
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО 
 

ХХХ заседание проведено на 29.10.2021г. 

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

своите решения от ХХХ заседание проведено на 29.10.2021г. 
 
 
 

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 
№ 30  - 491 

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 

№ 30  - 492 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Суворово приема 

Справка с Вх.№04-03-2/20.10.2021г. за дейността на Полицейска приемна – 
гр.Суворово при Районно управление на МВР – гр.Девня`` за периода 01.01.2021г. до 
30.09.2021г., съгласно приложение №1. 
 

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 
№ 30  - 493 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет Суворово приема 
Информация за подготовка на общината за функциониране при зимни условия, 
съгласно Приложение №1. 
 

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 
№ 30  - 494 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, 
Общински съвет Суворово утвърждава разходите за командировки на Данаил Йорданов 
– кмет на Община Суворово, за периода 01.07.2021г. – 30.09.2021г., както следва: 

 

 



 
№ 

по 

ред 

 

Период 

 

Направлен

ие 

 

Цел 

Дневни 

разходи 

(лв.) 

Квартирн

и пари 

(лв.) 

Обща 

сума (лв.) 

 
1. 

 
27.07.2021 -
29.02.2021 

 
гр. Стара 
Загора 

Работни срещи  с 
персонал 
потребители  ЦСРИ 

 
40,00 

 
60,00 

 
100,00 

2. 12.08.2021 г. гр.София Подписване на анекс 
в ДФЗ 

20,00 - 20,00 

3. 19.09.2021 –  
21.09.2021 г. 

Албена Годишна  среща 
НСОРБ 

40,00 - 40,00 

  Общо за IІІ-во тримесечие на 2021г.: 160,00 

 
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 
№ 30  - 495 

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА Общински 
съвет Суворово приема Информация за състоянието и дейността на клубовете на 
пенсионера в община Суворово, съгласно Приложение №1. 
 

Общински 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 

№ 30  - 496 
На основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка чл.27,ал.3 от Закона за социалните услуги, Общински съвет 
Суворово създава Съвет по въпросите на социалните услуги и определя следния състав: 

Председател: Иван Иванов – Зам. кмет на Община Суворово 
Членове: 
1.Цонка Врачовска - Началник отдел „Индивидуална оценка на хора с 

увреждания и социални услуги”, представител на Дирекция „Социално подпомагане” – 
гр. Вълчи дол 

2.Севдалина Иванова – Главен инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“ 
на Регионална здравна инспекция - Варна 

3.Иларионка Христова – Инспектор детска педагогическа стая МВР – Варна, РУ-
гр. Девня 

4.Лилия Илиева – Директор на дирекция „Административно обслужване н 
хуманитарни дейности” в Община Суворово 

5.Димитричка Карагьозова – Главен специалист в дирекция „Административно 
обслужване н хуманитарни дейности” в Община Суворово 

6.Стефка Атанасова – Председател на организацията на хора с увреждания в 
Община Суворово 

7.Виолета Златева – Регионален координатор към Съюза на слепите в България, 
ТО - Вълчи дол (отговарящ за Община Суворово) 

8.Мария Вълчева – Представител на „Съюз на пенсионерите – 2004” в Община 
Суворово 



9.Андон Томов – потребител на социална услуга 
10.Снежана Бояджиева – Ръководител на Център за социална рехабилитация и 

интеграция – гр. Суворово 
11.Маргарита Тодорова – Ръководител на Център за работа с деца на улицата – 

гр. Суворово 
12.Д-р Ивайло Колев – Управител на МСК „Св.Лука“ с.Левски 
13.Стела Калмукова – ст.експерт по „Приобщаващо образование“ в отдел ОМДК 

на РУО 
 

       Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА с 13 гласа ,,ЗА“, 
„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
№ 30  - 497 

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. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общински съвет Суворово разрешава 
изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и 
застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ VIII „Обществен център с читалище, 
паметник, ритуална зала, клуб - Млада художествено-творческа интелигенция,  
административна сграда МВР, административна сграда АПК , ДСК, аптека“, като се 
обособят нови УПИ ХХI-596 „озеленяване“, УПИ ХХII-596,600 „адм. дел. сгради и 
озеленяване“  и УПИ ХХХI-597,598 в кв.89, УПИ ХХIII-677 „за хотел“ и УПИ ХХIV 
„обществено обслужване и озеленяване“ в новообразуван кв.154, УПИ ХХV „дере“ и  
УПИ ХХVI „за озеленяване“  в  новообразуван  кв.155, УПИ ХХVII-93 „читалище“ в 
кв.86, УПИ ХХVIII-349 „за път“, ХХIХ-349 „за търговска и обслужваща дейност“ и 
УПИ ХХХ-352 „за озеленяване“ в новообразуван кв.153 и изменение на улична 
регулация между ОТ 255 и ОТ 224, ОТ 277 и ОТ 276, от 276 И от 278  и одобрява 
представеното задание, изискващо се на основание чл.125 от ЗУТ. 
             Проектът за ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на следните условия: 

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

имотите от кадастралната карта на гр.Суворово, Община Суворово, одобрена със 
Заповед №РД-18- 1728/18.10.2018  г. на Изпълнителен 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. Да бъде съобразен с територия от разновидност „Оо“ (зона за обществено-

обслужващи дейности) 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.  



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 подлежи на превантивен 
контрол от органа по чл. 148, ал. 3 от ЗООС. 

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.8 от ЗМСМА с 13 гласа ,,ЗА’’, 
„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30  - 498 
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 

58654.501.27 по кадастрална карта /КК/ на с.Просечен с площ от 488 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 №2356/30.08.2021 година, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 58654.501.27 по кадастрална карта 

/КК/ на с.Просечен с площ от 488 квадратни метра. план: 1 квартал: 2, парцел: IX  
с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници и съседи : 

58654.501.28, 58654.501.1, 58654.8.85. 

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 я определя в 
размер 20,00 лв. за 1кв.м. или 9 760,00 лв. (девет хиляди седемстотин и шестдесет 

лева и нула стотинки) без включен ДДС за цялата площ от 488  кв.м.  
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 13 гласа ,,ЗА’’, 

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



Р Е Ш Е Н И Е 
№ 30  - 499 

На основание чл.99,т.2 от АПК във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , Общински 
съвет Суворово изменя  свое Решение № 3-26 от 25.11.2019г. ,като придобива следния 
вид: 

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 

70175.501.526 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 №2272/19.06.2019 година, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 70175.501.526 по кадастрална 

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

номер по предходен план: 2010604 с начин на трайно ползване: ниско застрояване, 

при граници и съседи : 70175.501.4, 70175.501.578, 70175.501.527, 70175.501.524, 

70175.501.525. 

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 я определя в 
размер 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. 
 

Общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА с 13 гласа ,,ЗА’’, 
„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 30  - 500 

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 

70175.501.33 по кадастрална карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 258 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 №2354/24.08.2021 година, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 70175.501.33 по кадастрална карта 

/КК/ на гр.Суворово с площ от 258 квадратни метра. Имота е идентичен с номер по 

предходен план 27 с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и 

съседи : 70175.501.32, 70175.501.35, 70175.501.34, 70175.501.31. 

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 я определя в 
размер 15,00 лв. за 1кв.м. или 3870,00 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет лева и 

нула стотинки) без включен ДДС за цялата площ от 258  кв.м. 

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 11 гласа ,,ЗА’’, 
„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30  - 501 
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 

70175.501.34 по кадастрална карта /КК/ на гр.Суворово с площ от 163 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 №2355/24.08.2021 година, 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 70175.501.34 по кадастрална карта 

/КК/ на гр.Суворово с площ от 163 квадратни метра. Имота е идентичен с номер по 

предходен план 26 с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и 

съседи : 70175.501.33, 70175.501.34, 70175.501.579, 70175.501.31. 

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 я определя в 
размер 15,00 лв. за 1кв.м. или 2 445,00 лв. (две хиляди четиристотин четиридесет и 

пет лева и нула стотинки) без включен ДДС за цялата площ от 163  кв.м.  



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 
№ 30  - 502 

На основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.6 от ЗМДТ 
Общински съвет Суворово освобождава от заплащане  на такса за битови отпадъци  НЧ 
„Искра - 1905 г.“ с.Николаевка,  НЧ „Христо Ботев - 2012“ с. Баново, НЧ „Пробуда – 
1896 г.“ гр.Суворово, НЧ „Зора - 1912 г.“ с.Чернево, НЧ „Светлина – 1924 г.“  
с.Калиманци и НЧ „Светлина – 1927 г.“ с.Изгрев  за 2022 година. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА с 13 гласа ,,ЗА“, 
„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 30  - 503 

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 2022 година на 
„ТЕХНОМАТ“ДЗЗД, с ЕИК 103804541, седалище и адрес на управление гр.Варна, 
ул.“Д-р С.Златаров“ №7 за поземлен имот с № 181065, състоящ се от цех с РЗП-
264кв.м., склад с РЗП-92,4кв.м., метален цех с РЗП-545,35кв.м. и площадка с площ 
1964кв.м. находящ се в землището на гр. 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.7 от ЗМСМА с 13 гласа ,,ЗА“, 
„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 30  - 504 

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 2022 година на 
„ТЕХНОМАТ ВАРНА“ООД, с ЕИК 201009513, седалище и адрес на управление 
гр.Варна, ул.“Д-р С.Златаров“ №7 за поземлен имот с № 181067, а именно 50% идеална 
част от трансформаторен пост с площ 51 кв.м. находящ се в землището на гр. 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.7 от ЗМСМА с 13 гласа ,,ЗА“, 
„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 30  - 505 

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 2022 година 
на„АГРОБГГ“ ООД, с ЕИК 103822347, седалище и адрес на управление с.Чернево, 
общ.Суворово за поземлени имоти:парцел ХІІІ по плана за парцелиране на Стопански 
двор №2 находящ се в землището на с.Чернево, общ.Суворово заедно с изградения 
върху него силажовместилище; парцел ХХІІ по плана за парцелиране на Стопански 
двор №2 находящ се в землището на с.Чернево, общ.Суворово заедно с изградения 
върху него силажовместилище; парцел ІІ по плана за парцелиране на Стопански двор 
№2 находящ се в землището на с.Чернево, общ.Суворово заедно с построената в него 
сграда представляваща овчарник, 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 12 гласа ,,ЗА“, 
„ПРОТИВ” – 0 и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0    прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 30  - 506 

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 
300 лв. на Муртаза А.Абил с.Дръндар от параграф „Помощи по решение на 
Общински съвет“. 
 

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 

№ 30  - 507 
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 в 
размер на Кольо Г.Денев гр.Суворово от параграф „Помощи по решение на 
Общински съвет“. 
 


