
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО 
 

ХХІХ заседание проведено на 30.09.2021г. 

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

своите решения от ХХІХ заседание проведено на 30.09.2021г. 

 

 

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 

№ 29  - 471 

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

съгласие за заснемане и излъчване заседанието на Общински съвет Суворово. 

 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 472 

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.2 от ЗМСМА  Общински 

съвет Суворово приема: отчет с Вх.№1000-10-Ч-1/14.09.2021г. за дейността на кметство 

с.Чернево за 2020г., отчет с Вх.№1000-10-Н-1/15.09.2021г. за дейността на кметство 

с.Николаевка за периода 01.09.2020г. – 31.08.2021г., отчет с Вх.№1000-10-Д-

1/13.09.2021г. за дейността на кметство с.Дръндар за периода 07.2020г. – 07.2021г., 

отчет с Вх.№1000-10-Л-1/03.09.2021г. за дейността на кметство с.Левски за периода 

07.2020г. – 07.2021г., отчет с Вх.№1000-10-К-1/27.08.2021г. за дейността на кметство 

с.Калиманци за периода 01.01.2021г. до 31.08.2021г., отчет с Вх.№1000-10-Б-

1/01.09.2021г. за дейността на с.Баново за периода 01.09.2020г. до 31.08.2021г., 

съгласно приложенията. 

 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 473 

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

Информация относно постъпили жалби, сигнали и предложения в общинска 

администрация Суворово за първото шестмесечие на 2021г. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 474 

 



На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА Общински съвет Суворово извършва 

следните корекции по бюджета на община Суворово за 2021г.: 

 

1.Във връзка с пренасочване на заложени средства за закупуване на мобилна 

подемна работна платформа (вишка): 

- намалява плана в разходната част, параграф 5204 (Придобиване на транспортни 

средства), дейност 2619 (БКС) с 15 000лв.; 

- увеличава плана в разходната част на параграф 5203 (Придобиване на съоръжения 

и оборудване), дейност 2122 (Общинска администрация) с 3 604лв.; 

- увеличава плана в разходната част на параграф 1030 (текущ ремонт), дейност 2606 

(Ремонт на уличната мрежа) с 11 396лв. 

 

2.Във връзка с разпределение на неусвоени средства от 2020г., предоставени с ФО-

21 от 2020г. като други целеви трансфер от Централния бюджет: 

- намалява плана в разходната част, параграф 0098 (Резерв), дейност 2998 (Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи) с 323лв.; 

- увеличава плана в разходната част на параграф 1030(текущ ремонт), дейност 2606 

(Ремонт на улична мрежа) с 323лв. 

 

3.Актуализира инвестиционната програма на община Суворово за 2021г. със 

следните промени по обекти: 

- премахва обект закупуване на мобилна подемна работна платформа (вишка) за 

дейностите по БКС в размер на 15 000лв.; 

- одобрява средства за закупуване и внедряване на система контрол на достъпа и 
работното време в сградата на общинска администрация гр.Суворово в размер на 

3604лв. 

- завишава заложените средства за текущ ремонт по обект „Очакъляване на улици в 

населени места от община Суворово с 11 396лв. 

- завишава средствата по обект „Текущ ремонт на улици в населени места от 

община Суворово“ с 323 лв. 

 

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 475 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1, ал. 2 и ал.3, чл.127, 

ал.9  от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1  и чл.127, ал.6  от ЗУТ, Общински съвет 

Суворово: 

 

1. Одобрява проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община 

Суворово за следните поземлени имоти с идентификатори: 02662.6.19, 02662.6.106, 

02662.6.107, 02662.6.108 и 02662.6.109 по кадастралната карта на с.Баново, Община 

Суворово,  с показатели на устройствена зона : 

„Пп“– „предимно производствена устройствена зона“ със следните 
нормативни показатели: Плътност на застрояване (П застр.) от 40 до 80%; 

Интензивност на застрояване (К инт.): от 1,0 до 2,5 и Озеленена площ (П озел.): от 

20 до 40%, като 1/3 от площта да бъде осигурена с дървесна растителност. Начинът на 

застрояване „свободно и/или свързано“. 



2.Решението да се обнародва в „Държавен вестник“  и се публикува на интернет 

страницата на Община Суворово в 7 - дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215,ал.1 от ЗУТ в 14-дневен 

срок от обнародването му в „Държавен вестник“. 

 

Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА’’, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 476 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 3, чл. 124б, ал. 1 и 

чл.125, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1  от ЗУТ, Общински съвет 

Суворово: 

 

1. Разрешава изработване на проект за частично изменение на Общ устройствен 

план на Община Суворово за следните поземлени имоти с идентификатори: 

70175.102.40, 02662.7.21, 02662.7.14, 02662.1.100, 43222.18.27, 35376.46.178, 

35376.46.177, 35376.46.176, 35376.46.175, 35376.46.173, 35376.46.174, 35376.46.186 и 

35376.46.179, 70175.11.38, 70175.11.39, 02662.501.62, 70175.75.2, 02662.6.20, 

58654.6.105, 80861.7.36, 80861.501.866, 02662.1.104, 02662.1.105 , 35376.10.98, 

35376.10.97, 35376.10.60, 35376.10.59, 35376.10.58 и 35376.10.57, както и одобрява 

представеното задание, изискващо се на основание чл. 125 от ЗУТ. 

2. Зони „Зто“ (бивши земи по параграф 4 на ЗСПЗЗ) югоизточно от с. 

Калиманци да се изменят в 

зона „Ов“ – Вилна зона. Вилните зони Ов да се устройват в съответствие с 

разпоредбите на чл. 28 ал. 5 от Наредба № 7/2003 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  

 

Проектът за частично изменение на Общ устройствен план на Община Суворово 

да се изработи при спазване на следните условия: 

1. При изработването за частично изменение на Общ устройствен план на 

Община Суворово да се използват изходни данни за имотите от кадастралната карта 

на съответното землище ,одобрена със Заповед на Изпълнителния директор на АГКК; 

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. 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. 2 от Наредба 

№8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове: 1бр. 

чертеж (оригинал) на обикновена хартия, както и на магнитен носител (диск) – в 

pdf  формат; 

3. Във връзка измененията на част от зоните на Общият устройствен план, да се 

актуализират и прецизират текстовете в  Правила и нормативи за прилагането му; 

4. Съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, възложителят съгласува проекта за частично 

изменение на Общ устройствен план със заинтересованите централни и териториални 

администрации, а при необходимост и с със специализираните контролни органи; 

5. Възлага на Кмета на Oбщина Суворово да извърши необходимите действия по 

реда на ЗУТ за изпълнение на настоящото решение. 



 

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, настоящото Решение да се разгласи с 

обявление на местата упоменати в същата алинея. 

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 11 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 477 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 

135, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Суворово :  

1. Дава своето съгласие за Разрешава изработването на проект за изменение на 

подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 

VI20, УПИ VII-21, УПИ VIII-21 и УПИ IX-20, в кв. 10 по ЗРП на с.Калиманци и 

изменение на уличната регулация между о.т 24 и о.т.28 по отношение на ПИ с 

идентификатори З5376.10.487, 35376.10.488, 35376.10.489, 35376.10.490 частна 

собственост и ПИ 35376.10.774 общинска публична собственост с НТП за 

второстепенна улица по кадастралната карта на с.Калиманци, Община Суворово, 

Област Варна.  

2. Дава своето съгласие за изработването на проект за изменение на 

кадастралната карта на с. Калиманци, одобрена със Заповед РД-18-199/28.03.2019г. на 

ИД на АГКК, по отношение на ПИ с идентификатор 35376.10.774 (общинска публична 

собственост с НТП за второстепенна улица).  

3. Възлага на Кмета на Община Суворово или на упълномощено от него лице да 

предприеме необходимите законови действия по провеждане на процедура за 

изменение на подробен устройствен план за VI-20, УПИ VII-21, УПИ VIII-21 и УПИ 

IX-20, в кв. 10 по ЗРП на с.Калиманци и изменение на уличната регулация между о.т 24 

и о.т.28 по отношение на ПИ с идентификатор 35376.10.774 ( публична общинска 

собственост с НТП за второстепенна улица). 4. Възлагането на изработването на 

проекта за изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) и 

проекта за изменение на кадастралната карта на с. Калиманци е за сметка на заявителя 

– Денислав Стефанов Радев. 

                                             

Общински 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 

№ 29  - 478 

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: 

 

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

за застрояване (ПЗ) за ПИ 70175.117.12 местност „Високата Канара“ по кадастралната 

карта на гр. Суворово, Община Суворово, одобрена със Заповед №РД-18-

58/08.07.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, във връзка с отреждането на 



имота „за производство на електроенергия – фотоволтаичен парк“, както и 

одобрява представеното задание, изискващо се на основание чл. 125 от ЗУТ. 

 

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

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

имота от кадастралната карта на гр. Суворово, Община Суворово, одобрена със 

Заповед РД-18-58/08.07.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК; 

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; 

3. При изборът на устройствена зона и нейните параметри да се вземат под 

внимание показателите на устройствена зона „Пп“– „предимно производствена 

устройствена зона“ със следните нормативни показатели: Плътност на 
застрояване (П застр.) от 40 до 80%; Интензивност на застрояване (К инт.): от 1,0 

до 2,5 и Озеленена площ (П озел.): от 20 до 40%, като 1/3 от площта да бъде осигурена 

с дървесна растителност. Начинът на застрояване в имота да бъде „свободно“. 

4. 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; 

5. Към проекта за ПУП-ПЗ да се представи Решение на комисия по чл. 17, ал. 1 

от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 18 и чл. 22, ал.1 от с.з.  

6. На основание чл. 152 от ЗООС, проектът за ПУП-ПЗ  подлежи на превантивен 

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

7. Съгласно чл. 128, ал.6 от ЗУТ, преди представяне за приемане от общински 

експертен съвет по устройство на територията на Община Суворово, проектът да се 

съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при 

необходимост – и със специализираните контролни органи по реда на чл. 127, ал.2 от 

ЗУТ. 

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, настоящото Решение да се разгласи с 

обявление на местата упоменати в същата алинея. 

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

оспорване. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА’’, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 479 



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: 

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

за застрояване (ПЗ) за ПИ 35376.61.30 местност „Асфалтова база“  по кадастралната 

карта на с. Калиманци, Община Суворово, одобрена със Заповед РД-18-62/08.07.2016г. 

на Изпълнителния директор на АГКК, във връзка с отреждането на имота „за вилно 

строителство“, както и одобрява представеното задание, изискващо се на основание 

чл. 125 от ЗУТ. 

 

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

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

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

Заповед РД-18-62/08.07.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК; 

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; 

3. При изборът на устройствена зона и нейните параметри да се вземат под 

внимание показателите на устройствена зона „Ов“ – „вилна зона“ със следните 

нормативни показатели: Плътност на застрояване (П застр.) ≤ 40%; Интензивност 

на застрояване (К инт.): ≤ 0,8 и Озеленена площ (П озел.): ≥ 60%, като 1/3 от площта 

да бъде осигурена с дървесна растителност; Височина: кота корниз – 7,0м., а кота било 

– 10,0м. Начинът на застрояване в имота да бъде „свободно“. 

4. 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; 

5. Към проекта за ПУП-ПЗ да се представи Решение на комисия по чл. 17, ал. 1 

от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 18 и чл. 22, ал.1 от с.з.  

6. На основание чл. 152 от ЗООС, проектът за ПУП-ПЗ  подлежи на превантивен 

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

7. Съгласно чл. 128, ал.6 от ЗУТ, преди представяне за приемане от общински 

експертен съвет по устройство на територията на Община Суворово, проектът да се 

съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при 

необходимост – и със специализираните контролни органи по реда на чл. 127, ал.2 от 

ЗУТ. 

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, настоящото Решение да се разгласи с 

обявление като се публикува на интернет страницата на Община Суворово и се окачи 

на информационното табло в сградата на общинска администрация и Кметство 

с.Калиманци. 



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

оспорване. 
 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА’’, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 480 

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 изработване на подробен устройствен план (ПУП)– парцеларен 

план (ПП) за част от полски път с идентификатор 35376.10.141 и полски път с 

идентификатор 35376.36.37 по кадастралната карта на землището на с. Калиманци, 

одобрена със Заповед № РД – 18-62/08.07.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  

местност „Чуката“,във връзка с отреждането на имота „за техническа 

инфраструктура“, както и одобрява представеното задание, изискващо се на 

основание чл. 125 от ЗУТ. 

         2.Дава своето съгласие за изработването на проект за изменение на 

кадастралната карта на землището на с. Калиманци, местност „Чуката“, по 

отношение на ПИ с идентификатор 35376.10.141 (общинска публична собственост с 

НТП за селскостопански, горски, ведомствен път,) и ПИ с идентификатор 35376.36.37 

(общинска публична собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път). 

3.Всички административни такси за изпълнение на настоящото решение са за 

сметка на инвеститора - „Ай Ем Кей Нур“ ООД, с ЕИК 203446248, седалище и адрес на 

управление : гр. София,р-н Средец, ул. Луи Леже № 10, ет. 4, ап. 8, представлявано от 

Ибрахим Моселли Керди  - управител. 

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ настоящото Решение да се разгласи с 

обявление  като се публикува на интернет страницата на община Суворово и се окачи 

на информационното табло в сградата на общинска администрация и кметство 

с.Калиманци. 

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

оспорване. 

 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА’’, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 481 

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: 

 

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

за застрояване (ПЗ) за ПИ 35376.79.1 местност „Асфалтова База“ по кадастралната 

карта на с.Калиманци, Община Суворово, одобрена със Заповед РД-18-62/08.07.2016г. 

на Изпълнителния директор на АГКК, във връзка с отреждането на имота „за 

фотоволтаична електроцентрала и трафопост“, както и одобрява представеното 

задание, изискващо се на основание чл. 125 от ЗУТ. 

 



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

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

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

Заповед РД-18-62/08.07.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК; 

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; 

3. При изборът на устройствена зона и нейните параметри да се вземат под 

внимание показателите на устройствена зона „Пп“– „предимно производствена 

устройствена зона“ със следните нормативни показатели: Плътност на 
застрояване (П застр.) от 40 до 80%; Интензивност на застрояване (К инт.): от 1,0 

до 2,5 и Озеленена площ (П озел.): от 20 до 40%, като 1/3 от площта да бъде осигурена 

с дървесна растителност. Начинът на застрояване в имота да бъде „свободно“ или 

„свързано“. 

4. 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; 

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

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

6. Съгласно чл. 128, ал.6 от ЗУТ, преди представяне за приемане от общински 

експертен съвет по устройство на територията на Община Суворово, проектът да се 

съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при 

необходимост – и със специализираните контролни органи по реда на чл. 127, ал.2 от 

ЗУТ. 

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, настоящото Решение да се разгласи с 

обявление на местата упоменати в същата алинея. 

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

оспорване. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 482 

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 

70175.501.522 по кадастрална карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 225 квадратни 

метра. 

2.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 №2347/13.08.2021 година, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 70175.501.522 по кадастрална 

карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 225 квадратни метра. Имота е идентичен с 

номер по предходен план: 2010600 с начин на трайно ползване: ниско застрояване, 

при граници и съседи : 70175.501.4, 70175.501.525, 70175.501.523. 

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, като завишава определената от лицензиран оценител и определя в размер 

на 15,00 лв. за 1кв.м. или 3 375,00 лв (три хиляди триста седемдесет и пет лева и 

нула стотинки) за цялата площ от 225  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. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 483 

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 

70175.501.523 по кадастрална карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 233 квадратни 
метра. 

2.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 №2348/13.08.2021 година, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 70175.501.523 по кадастрална 

карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 233 квадратни метра. Имота е идентичен с 

номер по предходен план: 2010601 с начин на трайно ползване: ниско застрояване, 

при граници и съседи : 70175.501.522, 70175.501.525, 70175.501.4, 70175.501.524, 

70175.501.575. 

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, като завишава определената от лицензиран оценител и определя в размер 

на 15,00 лв. за 1кв.м. или 3495,00 лв. (три хиляди четиристотин деветдесет и пет 

лева и нула стотинки) за цялата площ от 233  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. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 484 

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 

70175.501.524 по кадастрална карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 250 квадратни 
метра. 

2.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 №2350/13.08.2021 година, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 70175.501.524 по кадастрална 

карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 250 квадратни метра. Имота е идентичен с 

номер по предходен план: 2010602 с начин на трайно ползване: ниско застрояване, 

при граници и съседи : 70175.501.525, 70175.501.526, 70175.501.527, 70175.501.575, 

70175.501.523. 

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, като завишава определената от лицензиран оценител и определя в размер 

на 15,00 лв. за 1кв.м. или 3750,00 лв (три хиляди седемстотин петдесет лева и нула 

стотинки) за цялата площ от 250  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. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 485 



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 

70175.501.525 по кадастрална карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 250 квадратни 
метра. 

2.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 №2346/13.08.2021 година, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 70175.501.525 по кадастрална 

карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 250 квадратни метра. Имота е идентичен с 

номер по предходен план: 2010603 с начин на трайно ползване: ниско застрояване, 

при граници и съседи : 70175.501.4, 70175.501.526, 70175.501.524, 70175.501.523, 

70175.501.522 . 
3.На основание чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество Общински съвет - Суворово, приема предлага 

началната тръжна цена, като завишава определената от лицензиран оценител и 

определя в размер на 15,00 лв. за 1кв.м. или 3750,00 лв (три хиляди седемстотин 

петдесет лева и нула стотинки)  за цялата площ от 250  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. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 486 

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 

70175.501.527 по кадастрална карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 251 квадратни 

метра. 

2.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 №2349/13.08.2021 година, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 70175.501.527 по кадастрална 



карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 251 квадратни метра. Имота е идентичен с 

номер по предходен план: 2010605 с начин на трайно ползване: ниско застрояване, 

при граници и съседи : 70175.501.526, 70175.501.578, 70175.501.575, 70175.501.524. 

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, като завишава определената от лицензиран оценител и определя в размер 

на 15,00 лв. за 1кв.м. или 3765,00 лв (три хиляди седемстотин шестдесет и пет лева 

и нула стотинки) за цялата площ от 251  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. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 487 

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.3. Приходи от продажби на имоти извън 

регулацията на населените места и се добавя Поземлен имот с идентификатор 

80861.6.75 по кадастрална карта /КК/ на с.Чернево, м„Дренака“, категория X с 
площ от 835 квадратни метра. 

2.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 №2353/18.08.2021 година, 

представляващ Поземлен имот с идентификатор 80861.6.75 по кадастрална карта 

/КК/ на с.Чернево, м„Дренака“, категория X,  идентичен с номер по предходен 

план 006075 с площ от 835 квадратни метра с трайно предназначение: земеделска, 

начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, при граници и съседи : 

80861.6.145, 80861.6.203, 80861.6.2, 80861.6.184, 80861.7.333. 
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, като завишава определената от лицензиран оценител и определя за 

цялата площ от 835 квадратни метра в размер на 1457,00 лв. /хиляда  

четиристотин петдесет и седем лева и нула стотинки/. Не се начислява 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. 

 



Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 488 

На основание чл.21, ал.1, т.7  от ЗМСМА във връзка с чл.8,ал.6 от ЗМДТ 

Общински съвет Суворово освобождава ПГСС “Св.Георги Победоносец“ гр.Суворово 

от заплащане на такса за битови отпадъци за 2022 година. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА с 12 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 489 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.8,ал.6 от ЗМДТ, 

Общински съвет Суворово определя такса за битови отпадъци за 2021 година на 

„Дял“ЕООД, с ЕИК 813041567, седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Цар 

Калоян“ №14 за поземлен имот с № 007006 находящ се в землището на с.Баново, 

Община Суворово, формирана на база дейности съгласно чл.66, ал.1, т.т.3 и 4 от ЗМДТ, 

а именно: 

1.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци; 

2.Почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА с 11 гласа ,,ЗА“, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29  - 490 

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 

200 лв. на Юлияна М.Ангелова с.Чернево от параграф „Помощи по решение на 

Общински съвет“. 

 


