един, представляващи 50,98% от капитала на , на „Водоснабдяване и канализация 

– Варна“ ООД Варна, на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София, чрез внасянето им 

като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София, при 

стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени 

от Агенцията по вписванията, в размер на 694 900лв., съгласно постъпил в МРРБ 

Доклад на експертите по  Акт за назначаване на вещи лица 

№20200930141624/02.11.2020г. на Агенцията по вписванията. 

Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата, чрез 

министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 6 949 дяла от капитала 

на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД държавата ще запише и придобие 694 

броя акции с номинална стойност 1 000лв всяка една от капитала на „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД и обща номинална стойност от 694 000лв. 

По т.2  от дневния ред: 
2.ЗА Вземане на решение за промени в дружествения договор на„Водоснабдяване и 

канализация – Варна“ ООД във връзка с решението по т.1 от дневния ред, както следва: 

2.1.В чл.5 текста „Държавата – представлявана от определено от Министъра на 

МРРБ лице“ се заменя с„Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр.София“. 



2.2.В чл.11, ал.2,б. „А“ думата „Държавата“ се заменя с  „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД, гр.София“. 

 

2.На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Суворово допуска 

предварително изпълнение на решението, поради защита на важни обществени 

интереси. 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 352 

                На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.103, ал.1, т.1 и ал.4, чл.134, ал.1, 

т.1  от ЗУТ във връзка с чл.124, ал.1 и чл.125 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет Суворово : 

              1.Разрешава да се изработи проект за частично изменение на Общия 
устройствен план на община Суворово в частта си поземлени имоти с идентификатори  

70175.117.36  и  70175.117.23  в землище Суворово. 

               2.Одобрява задание за проектиране за частично изменение на Общия 

устройствен план на община Суворово в частта си поземлени имоти с идентификатори  

70175.117.36  и  70175.117.23  в землище Суворово. 

              3. Проектът по т.1 да се изработи в  съответствие с одобреното задание и 

нормативните изисквания 

               4.Възлага на Кмета на община Суворово   да извърши необходимите действия 

по реда на ЗУТ за изпълнение на настоящото решение. 

 Решението да се обяви по реда на  чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, като се публикува на 

интернет страницата на Общината и се постави на информационното табло в сградата 

на общинска администрация.              

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 353 

                На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.103, ал.1, т.1 и ал.4, чл.134, ал.1, 

т.1  от ЗУТ във връзка с чл.124, ал.1 и чл.125 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет Суворово : 

              1.Разрешава да се изработи проект за частично изменение на Общия 

устройствен план на община Суворово в частта си на поземлени имоти с 

идентификатори  35376.13.18 и част от 35376.13.17 в землище с.Калиманци. 

               2.Одобрява задание за проектиране за частично изменение на Общия 

устройствен план на община Суворово в частта си на поземлени имоти с 

идентификатори  35376.13.18 и част от 35376.13.17 в землище с.Калиманци. 

              3. Проектът по т.1 да се изработи в  съответствие с одобреното задание и 

нормативните изисквания. 

               4.Възлага на Кмета на община Суворово   да извърши необходимите действия 

по реда на ЗУТ за изпълнение на настоящото решение. 



 Решението да се обяви по реда на  чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, като се публикува на 

интернет страницата на Общината и се постави на информационното табло в сградата 

на общинска администрация и Кметство с.Калиманци, община Суворово. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 354 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 

ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, Общински съвет Суворово : 

1.Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – 

план за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 35376.61.81, местност „Асфалтова 

база“ по кадастралната карта на с. Калиманци, Община Суворово, одобрена със Заповед 

№РД-18-62/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК, във връзка с 

отреждането на имота „за вилно строителство“,  

2.Общински съвет Суворово одобрява представеното задание по 125 от ЗУТ. 

 Проектът за ПУП-ПЗ да се изработи при спазване на следните условия: 

2.1. При изработването на проекта на ПУП-ПЗ да се използват изходни данни за 

имотите от кадастралната карта на с. Калиманци, Община Суворово, одобрена със 

Заповед №РД-18-62/08.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГКК; 

2.2. Проектът като обем и съдържание да отговаря на изискванията на 

действащата нормативна уредба: Закон за устройство на територията, Наредба 

№8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба 

№7/22.12.2003г. за правилата и нормативите за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони и одобреният Общият устройствен план на Община 

Суворово с Решение №13-182/30.11.2018г. на Общински съвет гр. Суворово. Да се 

представи като „окончателен проект“ за приемане от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията на Община Суворово.  Да бъдат представени в 

съответствие с чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието 

на устройствените схеми и планове: 1бр. чертеж (оригинал) на недеформируема 

хартия и 2бр. чертежи (копия) на обикновена хартия, както и на магнитен носител 

(диск) – в pdf и dwg формат; 

2.3. Да бъде съобразен с територия от разновидност „Ов“ ( вилна зона с 

преобладаваща малка височина (до 7 м.) и градоустройствени показатели, съгласно 

Общият устройствен план на Община Суворово, одобрен с Решение №13-

182/30.11.2018г. на Общински съвет гр. Суворово и чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003г. 

за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони: Плътност на застрояване: от 15 до 40%; Кинт: от 0,5 до 0,8; 

Процент на озеленяване: от 50 до 80%. Начинът на застрояване в имота да бъде 

„свободно“; 

3. Съгласно чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ, преди представяне за приемане от общинския 

експертен съвет по устройство на територията на Община Суворово (ОЕСУТ), проектът 

да се съгласува служебно от Кмета на Община Суворово с експлоатационните 

дружества – при наличие на преминаваща техническа инфраструктура през имота и/или 

в непосредствена близост до него; 



4. Към проекта за ПУП да се представи решение на комисията по чл. 17, ал. 1 от 

ЗОЗЗ, във връзка с утвърждаване на площадка за проектиране на сграда с неземеделски 

нужди върху земеделската земя; 

5. На основание чл. 152 от ЗООС, проектът за ПУП подлежи на превантивен 

контрол от органа по чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 

Решението да се обяви по реда на  чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, като се публикува на 

интернет страницата на Общината и се постави на информационното табло в сградата 

на общинска администрация и Кметство с.Калиманци, община Суворово. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото Решение не подлежи на 

оспорване. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА“, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 – 355 

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.99, т.1 от 

Административнопроцесуален кодекс и поради нарушаване на административно 

производствените правила изменя  Решение №16-254/29.10.2020 г. , както следва : 
 1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,чл.103, ал.1 и ал.4, чл.134, ал.1, т.1 от 

ЗУТ във връзка с чл.124 ал.1, чл.124б, ал.1 Закона за устройство на територията, 

решение №6  на ОЕСУТ  от протокол №13 / 8.10.2020 г. Общински съвет Суворово 

разрешава да се изработи проект за частично изменение на Общия устройствен план на 

община Суворово. 

             2.Одобрява задание за проектиране за частично изменение на Общия 

устройствен план на община Суворово по чл.125 от ЗУТ.   

             3. Проектът по т.1 да се изработи в  съответствие с одобреното задание и 

нормативните изисквания. 

              4.Възлага на Кмета на община Суворово, съвместно с Възложителя да извърши 

необходимите действия по реда на ЗУТ за изпълнение на настоящото решение. 

 Решението да се обяви по реда на  чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, като се публикува на 

интернет страницата на Общината и се постави на информационното табло в сградата 

на общинска администрация и Кметство с.Баново, община Суворово. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА с 10 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 356 

I. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37и, ал.3 от 

ЗСПЗЗ Общински съвет Суворово определя: 

1.За общо ползване на жителите на всяко населено място за колективна паша на 

едно или повече колективни стада, образувани от пасищни животни на дребни 

земеделски стопани, всички поземлени имоти с начин на трайно ползване, „Пасища, 

мери“, „Пасища с храсти“ и „Ливади“ на общински поземлен фонд на Община 

Суворово с обща площ 2966,612 дка, в която не са включени имотите определени за 

индивидуално ползване по Приложение №1 и тези представени за индивидуално 

ползване по силата на вече сключени договори по Приложение №2. 



2.За индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегралната 

информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни 

всички поземлени имоти с начин на трайно ползване, „Пасища, мери“, „Пасища с 

храсти“ и „Ливади“ с обща площ 93,75 дка, описани в Приложение №1. 

II. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.4 от 

ЗСПЗЗ, Общински съвет Суворово предоставя: 

1.Определените имот по I. т.1 за колективна паша безвъзмездно, без заплащане 

на наем на посочените земеделски имоти. 

2.Определените имоти по I. т.2 за индивидуално ползване чрез отдаване под 

наем или аренда, без търг или конкурс, за срок от пет стопански години, съобразно 

броя и вида на регистрираните животни. По цени определени от Общински съвет 

гр.Суворово. 

III. На основание чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ определя цени по пазарен 

механизъм на описаните имоти в Приложение №1 за индивидуално ползване чрез 

отдаване под наем, без търг или конкурс считано от стопанската 2021/2022г., 

както следва: 

1.За пасища и мери от първа до шеста категория – 6 лв./дка; 

2.За пасища и мери от седма до десета категория – 5 лв./дка. 

IV. При наличие на свободни площи след извършеното разпределение, да се 

организират търгове за отдаване под наем за срок от една година, като за участие 

се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни 

регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ. При 

първоначални тръжни цени, както следва: 

1.За пасища и мери от първа до шеста категория – 6 лв./дка; 

2.За пасища и мери от седма до десета категория – 5 лв./дка. 

V. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ останалите след провеждане на търг 

свободни пасища мери и ливади да се предоставят под наем чрез търг за срок от 

една година на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, 

които поемат задължения да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние по ред определен от ППЗСПЗЗ. 

VI. На основание чл.37о, ал.2 от ЗСПЗЗ Общински съвет Суворово определя 

правила за ползване на общински пасища, мери и ливади за стопанската 

2021/2022г., както следва: 

       - спазване на перспективен експлотационен план включващ: 

                   • дългосрочно опазване на пасищата в община суворово и                 

опазване на биологичното разнообразие с цел недопускане на негативни промени в тях 

                   • в дългосрочен план да се повиши и капацитета за разработване и 

управление на агроекологични проекти 

                   • постигане на максимална ефективност при използването на мерите 

и пасищата 

- да не променят предназначението на мерите и пасищата 

- да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди 



- да почистват и да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с битови, 

строителни, производствени, опасни и др.отпадъци. 

- предоставените площи да се опазват от ерозия, заблатяване, засоляване и 

др.увреждания. 

- мерите и пасищата да се почистват от нежеланата храстовидна растителност и 

да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове съгласно национален 

стандарт 4.2 

- задължително да се спазват съществуващите полски граници /синори/ съгласно 

национален стандарт 4.3 

- задължително да се опазват площите в близост до гори от навлизането на 

дървесна и храстовидна растителност в тях съгласно национален стандарт 4.4 

- забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата 

- лично се съпровожда стадото по пътя до пасището и да се грижат за него в 

пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от 

тяхно име и за тяхна сметка 

- спазване на мерките за ветеринарната профилактика и борба срещу болестите 

по животните посочени в държавната профилактична програма през 2010 г., съгласно 

чл.118, ал.1 от ЗВД 

- построяване на навеси в мерите и пасищата се извършва съгласно изискванията 

на наредба №2 от 10.04.1998 г. за застрояване в земеделски земи и закона за опазване 

на земеделските земи 

- ползвателите на мери и пасища от ОПФ организират охраната на ползваните от 

тях имоти, за които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и 

екологично състояние. 

VII. Възлага на кмета на Община Суворово да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 357 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Суворово 

ДОПЪЛВА приетата с Решение №19-325 по Протокол №19 от 29.01.2021г. Програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2021г., като точка V. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВИ ИМОТИ, КОИТО СА 

ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ И НА ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ 

ПРЕДОСТАВЕНИ ПОД НАЕМ С ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ, I. Приходи от 

наеми на покрита собственост се допълва с: Кабинет №106 с площ 17,59 кв.м. 

/седемнадесет квадратни метра и петдесет и девет квадратни сантиметра/, находящ се в 

Медицински център гр.Суворово за извършване на хирургични прегледи и 

манипулации. 

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС, във връзка с 

чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет - Суворово приема решение за отдаване под наем, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване за кабинет №106 с площ 17,59 кв.м. за 



извършване на хирургични прегледи и манипулации за срок от 5 години. Същият е 

находящ в Медицински център гр.Суворово, актуван с Акт за публична общинска 

собственост №2299/27.05.2020г., вписан под №1596, вх.рег.№79/04.06.2020г., том 6, 

дело №1084/2020г. в Службата по вписвания гр.Девня и  представляващ: Сграда с 

идентификатор 70175.504.384.1 и застроена площ 776 кв.м разположена в поземлен 

имот с идентификатор 70175.504.384 и площ 1870 кв.м по КК на гр.Суворово. 

3.Началната месечна наемна цена е съгласно тарифа към наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги, раздел ЧАСТ ІІ. т.7.Наеми на 

общинско имущество, 7.1 за покрита собственост: наеми на общинско имущество, т.4.2 

в размер на 0,80 лв./кв.м 

4.Общински съвет Суворово възлага на Кмета на общината  организирането и 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

извършване на процедурата за отдаване под наем. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 358 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал.2 – изречение второ и 

ал.3 от ЗОС, чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.29б, т.1 от  НРПУРОС на 

Община Суворово, Общински съвет Суворово приема решение за отдаване под наем 

без търг или конкурс на част от недвижим имот с площ 19 000 кв.м от ПИ  с 

идентификатор 70175.196.5, по КК на гр.Суворово и номер по предходен план 196005, 

категория III, начин на трайно ползване по скица: Нива, целия с обща площ 37 008 кв.м
 

, подробно описан в АОС № 2209/02.08.2017г. на Данаил Петков Петков  в качеството 

му на наследник на Петко Трифонов Петков, създал трайното насаждение върху имота 

за срок от 5 години. 

 2. Годишната наемна цена на посочения по-горе имот  е в размер на 55 лв/дка, за 

III-та категория, съгласно част II, т.7,3,1 от Тарифата към Наредбата за администриране 

на местните такси и цени на услуги. 

 3. Възлага на Кмета на общината организирането и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на процедурата по 

отдаване на имота под наем. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 359 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Суворово 

ДОПЪЛВА приетата с Решение №19-325 по Протокол №19 от 29.01.2021г. Програма 

за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2021г., като точка VІ. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, С КОИТО 

ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ И 

ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ТЯХ, т.1. Приходи от продажби на поземлени имоти в 

регулацията на населените места се допълва с Поземлен имот с идентификатор 

70175.501.21 по кадастрална карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 163 квадратни 

метра. 



2.На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.34, ал.2, 

т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Суворово ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 2322/18.01.2021 година, 

представляващ дворно място с идентификатор 70175.501.21 по кадастрална карта 

/КК/ на гр.Суворово е идентичен с номер по предходен план 16, квартал 3 А, 

парцел II с площ от 163 квадратни метра, в което се намира жилищна сграда, за 

която живущите в нея не притежават документ за собственост, с трайно 

предназначение: ниско застрояване. 

3.На основание чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество Общински съвет Суворово, приема началната 

тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер 7,30 лв. за  1 кв.м. или 

1190,00 лв. (хиляда сто и деветдесет лева и нула стотинки) за цялата площ от 163 

кв.м, без включен ДДС.  

4.На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,Общински съвет Суворово, възлага на Кмета на 

общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за 

гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 

правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 360 

1.На основание чл.21, ал.1, т. 8  от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.34, 

ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Суворово ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 2309/19.11.2020 година, 

представляващ дворно място с идентификатор 80861.501.564 по кадастрална карта 

/КК/ на с.Чернево , идентичен с номер по предходен план 564, квартал 56, парцел 

XII с площ от 1131 квадратни метра с трайно предназначение: ниско застрояване. 

2.На основание чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество Общински съвет Суворово, приема началната 

тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер 5,80 лв. за 1 кв.м. или 

6560,00 лв. (шест хиляди петстотин и шестдесет лева и нула стотинки) за цялата 

площ , без включен ДДС.  

3.На основание чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,Общински съвет Суворово, възлага на Кмета на 

общината организирането на процедурата, свързана с провеждането на търга за 

гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 

правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 



Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 361 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2,изр. 2-ро от ЗОС, чл.25, ал.4 

от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 34, ал.1,изр. 2-ро от НРПУРОС на Община Суворово, 

Общински съвет Суворово учредява право на ползване на „Хидрострой“ АД с ЕИК 

103029862, представлявано от инж. Николай Пашов – Изпълнителен директор, за срок 

от 10 години, считано от 01.03.2021г. върху площ от 4 000 кв.м, съгласно приложената 

схема и координатен регистър на двете площадки, част
 

от поземлен имот с 

идентификатор       35376.13.17 по КК на с. Калиманци, целият  с обща площ 559 656 

кв.м., с начин на трайно ползване: пасище, мера, подробно описан в АОС 

№2324/09.02.2021г. 

2. На основание чл.41, ал. 2 от ЗОС одобрява годишна цена за право на ползване 

върху посочения в т. 1 имот в размер на 381,00 лв., съгласно извършена експертна 

оценка от лицензиран оценител при данъчна оценка в размер на 260,20 лв. както следва: 

� за първата стопанска година в размер на 381,00 лв. 

� за всяка следваща стопанска година дължимата сума ще бъде 

индексирана с определения от НСИ процент инфлация. 

 3. Възлага на Кмета на общината да извърши  всички действия, необходими за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 4.На основание чл.60,ал.1 от АПК, Общински съвет Суворово допуска 

предварително изпълнение на решението. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 362 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 2,изр. 2-ро от 

ЗОС, чл.25, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75,ал.1 от ЗПБ и чл. 34, ал.1,изр. 2-ро от НРПУРОС на 

Община Суворово, Общински съвет Суворово учредява право на ползване на 

„Хидрострой“ АД с ЕИК 103029862, представлявано от инж. Николай Пашов – 

Изпълнителен директор, за срок от 12 години, считано от 01.03.2021г. върху поземлен 

имот с идентификатор 35 376.13.18 по КК на с. Калиманци с начин на трайно ползване: 

за кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика, подробно описан в АОС 

№2325/10.02.2021г. 

2. На основание чл.41, ал. 2 от ЗОС одобрява годишна цена за право на ползване 

върху посочения в т. 1 имот в размер на 1900,00 лв., на база извършена експертна оценка 

от лицензиран оценител в размер на 1769,00 лв. и данъчна оценка в размер на 1300,90 

лв. както следва: 

� за първата стопанска година в размер на 1900,00 лв.  

� за всяка следваща стопанска година дължимата сума ще бъде 

индексирана с определения от НСИ процент инфлация. 

 3. Възлага на Кмета на общината да извърши  всички действия, необходими за 

правилното и законосъобразно осъществяване на разпоредителната сделка. 

 4.На основание чл.60,ал.1 от АПК, Общински съвет Суворово допуска 

предварително изпълнение на решението. 

 



Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 363 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал.2, изр. второ и ал.3 от 

ЗОС, чл.24а, ал.6, т.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.29б, т.1 от  НРПУРОС на Община 

Суворово, Общински съвет Суворово приема решение за отдаване под наем без търг 

или конкурс на ПИ  с идентификатор 70175.180.45 по КК на гр.Суворово и номер по 

предходен план 180 045, категория III, начин на трайно ползване по скица: Друг вид 

земеделска земя с площ 11599 кв.м, подробно описан в АОС № 1221/02.07.2009г. на 

Величка Лазарова Спасова в качеството й на собственик на трайното насаждение  за 

срок от 5 години. 

 2. Годишната наемна цена на посочения по-горе имот  е в размер на 55 лв./дка, за 

III-та категория, съгласно част II, т.7,3,1 от Тарифата към Наредбата за администриране 

на местните такси и цени на услуги. 

 3. Възлага на Кмета на общината организирането и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно извършване на процедурата по 

отдаване на имота под наем. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 8 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 364 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба за 

критериите за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

Суворово Общински съвет Суворово не отпуска еднократна финансова помощ на 

Георги С. Русев с.Чернево от параграф „Помощи по решение на Общински съвет“.   

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 365 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба за 

критериите за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

Суворово Общински съвет Суворово отпуска еднократна финансова помощ в размер на 

150 лв. на Зеля Р. Еибова гр.Суворово от параграф „Помощи по решение на 

Общински съвет“.   

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 366 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба за 

критериите за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

Суворово Общински съвет Суворово не отпуска еднократна финансова помощ на 

Дияна И. Атанасова гр.Суворово от параграф „Помощи по решение на Общински 

съвет“. 



Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 9 гласа ,,ЗА’’, 

„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20  - 367 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба за 

критериите за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община 

Суворово Общински съвет Суворово отпуска еднократна финансова помощ в размер на 

150 лв. на Ахмед О. Ахмедов гр.Суворово от параграф „Помощи по решение на 

Общински съвет“. 

 

 


