Т.1 Питания и отговор на питания.
Т.2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Момчил Пантелеев - Председател на комисията на общински фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на
семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен
Относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда на
работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни
заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана
репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи
на семейни начала в Община Сливен бе приет решение на Общински съвет Сливен №
815/27.06.2013 г.
Нуждата от неговото приемане бе наложено от трайно очерталата се през
последните години тенденция на отрицателен демографски прираст в нашата страна,
най-важната причина за която на първо място е по ниската раждаемост на глава от
населението по всички статистики в сравнение с други страни в Европа и света.
Комисията за разглеждане и одобряване на кандидатите за финансово
подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на
община Сливен изразява становище, че с оглед на постигане на ефективна и устойчива
социална политика за подкрепа на лица, нуждаещи се от асистирана репродукция и
лечение и осигуряване възможност за разширяване кръга на лицата, които могат да
бъдат подпомогнати, е необходимо да се направи изменение и допълнение на
Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни
проблеми на територията на Община Сливен.
До това заключение комисията достигна след задълбочен анализ на действащия
Правилник, на база практиката по неговото прилагане до настоящия момент.
Не са необходими финансови средства за прилагането на предложените промени.
Изменението и допълнението на Правилника се налага с оглед постигането на
следните резултати:
 Високите цени на лекарствата, манипулациите и все още ниската
ефективност на процедурите не позволяват на много двойки да имат свое
бебе. Това налага в рамките на общия размер средства в общински фонда за
асистиране репродукция, осигурени от бюджета на Община Сливен, да се
увеличи размера на единичната помощ за подпомагане на отделните
двойките с репродуктивни проблеми;
 Определяне на по ясни правила, уреждащи кандидатстването за финансово
подпомагане и отпускане необходимите парични суми;



Подобряване работата на Комисията с оглед на правилна преценка за всеки
отделен случай;
 Създаване на възможност неизползваните средства да могат да се ползват
през следващата година.
Предложената промяна е в съответствие с правото на Европейския съюз,
уреждащо тази материя.
С оглед на гореизложеното, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлагам
Общински съвет Сливен да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя и допълва Правилник за организацията и реда на работа на Общински
фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства
и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен, както следва:
§1. В чл.3 се добавя нова ал. 5
"(5)Комисията се утвърждава с решение на Общински съвет Сливен и е със
срок на действие, равен на срока на действие на съответния Общински съвет."
§2. В ал.1 на чл.16 текстът след израза „Фонд за асистирана репродукция” се
заличава. §3. Текстът на ал.2 на чл. 16 добива следната редакция:
„(2) На всяко отделно семейство или двойка, одобрени за финансово
подпомагане са предвидени средства до 3000 (три хиляди лева) и се отпускат само в
случай, че посочените лица не са финансирани през същата календарна година от
Център „Фонд за асистирана репродукция" за извършване на дейности и изследвания
посочени в чл.14, ал.2 и ал.3 от Правилника.”
§4. Създава нова ал.3 на чл.16 със следния текст:
„(3) При одобрение на кандидатите за финансово подпомагане от Център
„Фонд за асистирана репродукция" е необходимо същите да уведомят в три дневен
срок комисията по настоящия правилник. В случаите, когато се установи по безспорен
начин, че заявителя е извършил процедурата по асистирана репродукция, финансирана
от Център „Фонд за асистирана репродукция", комисията има право мотивирано да
откаже изплащането на одобрената парична сума."
§5. В чл.22, ал.(3) текстът след израза „по чл.13” се заличава.
§4. В чл.22 се създават нови ал. 4 и ал.5 със следния текст:
"(4) Сумите на одобрените от комисията по чл.3 кандидати за дейности
изследвания по чл. 14 от този Правилник се изплащат до изчерпване на предвидените
за съответната бюджетна година средства за тази дейност.
(5) Неполучилите средства двойки по ал.4 ще бъдат финансирани през
следващата бюджетна година."

Вносител:
М. Пантелеев

Т.3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с обезпечаване изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2016
г., е необходимо да се коригират ставките за данък върху недвижимите имоти и за
данък върху превозните средства.
На основание чл. 72 от Закона за местните данъци и такси и чл. 21 ал.2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общинският съвет
да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя Наредбата за определянето на местните данъци както следва:
1. В чл.5, (1) се изменя и придобива следното съдържание:
Годишният размер на данъка е 3,2 на хиляда върху данъчната
оценка.
т.1, се отменя.
т.2, се отменя.
2. В чл.12, (1) се изменя и придобива следното съдържание:
За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както
следва:
БИЛО
1.до 37 кW включително
– 0,41 лв.за 1 кW
2.над 37 кW до 55 кW включително – 0,48 лв.за 1 кW
3.над 55 кW до 74 кW включително – 0,65 лв.за 1 кW
4.над 74 кW до 110 кW включително – 1,32 лв.за 1 кW
5.над 110 кW –
1,48 лв.за 1 кW

СТАВА
0.47 лв. за 1 кW;
0.55 лв. за 1 кW;
0.74 лв. за 1 кW;
1,51 лв. за 1 кW;
1.70 лв. за 1 кW;

ВНАСЯ:
Стефан Радев

Т.4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Галина Вучкова – общински съветник, РЪКОВОДИТЕЛ на ГОС „ГЕРБ”
ОТНОСНО: Определяне размера на възнагражденията на общинскте съветници.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Общинските съветници от ПП ГЕРБ-Сливен нееднократно са заявявали своята
позиция по отношение гласуваните възнаграждения на съветниците в предходния
мандат. С колегите дарявахме за благотворителност голяма част от заплатите, които
получавахме като общински съветници. На фона на голямата финансова задлъжнялост
на общината и поетите ангажименти към нашите избиратели, предлагаме намаляване на
възнагражденията на общинските съветници.
Съгласно разпоредбите на чл.34, от ЗМСМА общинският съветник
получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на
неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския
съвет, като не може да бъде повече от 70% от възнаграждението на председателя на
Общинския съвет в общините с население над 100 000 души.
На основание гореизложеното и чл.34 от ЗМСМА и чл.83, т.6 от ПОДОС
предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отменя Решение № 1198/27.03.2014 год. на Общински съвет Сливен.
2. Определя размера на възнагражденията на общинските съветници както следва:
а/ Общинските съветници получават за участието си в заседаниe на Общинския
съвет възнаграждение в размер на 10 на сто от брутното възнаграждение на
председателя за съответния месец.
б/Общинските съветници получават за участието си в заседаниe на постоянна или
временна комисия на Общинския съвет възнаграждение в размер на 3 на сто от
брутното възнаграждение на председателя за съответния месец.
в/Общият размер на възнаграждението на общинските съветници не може на бъде
повече от 28 на сто от брутното възнаграждение на председателя за съответния месец.
г/За неучастие в заседание на постоянните комисии и заседанието на Общинския
съвет общинският съветник не получава възнаграждение на заседанието, от което е
отсъствал.
ВНАСЯ:
ГАЛИНА ВУЧКОВА

Т.5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2015 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към 31.10.2015 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
101124347 лв.
- по разходите, общо
101124347 лв.
І. По съществени причини за изменението на бюджета:
1. Приходи:
1.1. За успешното изпълнение на проект „И аз имам семейство” е необходимо да
се предостави заем от бюджета на общината в размер на 32000 лв., който ще бъде
възстановен през 2016 г.
1.2. За успешното изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” е
необходимо да се предостави заем от бюджета на общината в размер на 213000 лв.,
който ще бъде възстановен през 2016 г.
1.3. Във връзка с приключването на проект „Изграждане на капацитет на община
Сливен по ОПРР за следващия програмен период” е необходимо да се предостави
допълнително заем от бюджета на общината в размер на 2900 лв., който ще бъде
възстановен през 2016 г.
1.4. Постъпили са допълнителни приходи от продажба на услуги в размер на
3102 лв., в т.ч. 93 лв. – данък върху приходите от стопанска дейност, които следва да се
отразят по приходите и разходите за издръжка в бюджета на Симфоничен оркестър гр.
Сливен.
1.5. Постъпили са допълнителни приходи от продажба на услуги в размер на
5000 лв., в т.ч. 150 лв. – данък върху приходите от стопанска дейност, които следва да
се отразят по приходите, разходите за издръжка и капиталовите разходи в бюджета на
Ансамбъл за народни песни и танци гр. Сливен.
1.6. Постъпили са допълнителни приходи от продажба на услуги в размер на
4664 лв., в т.ч. 140 лв. – данък върху приходите от стопанска дейност, които следва да
се отразят по приходите и капиталовите разходи в бюджета на Художествена галерия
гр. Сливен.
1.7. На основание искания от кмета на общината, във връзка с Решения №№
1785/28.05.2015 г. и 1964/24.09.2015 г. на Общински съвет Сливен от Регионалната
инспекция по околната среда и водите - Стара Загора са преведени 539061 лв. от
отчисленията по Закона за управление на отпадъците. Сумата надвишава плана със
116985 лв.

1.8. Във връзка с направен анализ се намалят предоставените трансфери между
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз с 1888 лв. за обект „Изграждане
на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - І-ва фаза”.
1.9. Във връзка с указания на Министерството на финансите следва да се
промени Решение № 1787/28.05.2015 г. на Общински съвет Сливен за изменение на
бюджета на Община Сливен за 2015 г. в частта му относно отчитане на възстановения
данък върху добавена стойност по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.
Сливен” (119102,47 лв. по справка - декларация за м. ноември 2014 г.; 3561308,34 лв. по
справка - декларация за м. декември 2014 г.).
2. Разходи:
2.1. С Решение №1951/27.08.2015 г. на Общински съвет Сливен от 01.12.2015 г.
от 01.12.2015 г. се откриват 3 центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи.
Средства за финансиране на услугите като държавна делегирана дейност ще бъдат
осигурени от 01.01.2016 г. За м. декември 2015 г. са необходими 36000 лв., в т.ч. 21222
лв. за възнаграждения; 3841 лв. за осигурителни вноски и 10937 лв. за издръжка.
2.2. Необходимо е да се променят планираните средства за възнаграждения:
а) дейност „Общинска администрация” – временно назначаване на длъжностни
лица от персонала да изпълняват длъжността кмет и кметски наместник (местни избори
2015 г.);
б) „ЦДГ и ОДЗ”
2.3. Промяна на Разчета и поименното разпределение на плана за капиталови
разходи на Община Сливен за 2015 г., причини:
2.3.1. Извършване на разходи за обект „Комбинирано детско съоръжение модел
Н 13-1 – ЦДГ „Синчец”, Сливен” - 1436 лв., за сметка на разходите за издръжка.
2.3.2. Във връзка с т. 1.3., 1.5., 1.6. и 1.7. от текста.
2.3.3. Между отделни обекти в рамките на общия обем на разходите.
2.3.4. Установени технически грешки.
ІІ. Във връзка с т. 1 Приходи, І се променят и индикативните разчети за сметките
за средства от Европейския съюз.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2015 г. и разчета за
сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд за 2015 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (край на
бюджетната година) се допуска предварително изпълнение на решението.
Приложения:
1. Приложение 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. декември 2015
г.
2. Приложение 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и
дейности в бюджета на Община Сливен за 2015 г.
3. Приложение 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати през 2015 г.
4. Приложение 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на
Община Сливен за 2015 г. по източници на финансиране.

5. Приложение 5 - Разшифровка за капиталовите разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
6. Приложение 6 - Разчет за сметките за средства от Европейския съюз на
Националния фонд - 2015 г.
7. Приложение 7 - Второстепенни разпоредители с бюджет – 2015 г.
К М Е Т:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Одобряване на План–сметка за 2016 г. за разходите за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване, събиране, извозване, предварително
третиране и обезвреждане на битовите и др. отпадъци
от община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на изискванията на чл. 66 на Закона за местните данъци и такси, в
общината се разработи план–сметка за необходимите материално–технически и
административни разходи по предоставяне на услугите по дейности „Чистота” и
„Управление на отпадъците“, в т.ч.:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други;
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване.
Разчетите свързани с разходите за дейностите „Чистота” и „Управление на
дейностите по отпадъците“, са разработени на основата на:
- параметрите за организираното събиране и извозване на битовите отпадъци по
населени места, промишлени зони, квартални, курортни и селищни образувания,
честотата на извозване на битовите отпадъци, видовете съдове за битови отпадъци,
определени със заповед № РД15–2152/08.10.2015 г. на кмета на общината;

- ползвани са единични цени на услугите от договор от 27.07.2015 г. за
„Събиране на битови отпадъци от територията на населените места, селищните
образувания и курортни местности в Община Сливен, транспортирането им до Депо за
неопасни отпадъци с.Сотиря, поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване в строителните и регулационните граници на гр.Сливен“, договор за
„Депониране на отпадъци и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци с. Сотиря,
община Сливен”, договор за „Предоставяне на услуги по предварително третиране
(сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми
отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа” и данни от
проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на
оператор за експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни
отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”.
План–сметката показа, че необходимите разходи, свързани със събирането,
извозването и обезвреждането в депа на битовите отпадъци, както и за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината за
2016 г. са в размер на 7 595 774 лв. Тези разходи са неразделна част от сборния бюджет
на общината – функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –
дейност „Чистота” и дейност „Управление на дейностите по отпадъците“.
Във връзка с горе изложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 66, ал. 1 на Закона за местните данъци и такси и чл. 16, ал. 1 на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставени права на територията на Община Сливен, предлагам на Общинския съвет
да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема План–сметка за 2016 г. за разходите за поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване, събиране, извозване и обезвреждане на битовите
и др. отпадъци от община Сливен, както следва:
№
1
2
3
4
5

разходи за:
Сметоизвозване (чл.19 ал.3 т.2 от ЗУО)
Почистване обществени места, гр.Сливен
ЗУО)

лв. с ДДС
2 986 020
(чл.19 ал.3 т.3 от

Зимно почистване (чл.19 ал.3 т.3 от ЗУО)
Почистване на нерегламентирани сметища около населените
места(чл.19 ал.3 т.15 от ЗУО)
Предепониране на смесени битови отпадъци от депо с.Сотиря
на регионално депо – Ямбол

1 575 330
107 951
240 000
241 434

6

Предварително третиране (сепариране) преди депониране на
битови отпадъци (чл.19 ал.3 т.4 от ЗУО)

237 898

7

Депониране на смесени битови отпадъци на регионално депо за
неопасни отпадъци (чл.19 ал.3 т.4 от ЗУО)

273 158

8

Разходи за мониторинг на регионално депо (чл.19 ал.3 т.4 от
ЗУО)

936

9

Следексплоатационни грижи - мониторинг и охрана, ДНО
с.Сотиря (чл.19 ал.3 т.4 от ЗУО)

111 840

10

Разходи за събиране на опасни отпадъци от домакинствата
(чл.19 ал.3 т.9 от ЗУО)

12 000

11

Разходи за разделно събиране на отпадъци от домакинствата
(хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал) извън системите за
събиране на опаковки и отпадъци от oпаковки - (чл.19 ал.3 т.6
от ЗУО)

12

ДДС за сепариране на отпадъци

47 580

13

ДДС за депониране на отпадъци

54 632

14

Почистване други населени места

15

Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО

16

Други - инспектори (чл.19 ал.3 т.15 от ЗУО)

17

180 168

226 700
1 041 930
92 000

Всичко разходи:

7 429 574

Капиталови разходи – СМР следексплоатационни грижи зa
ДНО с.Сотиря, СМР Регионално депо Ямбол и офис контейнери
охрана ДНО с.Сотиря и ел. захранване.
Всичко план-сметка:

166 200
7 595 774

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от инж. КОЛЬО МИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен
за първото шестмесечие на 2015 г.
През първото полугодие на 2015 г. дейността на общината беше насочена към
осигуряване изпълнението на основните задачи, свързани с икономическото развитие и
ефективното управление на финансовите ресурси.
Основните резултати постигнати през отчетния период на 2015 г.:

І. ПРИХОДИ.
Постъпленията от приходи, са общо в размер на 34770006 лв. (Приложение №
1). Годишната задача за приходите е изпълнена на 35 на сто, като е отчетено
увеличение в сравнение със съпоставимия период на 2014 г. с 8,5 на сто.
1. Местни приходи.
1.1. Годишният план за приходите от местните данъци е изпълнен на 36.6 на сто,
като е отчетено увеличение спрямо съпоставимия период на 2014 г. с 2 на сто, в т.ч.:
1.1.1. Данък върху недвижимите имоти: изпълнение - 2547780 лв., което е 38,1
на сто от годишната задача, увеличение с 8,4 на сто спрямо съпоставимия период на
2014 г., през който са събрани 2351015 лв. Не е променян размера на данъка.
Постигната е по-голяма събираемост на просрочените вземания – 483390 лв., при
421198 лв. през 2014 г.;
1.1.2. Данък върху превозните средства: изпълнение – 1938853 лв., което е 37,8
на сто от годишната задача. Отчита се увеличение с 5,4 на сто спрямо съпоставимия
период на миналата година, през който са събрани – 1839908 лв. Постигната е поголяма събираемост на просрочените вземания – 636239 лв., при 602415 лв. през 2014
г.;
1.1.3. Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин:
изпълнение на годишната задача – 29,3 на сто, намаление със 17,1 на сто спрямо
постъпленията за същия период на миналата година;
1.1.4. Патентен данък – изпълнение на годишната задача – 38,8 на сто – 104886
лв., намаление с 25,4 на сто спрямо съпоставимия период на 2014 г., през който са
събрани 140602 лв.
1.2. Годишният план на постъпленията от неданъчни приходи е изпълнен общо
на 23,9 на сто, като е отчетено нарастване спрямо съпоставимия период на 2014 г. с 13,5
на сто, в т.ч.:
1.2.1. Приходи и доходи от собственост: изпълнение на годишната задача е 23,8
на сто, увеличение спрямо миналата година - 1,5 на сто. В различните източници се
отчита увеличение и намаление, подробно посочени в Приложение № 1;
1.2.2. Общински такси, общо: изпълнение на годишната задача 41 на сто,
увеличение спрямо 2014 г. с 5,6 на сто. Планът за такса за битови отпадъци е изпълнен
на 50 на сто от годишната задача – 1998497 лв., като е отчетено намаление спрямо
събраната през 2014 г. такса (2117909 лв.) с 5,6 на сто. Събрана е такса от предходни
години в размер на 425773 лв.;
1.2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви: изпълнение на годишната задача –
14,4 на сто, отчетено е намаление спрямо миналата година с 12,8 на сто (101661 лв.).
1.2.4. Постъпления от продажба на нефинансови активи: изпълнение на
годишната задача – 7,1 на сто, отчетено е намаление спрямо миналата година с 52,9 на
сто (2257131 лв.).
2. Трансфери.
Постъпили са субсидии в размер на 27157914 лв., в т.ч.:
- обща субсидия за делегираните от държавата дейности: 55,1 на сто от
годишната задача, нарастване спрямо съпоставимия период на 2014 г. 0,5 на сто;
- обща изравнителна субсидия: 98,3 на сто от годишната задача, увеличение
спрямо 2014 г. с 22 на сто;
- целева субсидия за капиталови разходи: 26,4 на сто от годишната задача.
На общината са предоставени допълнително средства:
- целеви трансфери за компенсации на безплатни и по намалени цени пътувания
на ветерани от войните и военноинвалиди; субсидии за вътрешноградски транспорт,

учащи, възрастни граждани; безплатен превоз на ученици до 16 г. общо в размер на
726034 лв.;
- средства за стипендии на деца с изявени дарби –12960 лв.
- средства за пътни на правоимащи болни за първо тримесечие и държавна
присъдена издръжка за първо тримесечие – общо в размер на 36391 лв.
- трансфери от държавния бюджет в размер на 195082 лв., в т.ч.: по програми на
МТСП за осигуряване на заетост и Министерството на културата.
- от ПУДООС – 43747 лв.
Предоставени са трансфери по сметки за средства от Европейския съюз –
3289635 лв., изпълнението на плана е 34,9 на сто.
3. Временни безлихвени заеми.
Отчетеният отрицателен нетен размер на временните безлихвени заеми между
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз представлява превишение на
предоставените над възстановените заеми.
Погасен е временен безлихвен заем от други сметки в размер на 10032 лв.
4. Финансиране на бюджетното салдо.
Отчетени са погашенията на главниците по дългосрочните заеми от „Дексиа
Комуналкредит Банк” АГ (-1122476 лв.) и „Търговска банка Д” АД (-666721 лв.),
получени дългосрочни заеми (4537754 лв.) и погашения по краткосрочни заеми (1428214 лв.) от „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД,
внесени отчисления на основание Закона за управление на отпадъците (-563009 лв.) и
др.
ІІ. РАЗХОДИ.
Бюджетните разходи за І-то полугодие на 2015г. са в размер на 34770006 лв.
/Приложение № 1/. Годишния план за разходите е изпълнен на 35 на сто. В сравнение
със съпоставимия период на 2014 г. бюджетните разходи са увеличени с 8,5 на сто.
През отчетния период са разплатени 4113489 лв. просрочени задължения в
съответствие с приетия от общинския съвет график. Изплатената сума представлява
28,4 на сто от общата сума на просрочените задължения на общината към 31.12 2014 г.
Относителния дял на тези разходи представлява 11.8 на сто от общия обем на разходите
през първото полугодие.
1. Изпълнението на разходите по икономически елементи е както следва:
1.1. Трудови разходи – работната заплата, другите възнаграждения,
обезщетенията, социалните и здравните осигуровки на заетите в бюджетните заведения
и дейности са в размер на 18424112 лв., като е изпълнена 47,4 на сто от годишната
задача. Разходите през 2014 г. са били 14572378 лв., т.е. увеличение с 26,4 на сто.
Трябва да се има в предвид:
- в отчета към 30.06.2015 г. са включени разплатените през 2015 г. – лични и от
работодател социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и
декември 2014 г. (639437 лв.);
- в отчета към 30.06.2014 г. са включени разплатените през м. януари 2014 г. –
лични и от работодател социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013 г.,
и не са включени разходите за заплати, други възнаграждения, обезщетения, социални
и здравни осигуровки за м. юни 2014 г. (без аванс), които са изплатени през м. юли
2014 г.
1.1.1. Заплати на персонал по трудови и служебни правоотношения увеличението е с 2854966 лв. или 26,7 на сто (лични социални и здравни осигуровки,
данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 327145 лв.; лични социални и
здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013 г. – 138481 лв.; заплати, лични

социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) – 1747468 лв.). По
функции:
- „Общи държавни служби” – увеличение с 252313 лв. (лични социални и
здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 107753 лв.;
лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013 г. – 43165 лв.;
заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) –
184468 лв.). Реалното увеличение е 50330 лв., като основните причини за това са:
приета нова структура на общинската администрацията от 01.02.2014 г. и намаление на
числеността с 9 бр.; от 01.04.2014 г. са увеличени основните заплати на кметове и
кметски наместници; увеличаване на минималната месечна работна заплата от
01.01.2015 г.; намаляване на възнагражденията във връзка с проведени избори;
- „Отбрана и сигурност” – увеличение с 5764 лв. (лични социални и здравни
осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 3350 лв.; лични
социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013 г. – 1349 лв.; заплати,
лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) – 4316 лв.).
Реалното увеличение е 1228 лв., като основната причина за това е увеличаване на
минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.;
- „Образование” – увеличение с 1840719 лв. (лични социални и здравни
осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 6181 лв.; лични
социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013г. – 13558 лв.; заплати,
лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014г. (без аванс) – 1111150
лв.). Реалното увеличение е 736946 лв., като основните причини за това са: увеличаване
на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г., увеличение на числеността
на персонала, в резултат на увеличението на полудневните подготвителни групи,
увеличение на броя на паралелките в общообразователните училища и въвеждане на
целодневна организация на учебния ден за учениците от V клас за учебната 2014/2015
г., въвеждане на нови допълнителни възнаграждения за работа с документи и за работа
с деца със специални образователни потребности;
- „Здравеопазване” – увеличение със 165792 лв. (лични социални и здравни
осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. – 89336 лв.; лични
социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013г. – 27879 лв.; заплати,
лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) – 106941
лв.). Реалното увеличение е 12159 лв., като основните причини за това са: увеличаване
на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.; намаляване числеността на
персонала с 1 щатна бройка в дейност „Други дейности по здравеопазването”;
- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличение с 286839 лв.
(лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември
2014 г. – 35253 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември
2013г. – 22509 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни
2014г. (без аванс) – 224742 лв.). Реалното увеличение е 60195 лв., като основните
причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015
г.; увеличение на единните разходни стандарти за издръжка на делегираните от
държавата дейности, в т.ч. и средствата за заплати - с 15% от 01.05.2014 г.; създадено
ново звено „Домашен помощник” с 38 щатни бройки към Домашен социален патронаж
от 01.05.2014 г.; увеличаване на персонала с 2 щатни бройки в дейност „Домашен
социален патронаж” от 01.01.2015 г.;
- „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление с
21665 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и
декември 2014 г. – 11528 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м.
декември 2013г. – 7790 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за

м. юни 2014г. (без аванс) – 21911 лв.). Реалното намаление е 38885 лв., като основната
причина за това е: намалена численост на персонала в дейности „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” и „Чистота”;
- „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение със 165211 лв.
(лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември
2014 г. – 32120 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013
г. – 14466 лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г.
(без аванс) – 65333 лв.). Реалното увеличение е 91645 лв., като основните причини за
това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.; промяна
на числеността на персонала;
- „Икономически дейности и услуги” – увеличение със 159993 лв. (лични
социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври, ноември и декември 2014 г. –
41624 лв.; лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. декември 2013г. – 7765
лв.; заплати, лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без
аванс) – 28607 лв.). Реалното увеличение е 115034 лв., като основните причини за това
са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.; увеличение
на средствата за заплати в ОП „Общински пазари” от 01.04.2014 г.; промяна на
числеността на персонала от 01.06.2014 г. – дейност „Помощни стопанства, столове и
други спомагателни дейности” с 32 щатни бройки и дейност „Приюти за
безстопанствени животни” с 4 щатни бройки
1.1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала - нарастването е с 286940
лв. или 19,1 на сто (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м. октомври,
ноември и декември 2014 г. – 32530 лв.). Изпълнението на годишната задача по видове
разходи и тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2014 г. е както следва:
1.1.2.1. Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови
правоотношения - изпълнение на годишната задача – 75,8 на сто. Увеличението спрямо
2014 г. е с 47,9 на сто – 87415 лв. (лични социални и здравни осигуровки, данъци за м.
октомври, ноември и декември 2014 г. – 9784 лв.; лични социални и здравни
осигуровки, данъци за м. декември 2013 г. – 5392 лв.; заплати, лични социални и
здравни осигуровки, данъци за м. юни 2014 г. (без аванс) – 68934 лв.). Основни
причини – увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2015 г.;
отчетени разходи по проект „Личен асистент” – 111735 лв.; намаление на разходите по
програми за временна заетост – 44321 лв.
1.1.2.2. Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови
правоотношения - изпълнение на годишната задача – 46,9 на сто. Увеличението спрямо
2014 г. е с 6,5 на сто – 35812 лв. Основни причини:
- увеличение – основно в дейности „Общинска администрация”, „Общински
съвети”, „Общообразователни училища”, „Други служби и дейности по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта”, „Озеленяване” и „Чистота”;
- намаление – основно в дейности „Държавни и общински служби и дейности по
изборите”, „Спортни бази за спорт за всички” и „Други дейности по икономиката”.
1.1.2.3. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на
възнаграждение - изпълнение на годишната задача – 64,4 на сто. Увеличението спрямо
2014 г. е с 20,2 на сто – 126908 лв.
1.1.2.4. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение - изпълнение
на годишната задача – 27,7 на сто. Увеличението спрямо 2014 г. е с 25,4 на сто – 36805
лв. Основни причини:
- увеличение – основно в дейности „ЦДГ и ОДЗ”, „Общообразователни
училища”, „Спортни училища”, „Здравен кабинет в детски градини и училища” и
„Домове за деца”;

- намаление – основно в дейности „Общинска администрация”, „Детски ясли,
детски кухни и яслени групи в ОДЗ”, „Управление, контрол и регулиране на
дейностите по опазване на околната среда” и „Оркестри и ансамбли”.
1.1.3. Осигурителни вноски от работодателя – увеличението е със 709828 лв. или
29,7 на сто (социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя за м. октомври,
ноември и декември 2014 г. – 279762 лв.; социални и здравни осигуровки за сметка на
работодателя за м. декември 2013 г. – 148194 лв.; социални и здравни осигуровки за
сметка на работодателя за м. юни 2014 г. – 365599 лв.).
1.2. Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на
13735917 лв. Годишната задача за издръжката е изпълнена на 34,3 сто. В сравнение с
2014 г. извършените разходите за издръжка (13580402 лв.) са увеличени с 1,2 на сто.
Изпълнението на годишната задача за разходите с най-голям относителен дял и тяхното
изменение спрямо съпоставимия период на 2014 г. е както следва:
1.2.1. Храна – изпълнение на годишната задача – 39,9 на сто. Намалението
спрямо 2014 г. е с 20,1 на сто – 336221 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет
над 50000 лв.):
- „ЦДГ и ОДЗ” – намаление с 297468 лв. Има промяна в отчетения брой деца
3559 към 30.06.2014 г. и 3389 към 30.06.2015 г. Разплатени са просрочени задължения
от 2014 г. в размер на 217509 лв.;
- „Общообразователни училища” – увеличение с 66286 лв.;
- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” – увеличение с 12122 лв.
Има промяна в отчетения брой деца 683 към 30.06.2014 г. и 578 към 30.06.2015 г.
Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 11147 лв.;
- „Домашен социален патронаж” – намаление с 39474 лв. Има промяна в
отчетения брой обслужвани лица 688 към 30.06.2014 г. и 679 към 30.06.2015 г.
Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 62461 лв.;
- „Домове за стари хора” – увеличение с 11559 лв. Има промяна в отчетения
брой обслужвани лица 119 към 30.06.2014 г. и 118 към 30.06.2015 г.;
- „Домове за възрастни хора с увреждания” – намаление с 80944 лв. Няма
промяна в отчетения брой обслужвани лица. Разплатени са просрочени задължения от
2014 г. в размер на 55547 лв.
При анализа трябва да се вземе в предвид и промяната на цените на
хранителните продукти и наличностите в началото на отчетните периоди.
1.2.2. Материали – изпълнение на годишната задача – 35,2 на сто. Увеличението
спрямо 2014 г. е с 11,9 на сто – 83026 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет
над 50000 лв.):
- „Общинска администрация” – увеличение с 57391 лв. Разплатени са
просрочени задължения от 2014 г. в размер на 55439 лв.;
- „ЦДГ и ОДЗ” – намаление с 19406 лв. Разплатени са просрочени задължения от
2014 г. в размер на 15605 лв.;
- „Общообразователни училища” – увеличение с 5378 лв. Няма просрочени
задължения от 2014 г.;
- „Домове за възрастни хора с увреждания” – намаление с 14860 лв. Разплатени
са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 21554 лв.
- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие” – увеличение с 11612 лв. Разплатени са просрочени
задължения от 2013 г. в размер на 3033 лв.;
1.2.3. Вода, горива и енергия - изпълнение на годишната задача – 58,8 на сто,
увеличение с 49,8 на сто – 763963 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над
50000 лв.):

- „Общинска администрация” – намаление с 49465 лв. Разплатени са просрочени
задължения от 2014 г. в размер на 29445 лв.;
- „ЦДГ и ОДЗ” – увеличение с 231616 лв. Разплатени са просрочени задължения
от 2014 г. в размер на 291111 лв.;
- „Общообразователни училища” – увеличение със 107017 лв. Няма просрочени
задължения от 2014 г.;
- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ” – увеличение с 21203 лв.
Има промяна в отчетения брой деца 683 към 30.06.2014 г. и 578 към 30.06.2015 г.
Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 43991 лв.;
- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение с 28856 лв. Няма
промяна в отчетения брой обслужвани лица. Разплатени са просрочени задължения от
2014 г. в размер на 94245 лв.;
- „Осветление на улици и площади” – отчет 408414 лв. До м. септември 2014 г.,
преди промяна в договора с предмет: „Модернизация и реконструкция на
съоръженията, въвеждане на система на управление, експлоатация, изграждане и
поддържане на външното (обществено) осветление на територията на гр. Сливен и
населените места на Община Сливен”, разходите за електроенергия са заплащани на
изпълнителя по договора и са отчитани като външна услуга.
1.2.4. Разходи за външни услуги – изпълнение на годишната задача – 27,7 на сто,
увеличение с 19,6 на сто – 952335 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над
50000 лв.):
- „Общинска администрация” – намаление с 61048 лв. Разплатени са просрочени
задължения от 2014 г. в размер на 188473 лв.;
- „Други дейности по вътрешната сигурност” – увеличение със 118087 лв.
Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на 33524 лв. Отчитат се
основно разходите по договора за охрана с „Общинска охрана и СОТ” ЕООД.;
- „ЦДГ и ОДЗ” – увеличение с 12634 лв.;
- „Общообразователни училища” – увеличение с 43801 лв.;
- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение с 52021 лв. Разплатени
са 80220 лв., в т.ч. 9547 лв. просрочени задължения от 2014 г.;
- „Водоснабдяване и канализация” – увеличение със 120185 лв. (разплатени
разходи във връзка с търговски и арбитражни дела);
- „Осветление на улици и площади” – намаление с 438327 лв. До м. септември
2014 г., преди промяна в договора с предмет: „Модернизация и реконструкция на
съоръженията, въвеждане на система на управление, експлоатация, изграждане и
поддържане на външното (обществено) осветление на територията на гр. Сливен и
населените места на Община Сливен”, разходите за електроенергия са заплащани на
изпълнителя по договора и са отчитани като външна услуга. Разплатени са просрочени
задължения от 2014 г. в размер на 248688 лв.;
- „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – увеличение с 61135
лв. (разплатени разходи във връзка с търговски дела);
- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие” – намаление с 24968 лв. Разплатени са просрочени задължения
от 2014 г. в размер на 54120 лв.;
- „Озеленяване” – намаление с 37370 лв. Разплатени са просрочени задължения
от 2014 г. в размер на 327803 лв.;
- „Чистота” - увеличение със 74109 лв. Разплатени са 1224690 лв., в т.ч. поголямата част са просрочени задължения от 2014 г.;

- „Управление на дейностите по отпадъците” – отчет 205266 лв. От началото на
2015 г. разходите във връзка с депониране на битовите отпадъци не се отчитат в
дейност „Чистота”;
- дейност „Обредни домове и зали” – увеличение с 10855 лв. Разплатени са
просрочени задължения от 2013 г. в размер на 3396 лв.;
- „Други дейности по културата” – увеличение с 93507 лв. Разплатени са
просрочени задължения от 2014 г. в размер на 26266 лв.; извършени разходи за ремонт
на орган със средства от дарения;
- „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища” –
намаление с 60251 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2014 г. в размер на
151929 лв.;
- „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – отчет
656128 лв., не са отчетени разходи за 2014 г. Не са разплатени просрочени задължения
от 2014 г.
1.2.5. Текущи ремонти – изпълнение на годишната задача – 26,4 на сто,
намалението спрямо миналата година е с 63 на сто.
Нарастването е в няколко функции – „Общи държавни служби” – 34165 лв.;
„Отбрана и сигурност” – 80337 лв. (ликвидиране на последици от бедствия - средства
по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет); „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 21600 лв.
(читалища);
Намалението е във функции - „Образование” – 50914 лв.; „Здравеопазване” –
7921 лв.; „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 23966 лв.; „Жилищно
строителство, БКС и опазване на околната среда” – 1499159 лв. (просрочени
задължения от 2014 г. в размер на 127710 лв.); „Икономически дейности и услуги” –
191958 лв. (текущ ремонт на общински пътища и общински пазари).
1.2.6. Платени данъци, такси и административни санкции – изпълнение на
годишната задача – 128,6 на сто, увеличение с 676,5 на сто – 659620 лв., в т.ч. 651641
лв. държавни и 7979 лв. общински. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над
50000 лв.):
- „Общинска администрация” – увеличение с 477683 лв. Разплатени са държавни
данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в размер на 339826 лв.;
- „Водоснабдяване и канализация” – увеличение със 160079 лв. (през 2015 г. са
разплатени държавни такси по търговски дела);
- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие” – увеличение с 43703 лв., което се дължи основно на
разплатени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции.
2. Изпълнението на разходите по функции е както следва:
2.1. За функция „Общи държавни служби” са извършени разходи за 3706185 лв.
при 3067434 лв. през 2014 г. В сравнение със съпоставимия период на 2014 г. разходите
са увеличени с 20,8 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 48,1 на сто.
Отчетените разходи представляват 10,7 на сто от общия обем на разходите.
Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това
има и увеличение на капиталовите разходи с 52324 лв.
2.2. За функция „Отбрана и сигурност” са извършени разходи за 984221 лв. при
688470 лв. през 2014 г. В сравнение със съпоставимия период на 2014 г. разходите са
увеличени с 43 на сто Годишния план за разходите е изпълнен на 60,5 на сто.
Отчетените разходи представляват 2,8 на сто от общия обем на разходите.
Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това
има увеличение в капиталовите разходи с 64945 лв.

2.3. За функция “Образование” са извършени разходи общо за 15298478 лв. при
12797706 лв. за 2014 г. В сравнение със съпоставимия период на 2014 г. разходите са
нараснали с 19,5 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 43 на сто.
Отчетените разходи за образованието представляват 44 на сто от обема на разходите на
общината.
През отчетния период са финансирани 31 училища с 12726 ученици и 840 деца в
подготвителни групи; 27 детски градини с 3717 деца.
Финансирането на общинските училища се осъществява при спазване на
изискванията на чл. 43, ал. 1 от ПМС № 8/16.01.2015 г. (средствата се предоставят в
срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет).
2.4. За функция “Здравеопазване” са извършени разходи за 1435774 лв. при
1563894 лв. за 2014 г. В сравнение със съпоставимия период на 2014 г. разходите са
намалели с 8,2 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 34,4 на сто.
Отчетените разходи за здравеопазването представляват 4,1 на сто от общия обем на
разходите.
Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста, има и
намаление на капиталовите разходи с 409205 лв. Причина за голямото намаление на
разходите е реализирането на основен ремонт на Детска ясла № 6 и саниране на ДЯ 12
и ДЯ 13 през 2014 г.
Дейността на общината в сферата на здравеопазването беше насочена главно за
създаване условия за нормална работа на 7 детски ясли с 400 деца, на детска млечна
кухня и осигуряване на медицинското обслужване на учебните и детски заведения в 38
здравни кабинета.
2.5. За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени
разходи за 3361113 лв. при 2864702 лв. за съпоставимия период на 2014 г. , нарастване
със 17,3 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 42,8 на сто. Относителният
дял на разходите за социални дейности е 9,7 на сто от общия обем на разходите.
В 14 заведения с капацитет 603 места са обслужени 595 лица, в Домашен
социален патронаж се обслужват 679 лица.
2.6. За функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са
отчетени разходи за 5085242 лв. при 7049764 лв. за 2014 г. Разходите са намалели с 27,9
на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 19,1 на сто. Относителния дял на
тези разходи представлява 14,6 на сто от общия обем на разходите за общината при 22
на сто за 2014 г.
За някои основни дейности, изпълнението на планираните разходи е както
следва:
- дейност “Чистота”: 17 на сто от годишната задача;
- дейност “Осветление на улици и площади”: 42,9 на сто от годишната задача;
- дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 17,2 на сто
от годишната задача.
Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста, освен това има
намаление на капиталовите разходи с 918249 лв.
2.7. За функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са извършени
разходи за 2824958 лв., като за 2014 г. са 2440994 лв., нарастването е с 15,7 на сто.
Годишната задача за разходите е изпълнена на 36,5 на сто. Относителния дял на
разходите за функцията представлява 8,1 на сто от общия обем на разходите.
Финансирани са мероприятия от културния календар на община Сливен за 2015
г. – Майски празници на културата „Сливенски огньове”, Международен детски
фолклорен танцов фестивал, Национален фестивал на детската книга, Национален

фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон”, фестивал
„Лятна случка” и др.
Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това
има намаление на капиталовите разходи със 109733 лв.
2.8. За функция “Икономически дейности и услуги” са отчетени разходи за
1819750 лв. при 1213106 лв. за 2014 г. Разходите са нараснали с 50 на сто. Годишния
план за разходите е изпълнен на 26,9 на сто. Относителния дял на тези разходи
представлява 5,2 на сто от общия обем на разходите за общината.
За някои основни дейности, изпълнението на планираните разходи е както
следва:
- дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и
пътищата” – 204428 лв., като е изпълнена 15,1 на сто от годишната задача;
- дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата” – 744650 лв., като е изпълнена 26 на сто от годишната задача;
- дейност „Общински пазари и тържища” – 292357 лв., като е изпълнена 35,2 на
сто от годишната задача.
ІІІ. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ (Приложения №№ 1, 2).
През първото полугодие на 2015 г. са извършени капиталови разходи за 2614941
лв. с бюджетни средства. Инвестиционната програма на общината е изпълнена на 12.7
на сто, в т.ч.:
- за основен ремонт 1252924 лв., като е изпълнена 25,2 на сто от годишната
задача. В сравнение с миналата година разходите за основен ремонт на ДМА са
намалели със 73,8 на сто;
- за придобиване на ДМА 1271479 лв., като е изпълнена 8,5 на сто от годишната
задача. В сравнение с миналата година разходите за придобиването на ДМА са
намалели с 59,3 на сто;
- за придобиване на НДА 20081 лв., като е изпълнена 8,8 на сто от годишната
задача. В сравнение с миналата година разходите са увеличени с 33.4 на сто .
Относителния дял на извършените капиталови разходи представлява 7,5 на сто
от общия обем на отчетените бюджетни разходи.
По функции плана за капиталовите разходи е изпълнен:
- функция “Образование” – 16 на сто от годишната задача;
- функция “Здравеопазване” – 33,5 на сто от годишната задача;
- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 9,7 на
сто от годишната задача;
- функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 23,5 на сто от
годишната задача;
- функция “Общи държавни служби” – 20,4 на сто от годишната задача;
- функция “Икономически дейности и услуги” – 8,3 на сто от годишната задача;
- функция „Отбрана и сигурност” – преизпълнение на годишната задача с 66493
лв.;
- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 5,9 на сто от
годишната задача.
Извършените капиталови разходи от Сметки за средства от ЕС за отчитане на
средствата по оперативни програми на ЕС са в размер на 10193174 лв. (Приложения №
2, 3).
По източници на финансиране, изпълнението е както следва:
- от целева субсидия от Централния бюджет 26,4,2 на сто от годишната задача;
- от собствени бюджетни средства 15,8 на сто от годишната задача;
- от други източници – 9.1 на сто от годишната задача;

- от Сметки за средства от ЕС – 67,1 на сто от годишната задача.
ІV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ.
Към 01.01.2015 г. общинският дълг възлиза на 16303869 лв.
В изпълнение на решения на Общински съвет – Сливен бяха усвоени 4537754
лв. по 1 договор за кредит с „Фонд за органите за местно самоуправление в България ФЛАГ" ЕАД (Решение №1473/30.10.2014 г. на Общински съвет – Сливен).
За издължаване на поетите задължения по банковите заеми и договорите за
кредит през 2015 г. бяха изплатени общо 3471246 лв., в т.ч. 1122476 лв. главница към
„Дексиа Комуналкредит Банк” АГ, 666721 лв. главница към „Търговска Банка Д” АД,
1428214 лв. главница към „Фонд за органите за местно самоуправление в България ФЛАГ" ЕАД и 253835 лв. лихви и такси.
Плащанията по банковите заеми представляват 9,5 на сто от общата сума на
собствените приходи и изравнителната субсидия за 2015 г. (21182877 лв.)
Към 30.06.2015 г. общинският дълг възлиза на 17624212 лв.
V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (Приложения №№ 3, 4).
1. Наличностите по сметките за средства от ЕС на Националния фонд към
01.01.2015 г. са в размер на 443606 лв. Постъпилите средства за 2015 г. са в размер на
10399160 лв.
Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 11007094 лв.
Наличността в края на периода е в размер на 7722260 лв.
2. По сметките за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие"
към 01.01.2015 г. няма наличност. Постъпилите средства за 2015 г. са в размер на 27316
лв.
Не са извършени разходи за отчетния период.
Наличността в края на периода е в размер на 27521 лв.
VІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛИРАНИ ОТ ОБЩИНАТА ЛИЦА ПО ЧЛ. 137,
АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.
Контролирано от общината лице, което попада в подсектор „Местно
управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет е
„ЦКВЗ – Сливен” ЕООД. Представени са Счетоводен баланс „Център за кожновенерически заболявания-Сливен” ЕООД към 30.06.2015 г. (Приложение № 5) и Отчет
за приходите и разходите на нефинансовите предприятия на „Център за кожновенерически заболявания-Сливен” ЕООД за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.
(Приложение № 6).
VІІ. СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ ПО ЧЛ. 137, АЛ. 1, Т. 3 ОТ
ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.
Липсва отчетна информация за съществени сделки и операции на общината и на
разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект
върху бюджета на общината.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона
за публичните финанси, предлагам общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за сведение информацията за:
1. Изпълнението на бюджета на Община Сливен за полугодието на 2015 г.
2. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община
Сливен за полугодието на 2015 г.
3. Показателите на контролирани от общината лица от подсектор „Местно
управление” – „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД за
полугодието на 2015 г.

4. Липса на съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с
бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на
общината за полугодието на 2015 г.
ВНАСЯ,
К М Е Т:
инж. КОЛЬО МИЛЕВ

Т.8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Николов Радев – кмет на Община Сливен
Относно: приемане на решения за определяне на представител на Община
Сливен при провеждане на заседания на общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособена територия, обслужвана от „В и К Сливен” ООД
Съгласно чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилник за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн.ДВ, бр.66/08.08.2014г., в сила от
08.08.2014г.,изм., бр.106/23.12.2014г., в сила от 23.12.2014г.), представителят на
общината в асоциация по В и К е кметът на общината, а при невъзможност той да
участва общинският съвет определя друг представител.
Позицията и мандатът на представителя на общината на заседанията на общото
събрание на асоциацията по В и К се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 от ЗМСМА,
чл.198е, ал.3 и ал.5 от ЗВ и чл.5, ал.5 и чл.6 от Правилник за организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и канализация, предлагам Общински съвет – Сливен
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Определя инж. Стефан Кондузов – заместник кмет по „Устройство на
територията и строителството” при Община Сливен, за представител на Община
Сливен в заседанията на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена
територия, обслужвана от „В и К Сливен” ООД при невъзможност на кмета на
Общината, като го упълномощава да гласува по въпросите от обявен дневен ред за
съответното общо събрание след предварително съгласуване на позицията с Общински
съвет - Сливен.

КМЕТ на Община Сливен,
Стефан Радев

Т.9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Димитър Митев – общински съветник, Председател на Общински съветСливен
ОТНОСНО: Определяне състава на МК ЗУПГМЖСВ при Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на
гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове и на чл.16 от Правилника за
прилагането му община Сливен е в утвърдения от Управителния съвет на Националния
компенсационен жилищен фонд списък на населените места, в които са създадени
местни комисии. Комисиите са в състав от 5 до 9 членове и включват представители на
общинските съвети, общините и организациите, представляващи гражданите с
жилищни нужди.
С оглед настъпилите промени в състава на общинския съвет е наложащо
да направим промени в състава на комисията, за да може да изпълнява функциите си,
вменени й от закона.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.2 от
ЗУПГМЖСВ и чл.16, ал.1, 2 и 3 от Правилника за прилагането му предлагам
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Определя състав на МК по ЗУПГМЖСВ при Община Сливен от 7
души в състав:
Председател: Румен Иванов – заместник-кмет на Община Сливен
Членове:
Борислав Павлов – общински съветник
Керанка Стамова – общински съветник
Петър Димитров – общински съветник
Стефан Щилиянов – общински съветник
Елена Господинова – представител на инициативен комитет
Соня Начева – гл. експерт в отдел „Общинска собственост”
ВНАСЯ,
ДИМИТЪР МИТЕВ

Т.10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДИМИТЪР МИТЕВ – общински съветник, Председател
на Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Определяне на делегат в Общото събрание на РАО „Тракия”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен участва в Регионалната асоциация на общините
„Тракия”. Асоциацията е независимо, доброволно сдружение на общини, учредено през
1997 год. Съгласно разпоредбите на Устава на РАО „Тракия” след изтичане на мандата
на определените представители на общините, съставът на органите на асоциацията се
обновява в шестмесечен срок след провеждане на местни избори. В двумесечен срок от
провеждане на първото си заседание новоизбраните общински съвети определят своите
представители.
Кметът на общината е делегат по право, а общинският съвет трябва да
определи с решение свой делегат и негов заместник/общински съветници:
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА предлагам
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Определя за свой делегат в Общото събрание на Регионална асоциация на
общините „Тракия”……………………………………………………………..
2. Определя за заместник делегат в Общото събрание на РАО „Тракия”
……………………………………………………………………………………

ВНАСЯ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

Т.11
До
Общински съвет
Сливен
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-Кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина, собственост на
Община Сливен за 2016 година
Уважаеми госпожи и господа, общински съветници,
Ползването на дървесина от горски територии е лесовъдска дейност, която се
провежда с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на
генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на
основните функции на горите и изискванията за поддържане, опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие. За постигане на многофункционално и
устойчиво стопанисване на горските територии, е нужно да се предвидят и проведат
отгледни, възобновителни и санитарни сечи.
Община Сливен, като собственик на горски територии, трябва да планира
насажденията за сеч през 2016 година, съгласно предвижданията на Горскостопански
планове на територията на ТП ДГС Сливен и ТП ДГС Стара река.
На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.1 и ал.4 от
„Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти”, предлагам Общински съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Приема Годишен план за ползване на дървесина от горски територии,
собственост на Община Сливен за 2016 година, с общо количество стояща маса 21224
м3, от които иглолистни 5988 м3 и широколистни 15236 м3.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да организира процедури - търгове с
явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен,
посочена в Приложение 1, неразделна част от годишния план за ползване от горски
територии собственост на Община Сливен за 2016г., по реда на „Наредба за реда и
условията за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и
общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.
Приложение: Копие от Годишен план за ползване на дървесина от общински горски
фонд през 2016 година.
ВНАСЯ,
КМЕТ
Стефан Радев

Т.12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Приемане на „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община
Сливен” 2015 г., предназначен за изработване на Стратегия за развитие на социалните
услуги в област Сливен /2015-2020г./, както и на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Сливен /2015-2020г./.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Социалните услуги имат важна роля както за процеса на превенция, така и за процеса
на социалното включване на уязвимите общности и групи от населението.
През последните години на национално и местно ниво социалните услуги се развиват
изключително бързо и в отговор на потребностите на различни групи уязвими лица.
Въпреки това, предизвикателствата в сектора остават големи.
С промените в Закона за социално подпомагане и в Правилника за неговото прилагане
се създаде законовата рамка за разработване и изпълнение на областни и общински
стратегии за развитие на социални услуги, като инструмент за по- тясна връзка между
равния достъп, качеството и финансовата устойчивост на социалните услуги и
обвързване на развитието им с адекватни финансови ресурси. От друга страна
промените в законодателството изискват планирането на социалните услуги на
областно ниво да става въз основа на задълбочен анализ на потребностите от социални
услуги във всяка община.
Анализът на потребностите от социални услуги в община Сливен е извършен
след събиране и оценка на всички данни, характеризиращи социалния профил на
общината: обща характеристика на общината, икономическо развитие, анализ на
групите в риск, оценка на предоставяните социални услуги, оценка на наличните
ресурсите за предоставяне на социални услуги и идентифицирането на потребностите
от разкриването на нови. Сред основните му цели е и координиране на приоритети на
местно ниво, осмисляне на местните ресурси, потребности и възможности и
формулиране на обоснована визия за формиране на местните политики в сферата на
развитие на социални услуги.
Проучването на ситуацията в община Сливен е фокусирано върху
нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите
проблеми, съществуващите политики и мерки за социално включване на уязвимите
общности и групи от населението. Рисковите групи са формулирани след анализ на
съществуващите социални и икономически предпоставки, идентифицирани чрез анализ
на данните от цялостно проучване.
Оценката на потребностите е основа за планирането, като е необходима, за да
може планирането да отговори адекватно на реалните нужди от социални услуги на
рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните
партньори за осигуряване на необходимите услуги и в по-широк аспект- да съответства
на дългосрочните тенденции в развитието на община Сливен.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 36 а, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, предлагам на Общински съвет Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Сливен”- 2015
г.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на Решение № 1567 от 16.12.2014 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 1567 от 16.12.2014 г., Общински съвет-Сливен даде съгласие за
сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление –
ФЛАГ” ЕАД за реализацията на проект „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза”, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. по ДБФП DIR-5112122-C008,
Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на
отпадъци“ процедура BG161PO005/10/2.10/07: „Изграждане на регионални системи
за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна,
Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол),
Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” при определени
условия, част от които при изпълнение на проекта се промениха.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т.23 от ЗМСМА
предлагам на Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя Решение № 1567 от 16.12.2014 г. в т.2 както следва:
1. „Максимален размер на дълга - 1 200 000 лева – (един милион и двеста хиляди
лева)”
се заменя с

„Максимален размер на дълга - 350 380 лева (триста и петдесет хиляди триста и
осемдесет лева)“
2. „Условия за погасяване:
- Източници за погасяване на главницата – чрез финално плащане от
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова
помощ № DIR-5112122-C-008”
се заменя с :
„Условия за погасяване:
- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни
средства
2. „Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 5.078%”
се заменя с
„Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка
от 5.328%”;
4. „Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Сливен по Договор за
безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C008, сключен с Управляващия орган на
съответната Оперативна програма,
Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от
Закона за общинския дълг;”
се заменя с
„Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи
настоящи и бъдещи приходи на община Сливен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до
„ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община
Сливен по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси”
ВНОСИТЕЛ:
ЗА КМЕТ
СТОЯН МАРКОВ, съгласно Заповед № РД 15-2397/27.11.2015

Т.14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ КМЕТА на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отмяна на Решение на Общински съвет Сливен № 1912 от 27.08.2015 г. за
кандидатстване с проекти по Оперативна програма ,,Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна
среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична
цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната
система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“,

Процедура „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ИЛИ ПОЛУЧИЛИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е бенефециент по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). През месец август 2015 г. бяха
внесени две предложения за кандидатстване по Процедура „ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“.
Общински съвет Сливен прие със свое решение № 1912 Община Сливен да
кандидатства в партньорство по гореописаната процедура. По време на разработване на
проектното предложение, партньорите, с които Община Сливен трябваше да
кандидатства не представиха необходимите документи, които се изискват за
кандидатстване по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). Не бяха спазени сроковете, необходими за
представяне на документите.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА
предлагам на Общинския съвет Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отменям Решение на ОС № 1912 от 27.08.2015 г.
ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. СТОЯН МАРКОВ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД 15 – 2397/27.11.2015 Г.

Т.15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ КМЕТА на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отмяна на Решение на Общински съвет Сливен № 1911 от 27.08.2015 г. за
кандидатстване с проекти по Оперативна програма ,,Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна
среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична
цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната
система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“,
Процедура „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е бенефециент по Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). През месец август 2015 г. беше
внесено предложение за кандидатстване по Процедура „ПОДКРЕПА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“.
Общински съвет Сливен прие със свое решение № 1911 от 27.08.2015 г. Община
Сливен да кандидатства в партньорство по гореописаните процедури. По време на
разработване на проектното предложение, партньорите, с които Община Сливен
трябваше да кандидатства не представиха необходимите документи, които се изискват
за кандидатстване по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). Не бяха спазени сроковете, необходими за
представяне на документите.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА
предлагам на Общинския съвет Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отменям Решение на ОС № 1911 от 27.08.2015 г.
ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. СТОЯН МАРКОВ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД 15 – 2397/27.11.2015 Г.

Т.16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” на
ЕС по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.0104.02.2015 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е допустим кандидат по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд
„Солидарност” на ЕС по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните
бедствията от 30.01-04.02.2015 г., като максималния допустим финансов ресурс е 142
099,00 лв.

Фонд "Солидарност" на Европейския съюз е създаден за реакция при големи природни
бедствия и като израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от природни
бедствия в рамките на Европа.
Съгласно Регламент (ЕО) № 2012/2002 за създаване на фонд "Солидарност" на ЕС,
изменен с Регламент (ЕС) № 661/2014, помощ от Фонда може да се мобилизира по
искане на държава членка или на държава, която е в процес на преговори за
присъединяване към Съюза, в случай на сериозни последици за условията на живот,
природната среда или икономиката в един или повече региони на тази държава,
предизвикани от голямо или регионално природно бедствие.
Към настоящия момент е открита Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” на
ЕС по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.0104.02.2015 г., по която Община Сливен е допустим кандидат. Съгласно указанията за
кандидатстване индикативната стойност на ресурса, отпуснат за Област Сливен е 142
099,00 лв., като същевременно Община Сливен е единствен допустим кандидат в
териториалния обхват на областта.
По описаната схема Община Сливен може да кандидатства за финансиране на следните
два обекта:
ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ №1: СНАВР за овладяване бедствено положение на
територията на Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“, с. Желю войвода:
В ранните часове на 1 февруари 2015 г. ураганен вятър, придружен с проливен дъжд е
нанесъл щети на покрива на Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“ в с.
Желю войвода. В резултат на проявлението на повече от едно събитие за кратък период
от време (ураганен вятър и проливни дъждове), покривът на сградата на читалището е
частично разрушен с множество провокирани участъци по скатовете. Увредени са
дървената покривна конструкция, дъсчената обшивка, покритието от керемиди и
водоотвеждането. В резултат на възникналите течове е наводнена сцената, увредена е
мазилката по стени и тавани, литературата. Намокрена е електрическата инсталация,
което би довело до късо съединение. Налице са потенциални предпоставки за
наводняване на помещенията, увреждания на оборудването при резки метеорологични
промени, характерни за сезона. Нарушен е нормалния ритъм на работа на читалището.
Със заповед № РД-15-325 от 2 февруари 2015 г. на Кмета на община Сливен се въвежда
в изпълнение Общинския план за защита при бедствия и се обявява „Бедствено
положение“ на част от територията на Община Сливен, за изброени в заповедта обекти,
включително под № 2.3 „с. Желю войвода, с граници: сградата на Народно читалище
„Даскал Димитър Димов 1908“ и прилежащата му територия с периметър 10 м. от
сградата“. За начало на въвеждане на бедственото положение е определено: 10:00 часа
на 1 февруари 2015 г. За срок на действие на бедственото положение е обявено: до
ограничаване на опасността. Състоянието на сградата на читалището следствие на
бедствието представлява риск за живота и здравето на гражданите и не позволява
ежедневния им достъп до услуги, оказвани в Народно читалище „Даскал Димитър
Димов 1908“.
Със заповед № РД-15-328 от 2 февруари 2015 г., за незабавното преодоляване на
щетите върху сградата на Народно читалище „Даскал Димитър Димов 1908“, с. Желю
войвода, кмета на община Сливен нарежда да започне провеждане на спасителни и
спешни неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) с цел ограничаване
въздействието и ликвидиране на последствията. Същата заповед определя на
територията на засегнатия район с граници: сградата на читалището и прилежащата му
територия с периметър 10 от сградата, да се изпълнят следните дейности:

 Демонтаж керемиди, увредена покривна конструкция, водоотвеждаща система и
обшивка
 Възстановяване дървена покривна конструкция, обшивки, комини и
водоотвеждаща система
 Поставяне на нови керемиди и капаци по била
Със същата Заповед № РД-15-328 от 2 февруари 2015 г. кметът на община Сливен
нарежда всички мероприятия по изпълнение на СНАВР да бъдат възложени на
дружеството, включено в разчета на общинския план за защита при бедствия –
„МОНТЕЛИ ГРУП“ ЕООД, като срокът за приключване да не надвишава 60
календарни дни. Съгласно т. 3.6. от предходната заповед № 15-325, количествата и
обема аварийно-възстановителни работи следва да се определи в процеса на
изпълнението им чрез замерване на място от представител на Община Сливен. За
начало на СНАВР е определена датата, при която са налице подходящи
метеорологични условия за изпълнение на дейностите. За край на СНАВР е обявен
момента на приключване на последните аварийно-възстановителни работи и
възстановяване на нормалната дейност на читалището.
Резултат от извършване на планираните СМР е ликвидиране на последствията от
бедствието, ликвидиране на възникналите опасности за живота и здравето на
гражданите и възстановяване на нормалната работа на Народно читалище „Даскал
Димитър Димов 1908“, с. Желю войвода посредством възстановяване на покрива:
демонтаж керемиди (500 м2), увредена покривна конструкция, водоотвеждаща система
и дървена обшивка (500 м2), възстановяване дървена покривна конструкция (500 м2),
обшивки, комини и водоотвеждаща система; поставяне на нови керемиди и капаци по
била.
ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ №2: СНАВР за овладяване бедствено положение на
територията на с. Стара река, Община Сливен“:
В периода от 30 януари до 4 февруари 2015 г. в резултат на проявление на повече от
едно природно бедствие за кратко време, в случая ураганен вятър със скорост около 100
км/час и продължителни интензивни валежи в количества над 62 л/кв. м, на
територията на с. Стара река възникна сложна обстановка. Нанесени са значителни
материални щети върху сградите на кметството, училището, читалището, здравната
служба и частни имоти от нарушени покривни конструкции и счупени керемиди. На
няколко сгради, общинска и частна собственост е прекъснато електро захранването за
10 часа. Водите на р. Стара река излизат от коритото си в северната част на селото. По
сградите на кметството, Основно училище „Васил Левски“ и читалището има паднали
олуци и водосточни тръби, капаци по ръбове и локално увредени участъци, при които
липсват и керемиди. От съборените дървета върху покрива на сградата на Здравната
служба са увредени дървената покривна конструкция, дъсчената обшивка и олуците.
По скатовете има счупени керемиди. Ситуацията се усложнява допълнително в ранните
часове на 5 февруари от земен трус в с магнитут 3.9 – 4.2 по Рихтер След ураганния
вятър и интензивните валежи, земния трус допринася в най-висока степен за
разрушаване на вече силно повредените в предходните дни комини на сградата на
здравната служба. Както е видно от приложения към настоящото проектно
предложение Констативен протокол от 02.02.2015 г. от незабавни огледи на място,
независимо то въздействието на земния трус всички посочени разрушения са факт
преди 02.02.2015 г. и са пряка последица от ураганния вятър и продължителните
интензивни валежи в периода от 30 януари – 4 февруари 2015 г. На база Констативния
протокол от 02.02.2015 г. е издадена Заповед № РД-15-325 от 02.02.2015 г. на Кмета на
община Сливен, в която е констатирано, че "На територията на община Сливен, в

селата Стара река, Средорек, Биково, Тополчане, Селеминово, Злати войвода, Крушаре
и Жельо войвода са наводнени частни имоти и прилежаща инфраструктура, където по
отводняването са привлечени и работят екипи на РД ПБЗН", и така също "Вследствие
ураганния вятър, достигащ около 100 км/час и последващите интензивни валежи в
количества над 42 л/кв. м. са изкоренени и пречупени дървета в района на селата
Средорек, Стара река и Селеминово". Със Заповед № 15-444 от 5 февруари 2015 г. на
Кмета на община Сливен е въведен в изпълнение Общинския план за защита при
бедствия и е обявено „Бедствено положение“ на територията на с. Стара река с режим,
свързан с прилагане на мерки с цел провеждане на спешни и неотложни аварийновъзстановителни работи. За начало на бедственото положение е определено 16:00 часа
на 5 февруари 2015 г., а за срок на действие на бедственото положение – до
ограничаване на опасността за населението. Състоянието на повредените сгради
следствие на бедствието представлява риск за живота и здравето на гражданите и не
позволява ежедневния им достъп до услуги и по-конкретно медицинска помощ,
оказвана в сградата на здравната служба; административни услуги, оказвани от
местната власт в сградата на кметството, нормално протичане на учебния процес в
сградата на Основно училище „Васил Левски“.
Със Заповед №РД-15-458 от 9 февруари 2015 г. Кмета на община Сливен нарежда да
започне провеждане на спасителни и спешни неотложни аварийно-възстановителни
работи (СНАВР) с цел ограничаване въздействието и ликвидиране на последствията.
Заповедта определя на територията на засегнатия район с поражения върху сградите на
кметството, училището и здравната служба да се изпълнят следните дейности:
 Демонтаж на керемиди, доставка и монтаж на нови керемиди и капаци по ръбове
и възстановяване на водоотвеждаща система и обшивка на кметството;
 Възстановяване капаци по ръбове, доставка и монтаж на керемиди и
възстановяване на водоотвеждаща система на сградата на училището;
 Възстановяване на дървена покривна конструкция, обшивки, комини и
водоотвеждаща система на сградата на здравната служба.
Със същата заповед е определено всички мероприятия по изпълнението на СНАВР да
бъдат възложени на дружеството, включено в разчета на общинския пан за защита при
бедствия – ТД „МОМЧЕВИ И СИЕ“ ООД, като срокът за приключване да не
надвишава 60 календарни дни. В заповедта също така е определено количествата и
обеми аварийно-възстановителни работи да се определят съгласно т. 3.5 от предходната
Заповед №15-444 чрез замерване на място от представител на отдел СУКиОМП при
Община Сливен.
Резултат от извършване на планираните СМР е ликвидиране на последствията от
бедствието, ликвидиране на възникналите опасности за живота и здравето на
гражданите и възстановяване на нормалната работа на здравната служба, ОУ „Васил
Левски“ и кметството в с. Стара река и възстановяване на достъпа на гражданите до
оказване на ежедневни услуги, посредством демонтаж на керемиди, доставка и монтаж
на нови керемиди и капаци по ръбове и възстановяване на водоотвеждаща система и
обшивка на кметството; възстановяване капаци по ръбове, доставка и монтаж на
керемиди и възстановяване на водоотвеждаща система на сградата на училището;
възстановяване на дървена покривна конструкция, обшивки, комини и водоотвеждаща
система на сградата на здравната служба.
Изискванията на текущата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
налагат Общински съвет - Сливен да вземе решение за:
 потвърждение, че разходите за съответните операции са за щети, настъпили като
пряка последица от природното бедствие от периода от 30 януари – 4 февруари

2015 г., и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието на
инфраструктурата от преди природното бедствие;
 осигуряване на собствен принос по проекта в случай на проекти за подобрения
на инфраструктурата или в случай, че стойността на разходите надвишава
размера на определената безвъзмездна финансова помощ;
 поемане на ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената
безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че средствата не са използвани по
предназначение или че декларираните щети са значително по-високи от
действително претърпените в резултат на природното бедствие от 30 януари – 4
февруари 2015 г.
В конкретния предлаган обект стойността на разходите не надвишава размера на
определената безвъзмездна финансова помощ. Във връзка с гореизложеното и
условията, поставени в т.46 от ДДС № 6/03.09.2011 г., както и на основание чл. 21, ал.
1, т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет Сливен дава съгласие за Община Сливен да кандидатства по Схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от
Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” на ЕС по Заявление
2015BG16SPO001 за щетите от природните бедствията от 30.01-04.02.2015 г. с
проектното предложение „СНАВР за овладяване на бедствено положение в Община
Сливен“ на обща стойност 142099.81 лв., от които 142099.00 лв. безвъзмездна
финансова помощ.
2. Общински съвет Сливен потвърждава, че ще бъде осигурен собствен принос по
проекта в случай на проекти за подобрения на инфраструктурата или в случай, че
стойността на разходите надвишава размера на определената безвъзмездна
финансова помощ;
3. Общински съвет Сливен потвърждава, че разходите за съответните операции са за
щети, настъпили като пряка последица от природното бедствие от периода от 30
януари – 4 февруари 2015 г., и не надвишават необходимото за възстановяване на
състоянието на инфраструктурата от преди природното бедствие.
4. Общински съвет – Сливен поемане ангажимент за пълно или частично
възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че
средствата не са използвани по предназначение или че декларираните щети са
значително по-високи от действително претърпените в резултат на природното
бедствие от 30 януари – 4 февруари 2015 г.
ВНОСИТЕЛ:
ЗА КМЕТ
СТОЯН МАРКОВ, съгласно Заповед № РД 15-2397/27.11.2015

Т.17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От КМЕТА на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за подкрепа и партньорство от Община Сливен с
проект по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция
на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii:
„Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и
ученици от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от Община Сливен Фондация „Работилница за
граждански инициативи“, 1 ОУ „Хаджи Мина Пашов“ и Професионална гимназия по
текстил и облекло гр. Сливен .
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Процедурата ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ
ИЛИ
ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА ще се изпълнява в рамките на Приоритетна ос 3
„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет:
№ 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите.
Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез
образователната система деца и ученици от маргинализираните общности,
включително роми“
Целта на процедурата е да подпомогне учениците, произхождащи от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, да се изградят като
пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа
реализация чрез:
подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават
интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили
международна закрила;
допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за
компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на
толерантност;
създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите
малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили
международна закрила
включване на родителите в образователния процес;
преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Предвид засиления миграционен поток към Република България е налице
необходимост от предприемане на адекватни мерки за успешната образователна
интеграция на ученици с различен етнически произход, търсещи или получили
международна закрила.
Настоящата процедура е насочена към постигане на значими и устойчиви резултати в
сферата на образователната интеграция в рамките на населеното място или на цялата
община.
Допустими целеви групи
ученици от етническите малцинства;
•
ученици, търсещи или получили международна закрила;
•
младежи;
•
родители.
Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП), като
изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални
граници:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: – 100 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: – 1 000 000 лева.
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Партньорството е задължително условие за кандидатстване.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са
допустими за финансиране следните дейности:
Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи
или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;
Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от
етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;
Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;
Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски
произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените
по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските
квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в
градовете до училище);
Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в
които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи
или получили международна закрила;
Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на
учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите
малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;
Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от
етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна
закрила;

Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в
гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или
получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно
посещаване на учебни занятия;
Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от
образователната интеграция и приемането на различието;
Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и
културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании,
насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход
или религиозна принадлежност);
Разработване и приемане на общински план за действие, в съответствие с областната
стратегия за интегриране на ромите или общинска програма за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да
бъде финансирана за сметка на съответната община).
Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното предложение следва да
съдържа също така:
1)
Дейности за организация и управление на проекта и
2)
Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Във връзка с гореизложеното и публикуваните в официалната страница на програмата
изисквания за кандидатстване за наличие на решение на ОС – Сливен, както и на
основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет Сливен да
вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Дава съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за сътрудничество и
партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по Оперативна програма
,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР)
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и споразумение за
партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“, 1 ОУ
„Хаджи Мина Пашов“ и Професионална гимназия по текстил и облекло гр.
Сливен .
3. На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок за подаване на проектните
предложения да бъде допуснато предварително изпълнение на Решенията.
ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. СТОЯН МАРКОВ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД 15 – 2397/27.11.2015 Г.

Т.18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
(ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция
на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii:
„Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и
ученици от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от Община Сливен в партньорство с РИО на
МОН, 2 ОУ „Христо ОУ Ботев“, 6 ОУ „Братя Миладинови“, 7 ОУ „Панайот Хитов“, 8
ОУ „Юрий Гагарин“, 9 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, 10 СОУ „Йордан Йовков“ ,
Асоциация образование и лидерство, Национална мрежа за децата и Българска
асоциация по народна топка.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е бенефициент по Оперативна програма ,,Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР).
Процедурата
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ
НА
УЧЕНИЦИТЕ
ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ
ИЛИ
ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА ще се изпълнява в рамките на Приоритетна ос 3
„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет:
№ 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите.
Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез
образователната система деца и ученици от маргинализираните общности,
включително роми“
Целта на процедурата е да подпомогне учениците, произхождащи от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, да се изградят като
пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа
реализация чрез:
• подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
• засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния
процес;
• повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават
интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили
международна закрила;
• допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за
компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;

•
•
•
•

взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух
на толерантност;
създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите
малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или
получили международна закрила
включване на родителите в образователния процес;
преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход.

Предвид засиления миграционен поток към Република България е налице
необходимост от предприемане на адекватни мерки за успешната образователна
интеграция на ученици с различен етнически произход, търсещи или получили
международна закрила.
Настоящата процедура е насочена към постигане на значими и устойчиви
резултати в сферата на образователната интеграция в рамките на населеното
място или на цялата община.
•
•
•
•

Допустими целеви групи
ученици от етническите малцинства;
ученици, търсещи или получили международна закрила;
младежи;
родители.

Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП),
като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и
максимални граници:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: – 100 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: – 1 000 000 лева.
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на
бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Партньорството е задължително условие за кандидатстване.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ са допустими за финансиране следните дейности:
1. Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците,
търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е
майчин;
2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от
етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна
закрила;
3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от
училище;
4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от
ромски
произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от
обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от
ромските квартали/махали в градовете до училище);
Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в
градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства
и ученици, търсещи или получили международна закрила;
Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на
учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от
етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили
международна закрила;
Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от
етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна
закрила;
Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на
образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно
образование;
Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или
получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно
посещаване на учебни занятия;
Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване
ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на
информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация,
основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност);
Разработване и приемане на общински план за действие, в съответствие с
областната стратегия за интегриране на ромите или общинска програма за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
(дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).

Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното предложение
следва да съдържа също така:
1)
Дейности за организация и управление на проекта и
2)
Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник
на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Във връзка с гореизложеното и публикуваните в официалната страница на
програмата изисквания за кандидатстване за наличие на решение на ОС – Сливен,
както и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет
Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства в партньорство с проект по
Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно
социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите.
Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните

чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните
общности,
включително
роми“,
Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и споразумение
за партньорство с РИО на МОН, 2 ОУ „Христо ОУ Ботев“, 6 ОУ „Братя
Миладинови“, 7 ОУ „Панайот Хитов“, 8 ОУ „Юрий Гагарин“, 9 ОУ „Св.св.
Кирил и Методий“, 10 СОУ „Йордан Йовков“ , Асоциация образование и
лидерство, Национална мрежа за децата и Българска асоциация по народна
топка.
3. На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок за подаване на
проектните предложения да бъде допуснато предварително изпълнение на
Решенията.
ВНОСИТЕЛ:
ЗА КМЕТ
ИНЖ. СТОЯН МАРКОВ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД 15 – 2397/27.11.2015 Г.

Т.19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Сливен с проект по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Осигуряване
функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ по
ОП „Добро управление“ 2014-2020.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Решение на Общински съвет Сливен № 1007/28.09.2010г. и Решение
№ 1106/22.12.2010г., Община Сливен кандидатства с проект по ОП „Техническа
помощ“ 2007-2013. С договор № BG161РО002-3.3.02-0017-C0001 със срок на
изпълнение до 12.12.2015г. е изграден и функционира Областен информационен център
Сливен. Той е част от мрежата от функциониращи 27 областни информационни
центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в Р България. Мрежата
сътрудничи активно с местните администрации, бюрата по труда и регионалните
инспекторати по образование, университетите и средно образователните училища, за да
се повиши информираността на гражданите относно възможностите, които се
предоставят чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Областният информационен център е ситуиран в помещения, които са разположени в
източната част от сградата на Община Сливен на адрес бул. „Цар Освободител“ № 1
(партер). Помещенията са ремонтирани и оборудвани със средства по проекта.
През настоящия програмен период 2014г. – 2020г. в националните стратегически
документи – Споразумение за партньорство на Р България с ЕК и Национална

комуникационна стратегия 2014-2020 г. е заложено да продължи функционирането на
Мрежата от 27 областни информационни центрове. Във връзка с това по ОП „Добро
управление“ 2014-2020, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на
ЕСИФ“ (ПО4) е открита процедура BG05SFOP001-4.001 за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с наименование „Осигуряване функционирането на
националната мрежа от 27 областни информационни центрове“. Бенефициенти по тази
процедура са общините, в които са създадени и функционират такива центрове, сред
които е и Община Сливен. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е
100%, като максималният размер на БФП за ОИЦ Сливен е в размер на 315 000,00 лева.
Продължителността на проектите е за периода от 13.12.2015г. до 31.12.2018г. Крайният
срок за кандидатстване е 21.12.2015г.
Съгласно Насоките за кандидатстване е необходимо Общински съвет Сливен да приемe
решение, свързано с кандидатстването и изпълнението на проекта, като императивно в
насоките е посочено съдържанието на решението на общинския съвет. Предвид краткия
срок за кандидатстване е необходимо настоящото предложение да бъде внесено и
разгледано на предстоящо заседание на Общински съвет Сливен. Ето защо и на
основание чл. 21 ал. 1 т. 8 във връзка с т. 23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет
да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1.

2.

3.
4.

Дава съгласие Община Сливен да кандидатства с проектно предложение по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27
областни информационни центрове“, по Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ
за управлението на ЕСИФ“ по ОП „Добро управление“ 2014-2020;
Предоставя за целите на проекта за период до 2023 г. помещенията, ползвани и
понастоящем от ОИЦ Сливен, които са разположени в източната част от сградата
на Община Сливен на адрес бул. „Цар Освободител“ № 1 етаж I (партер), а именно:
Помещение 1, запад, работен офис; Помещение 2, изток, работен офис; Помещение
3, изток, зала и Помещение 4, офис за почивка и сервизно, санитарно помещение.
Община Сливен декларира осигуряването на оборотен финансов ресурс, необходим
за изпълнението на планираните по проекта дейности и резултати.
На основание чл. 60 от АПК и предвид срока за кандидатстване по проекта да бъде
допуснато предварително изпълнение на взетото Решение.

ВНОСИТЕЛ:
ЗА КМЕТ
СТОЯН МАРКОВ, съгласно Заповед № РД 15-2397/27.11.2015

Т.20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От КМЕТА на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за
сътрудничество и партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по Оперативна
програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР),
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“,
Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване
броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“, Процедура „ПОДКРЕПА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“. Проектът ще се реализира от СДГ „Калина“
Сливен, Сдружение Българска асоциация за развитие, съвместно с Община Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
г. (ОП НОИР)
Процедурата ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ще се изпълнява в
рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“,
Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване
броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“
Целта на процедурата е да бъдат създадени условия за подпомогне децата от
етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства,
търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни
граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация. чрез:
• подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и
възпитание;
• допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за
овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;
• повишаване на качеството на образованието в детските градини и в
подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от
различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна
закрила, с цел тяхната образователна интеграция;
• взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на
толерантност;
• включване на родителите във възпитателния процес;
• създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите
малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или
получили международна закрила ;
• засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния
процес (постъпване в първи клас);
• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход.

Настоящата процедура е насочена към постигането на значими и устойчиви резултати в
сферата на образователната интеграция в рамките на населеното място или на цялата
община.
Допустими целеви групи:
• деца от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи/ и от
семейства, търсещи или получили международна закрила;
• родители.
ВАЖНО:Най-малко 20 % от участниците във всеки проект трябва да бъдат деца
от етнически малцинствени групи и/или деца, търсещи или получили международна
закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност
от образователния процес поради трудности от културно и езиково естество. Участници
може да бъдат и деца, които не са представители на етнически малцинствени групи, с
цел постигане на интеграционен ефект от изпълнението на процедурата.
Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП),
като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и
максимални граници:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на
бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Партньорството е задължително условие за кандидатстване.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ са допустими за финансиране следните дейности:
1. Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които
българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна
закрила);
2. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от
ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата,
търсещи или получили международна закрила чрез поетапен прием в детски
градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските квартали
(вкл. транспортирането им от ромските квартали/махали или регистрационно
приемателни центрове до училище в рамките на населеното място);
3. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни
групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства
с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от
него;
4. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни
групи в общински училища извън ромските махали в градовете, в които се
обучават интегрирано деца от етническите малцинства и/или деца, търсещи или
получили международна закрила;
5. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от
етническите малцинства и за децата, търсещи или получили международна
закрила;

6. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси,
обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на населеното място;
7. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на
децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
8. Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в
неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3годишна възраст с оглед ранната им социализация;
9. Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;
10. Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация
от етническите малцинства или такива, търсещи или получили международна
закрила, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина;
11. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване
ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
12. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и
социална интеграция или общинска програма за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства;
13. Разработване и приемане на общински план за действие, в съответствие с
областната стратегия за интегриране на ромите или общинска програма за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
(дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).
Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното предложение
следва да съдържа също така:
1)
Дейности за организация и управление на проекта и
2)
Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник
на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Срок за изпълнение на проекта:
Минимален срок за изпълнение на проекта: 12 месеца
Максимален срок за изпълнение на проекта: 36 месеца
Във връзка с гореизложеното и публикуваните в официалната страница на
програмата изисквания за кандидатстване за наличие на решение на ОС – Сливен,
както и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет
Сливен да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Дава съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за сътрудничество и
партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по Оперативна програма
,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР)
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и споразумение за
партньорство със СДГ „Калина“ Сливен и Сдружение Българска асоциация за
развитие.
3. На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок за подаване на проектните
предложения да бъде допуснато предварително изпълнение на Решенията.

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. СТОЯН МАРКОВ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД 15 – 2397/27.11.2015 Г.

Т.21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От КМЕТА на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
(ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция
на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii:
„Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и
ученици от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от ЖЕНИ МИЛОСЪРДИЕ – РОМА, ОУ„Хаджи
Димитър“ с. Селиминово и НУ „Христо Ботев“ .
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Процедурата ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ
ИЛИ
ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА ще се изпълнява в рамките на Приоритетна ос 3
„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет:
№ 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите.
Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез
образователната система деца и ученици от маргинализираните общности,
включително роми“
Целта на процедурата е да подпомогне учениците, произхождащи от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, да се изградят като
пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа
реализация чрез:
подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават
интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили
международна закрила;
допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за
компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на
толерантност;

създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите
малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили
международна закрила
включване на родителите в образователния процес;
преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.
Предвид засиления миграционен поток към Република България е налице
необходимост от предприемане на адекватни мерки за успешната образователна
интеграция на ученици с различен етнически произход, търсещи или получили
международна закрила.
Настоящата процедура е насочена към постигане на значими и устойчиви резултати в
сферата на образователната интеграция в рамките на населеното място или на цялата
община.
Допустими целеви групи
ученици от етническите малцинства;
•
ученици, търсещи или получили международна закрила;
•
младежи;
•
родители.
Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП), като
изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални
граници:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: – 100 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: – 1 000 000 лева.
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Партньорството е задължително условие за кандидатстване.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са
допустими за финансиране следните дейности:
Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи
или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;
Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от
етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;
Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;
Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски
произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените
по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските
квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в
градовете до училище);
Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в
които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи
или получили международна закрила;
Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на
учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите
малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;
Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от
етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна
закрила;

Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в
гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или
получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно
посещаване на учебни занятия;
Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от
образователната интеграция и приемането на различието;
Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и
културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании,
насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход
или религиозна принадлежност);
Разработване и приемане на общински план за действие, в съответствие с областната
стратегия за интегриране на ромите или общинска програма за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да
бъде финансирана за сметка на съответната община).
Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното предложение следва да
съдържа също така:
1)
Дейности за организация и управление на проекта и
2)
Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Във връзка с гореизложеното и публикуваните в официалната страница на програмата
изисквания за кандидатстване за наличие на решение на ОС – Сливен, както и на
основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет Сливен да
вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Дава съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за сътрудничество и
партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по Оперативна програма
,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР)
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и споразумение за
партньорство с ЖЕНИ МИЛОСЪРДИЕ – РОМА, Основно училище „Хаджи
Димитър“ с. Селиминово и НУ „Христо Ботев“ .
3. На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок за подаване на проектните
предложения да бъде допуснато предварително изпълнение на Решенията.
ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. СТОЯН МАРКОВ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД 15 – 2397/27.11.2015 Г.

Т.22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От КМЕТА на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община
Сливен с проект по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно
социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа
интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii:
„Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и
ученици от маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще се реализира от Фондация КХАМ - Слънце, 6 ОУ „Братя
Миладинови“ , 9 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, Основно училище „Найден Геров“ с.
Гавраилово и НЧ Горно Александрово.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Процедурата ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ
ИЛИ
ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА ще се изпълнява в рамките на Приоритетна ос 3
„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет:
№ 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите.
Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез
образователната система деца и ученици от маргинализираните общности,
включително роми“
Целта на процедурата е да подпомогне учениците, произхождащи от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, да се изградят като
пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа
реализация чрез:
подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават
интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили
международна закрила;
допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за
компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на
толерантност;
създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите
малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили
международна закрила
включване на родителите в образователния процес;
преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.
Предвид засиления миграционен поток към Република България е налице
необходимост от предприемане на адекватни мерки за успешната образователна
интеграция на ученици с различен етнически произход, търсещи или получили
международна закрила.

Настоящата процедура е насочена към постигане на значими и устойчиви резултати в
сферата на образователната интеграция в рамките на населеното място или на цялата
община.
Допустими целеви групи
ученици от етническите малцинства;
•
ученици, търсещи или получили международна закрила;
•
младежи;
•
родители.
Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП), като
изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални
граници:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: – 100 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: – 1 000 000 лева.
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Партньорството е задължително условие за кандидатстване.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са
допустими за финансиране следните дейности:
Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи
или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;
Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от
етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;
Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;
Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски
произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените
по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските
квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в
градовете до училище);
Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в
които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи
или получили международна закрила;
Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на
учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите
малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;
Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от
етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна
закрила;
Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в
гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;
Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или
получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно
посещаване на учебни занятия;
Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от
образователната интеграция и приемането на различието;
Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и
културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании,

насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход
или религиозна принадлежност);
Разработване и приемане на общински план за действие, в съответствие с областната
стратегия за интегриране на ромите или общинска програма за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да
бъде финансирана за сметка на съответната община).
Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното предложение следва да
съдържа също така:
1)
Дейности за организация и управление на проекта и
2)
Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Във връзка с гореизложеното и публикуваните в официалната страница на програмата
изисквания за кандидатстване за наличие на решение на ОС – Сливен, както и на
основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет Сливен да
вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Дава съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за сътрудничество и
партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по Оперативна програма
,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР)
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и споразумение за
партньорство с Фондация КХАМ - Слънце, 6 ОУ „Братя Миладинови“ , 9 ОУ
„Св.св. Кирил и Методий“, Основно училище „Найден Геров“ с. Гавраилово и
НЧ Горно Александрово
3. На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок за подаване на
проектните предложения да бъде допуснато предварително изпълнение на Решенията.

ВНОСИТЕЛ:
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Т.23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за
сътрудничество и партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по Оперативна
програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР),
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“,
Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване
броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“, Процедура „ПОДКРЕПА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“. Проектът ще се реализира от РАКО,
съвместно с Община Сливен, ЦДГ „Перуника“ с. Сотиря, ЦДГ „Радост“ с. Камен и
ЦДГ „Минзухар“ с. Крушаре.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
г. (ОП НОИР)
Процедурата ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА
НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ще се изпълнява в рамките на
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“,
Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване
броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“
Целта на процедурата е да бъдат създадени условия за подпомогне децата от
етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи/ и от семейства,
търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни
граждани и за успешната им професионална, социална и личностна реализация. чрез:
• подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и
възпитание;
• допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за
овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас;
• повишаване на качеството на образованието в детските градини и в
подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от
различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна
закрила, с цел тяхната образователна интеграция;
• взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на
толерантност;
• включване на родителите във възпитателния процес;
• създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите
малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или
получили международна закрила ;
• засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния
процес (постъпване в първи клас);
• преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход.

Настоящата процедура е насочена към постигането на значими и устойчиви резултати в
сферата на образователната интеграция в рамките на населеното място или на цялата
община.
Допустими целеви групи:
• деца от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи/ и от
семейства, търсещи или получили международна закрила;
• родители.
ВАЖНО:Най-малко 20 % от участниците във всеки проект трябва да бъдат деца
от етнически малцинствени групи и/или деца, търсещи или получили международна
закрила, които се намират или са застрашени от попадане в състояние на изключеност
от образователния процес поради трудности от културно и езиково естество. Участници
може да бъдат и деца, които не са представители на етнически малцинствени групи, с
цел постигане на интеграционен ефект от изпълнението на процедурата.
Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП),
като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и
максимални граници:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на
бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.
Партньорството е задължително условие за кандидатстване.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ са допустими за финансиране следните дейности:
1. Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които
българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна
закрила);
2. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от
ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата,
търсещи или получили международна закрила чрез поетапен прием в детски
градини и в подготвителни групи в общински училища извън ромските квартали
(вкл. транспортирането им от ромските квартали/махали или регистрационно
приемателни центрове до училище в рамките на населеното място);
3. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни
групи в общински училища, в които се обучават деца от етническите малцинства
с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от
него;
4. Подобряване на образователната среда в детски градини и в подготвителни
групи в общински училища извън ромските махали в градовете, в които се
обучават интегрирано деца от етническите малцинства и/или деца, търсещи или
получили международна закрила;

5. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата от
етническите малцинства и за децата, търсещи или получили международна
закрила;
6. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси,
обучаващи се в отделни детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на населеното място;
7. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на
децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
8. Подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства/семейства в
неравностойно положение за обучение на децата им в детски градини от 3годишна възраст с оглед ранната им социализация;
9. Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес;
10. Работа с родителите от уязвими семейства/семейства в неравностойна ситуация
от етническите малцинства или такива, търсещи или получили международна
закрила, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина;
11. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване
ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
12. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически
произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и
социална интеграция или общинска програма за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства;
13. Разработване и приемане на общински план за действие, в съответствие с
областната стратегия за интегриране на ромите или общинска програма за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
(дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).
Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното предложение
следва да съдържа също така:
1)
Дейности за организация и управление на проекта и
2)
Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник
на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Срок за изпълнение на проекта:
Минимален срок за изпълнение на проекта: 12 месеца
Максимален срок за изпълнение на проекта: 36 месеца
Във връзка с гореизложеното и публикуваните в официалната страница на
програмата изисквания за кандидатстване за наличие на решение на ОС – Сливен,
както и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет
Сливен да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Дава съгласие за подкрепа и подписване на споразумение за сътрудничество и
партньорство от Кмета на Община Сливен за проект по Оперативна програма
,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР)
2. Упълномощава кмета на Общината да подпише декларация и споразумение за
партньорство със Сдружение „Ромска академия за култура РАКО, ЦДГ
„Перуника“ с. Сотиря, ЦДГ „Радост“ с. Камен и ЦДГ „Минзухар“ с. Крушаре

3. На основание чл. 60 от АПК и предвид крайния срок за подаване на
проектните предложения да бъде допуснато предварително изпълнение на Решенията.
ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. СТОЯН МАРКОВ
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД 15 – 2397/27.11.2015 Г.

Т.24
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти- общинска собственост
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.2 от
ЗМСМА предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема актуализация в Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти- общинска собственост за 2015г., съгласно приложение І.

Вносител:
КМЕТ:………………….
Стефан Радев

Приложение І
І. Към раздел I - Продажба

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

имот
ПИ 68117.510.324, в землището на с.Сотиря,
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
ПИ 68117.510.264, в землището на с.Сотиря,
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
ПИ 68117.510.265, в землището на с.Сотиря,
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
ПИ 68117.510.266, в землището на с.Сотиря,
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
ПИ 68117.510.267, в землището на с.Сотиря,
общ.Сливен, местност”Дългата нива”
ПИ 68117.510.269, в землището на с.Сотиря,
общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
с.Жельо войвода, общ.Сливен, УПИ ХV-745,
кв.88
с.Чокоба, общ.Сливен, УПИ ХV-295, кв.39
с.Малко Чочовени, общ.Сливен, УПИ VІ,
кв.8
ПИ 67338.434.449, с площ от 725 кв.м. по
кадастралната
карта
на
гр.Сливен,
местност”Плоски рът“
ПИ 67338.434.450, с площ от 758 кв.м. по
кадастралната
карта
на
гр.Сливен,
местност”Плоски рът”
ПИ 67338.434.451, с площ от 513 кв.м. по
кадастралната
карта
на
гр.Сливен,
местност”Плоски рът”

Площ (кв.м.)

описание

883 кв.м.

нтп: полски култури

426 кв.м.

нтп: полски култури

613 кв.м.

нтп: полски култури

574 кв.м.

нтп: полски култури

747 кв.м.

нтп: полски култури

769 кв.м.

нтп: полски култури

1015 кв.м.
1610 кв.м.
595 кв.м.

За жилищно
строителство
За жилищно
строителство
За жилищно
строителство

725 кв.м.

нтп: за земеделски
труд и отдих

758 кв.м.

нтп: за земеделски
труд и отдих

513 кв.м.

нтп: за земеделски
труд и отдих

ІІ. Към раздел ІI – ОПС
№

имот

Площ (кв.м.)

1.

с.Самуилово, общ.Сливен, УПИ ІІ-675, кв.8

285 кв.м.

2.

с.Самуилово, общ.Сливен, УПИ ХVІІІ, кв.70

570 кв.м.

3.

ПИ с идентификатор № 67338.8.58 по
кадастралната карта на гр.Сливен

131 кв.м.

4.

ПИ с идентификатор № 67338.832.76 по
кадастралната карта на гр.Сливен

83 кв.м.

5.

ПИ с идентификатор № 37530.84.299 по
кадастралната карта на с.Ковачите

706 кв.м.

описание
за жилищно
строителство
за жилищно
строителство
нтп: За
селскостопански,
горски, ведомствен
път
нтп: За
селскостопански,
горски, ведомствен
път
нтп: пасище, мера

ПИ № 000443 по КВС на землището на
гр.Кермен, местност „Краен баир“
ПИ с проектен идентификатор № 30990.16.33
по кадастралната карта на с.Злати войвода,
местност „Зад Тюржемен“

700 кв.м.

нтп: пасище, мера
нтп: пасище, мера

700 кв.м.

ІІІ. Към раздел V- Отдаване под наем
№

имот

Площ
(кв.м.)

описание

1.

Помещение с площ 25,3 кв.м. на І-ви етаж в учебен
блок „Б” на училище, находящо се в п-л ІІ, кв. 588
по плана на гр. Сливен

25.3

Продажба
на
закуски

2.

Помещение №3 с площ 14.35 кв.м, находящо се на втори етаж на
масивна сграда в гр. Сливен, кв. 665, УПИ ІІ –„Спортен
комплекс“, с административен адрес: гр. Сливен, бул. „Георги
Данчев“ №2А

14,35

офис

Т.25
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлен имот от ОбПФ в землището на с. Ковачите
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило
искане за закупуване на поземлен имот с
идентификатор 37530.79.1 с площ от 75573 кв.м, м.”Мишелика”, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, актуван с
АОС 56/10.02.2014 г., землище на с. Ковачите с данъчна оценка: 13604.76 лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, което ще осигури приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата
на независимите оценители в България.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с
идентификатор 37530.79.1 с площ от 75573 кв.м, м.”Мишелика”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид
трайно насаждение, актуван с АОС 56/10.02.2014 г., землище на с. Ковачите
Начална цена: 60000/шестдесет хиляди/ лв
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
Вносител:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т.26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлени имоти от ОбПФ в землището на село Крушаре
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинската администрация е постъпило заявление от „ЕКО ФРУКТ“ ООД,
вх. № 4704-2345/14.08.2015год., с искане за закупуване на поземлени имоти – частна
общинска собственост в землището на с.Крушаре с № 061080 и 061088. Поземлените
имоти са предоставени за ползване под аренда на дружеството с Договор от
22.11.2002год. и Анекс № 1 от 14.08.2003 год. за срок от 25 (двадесет и пет) години,
като част от задълженията на арендатора са създаване на трайни насаждения в срок до
месец май, 2004год. С констативни протоколи от 05.07.2004год и 26.08.2015год.,
назначените с цел проверка по изпълнение на задълженията по договора за аренда
комисии са установили, че трайните насаждения са създадени и към 26.08.2015год.
представляват овощни градини – праскови на видима възраст над 10 години.
Искането за закупуване на имотите от страна на „ЕКО ФРУКТ“ ООД е
продиктувано от възможността, предвидена в чл.24д, ал.1, т.1 на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр.61 от 11.08.2015г.), съгласно
който „собственици на овощни насаждения може да придобият право на собственост
върху земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по пазарни цени след
изтичане на 5 години от създаването на насажденията и при условие, че са създадени и
се ползват по силата на договор с министъра на земеделието и храните, съответно с
кмета на общината“.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост за имотите са изготвени пазарни оценки от оценител на
недвижими имоти, член на Камарата на независимите оценители в България.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.24д, ал.1, т.1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр.61 от 2015г.) и чл.21, ал.1, т.8
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам
Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
I. Да се извърши продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост в
землището на с.Крушаре, както следва:
1. Поземлен имот № 061080 с площ 239,516 дка, местност „Мерата“ с начин на
трайно ползване: овощна градина, трета категория, находящ се в землището на
с.Крушаре, актуван с АОС 144/06.07.2015г.
Начална цена: 269695 / двеста шестдесет и девет хиляди шестстотин деветдесет
и пет лв. / лв.
2. Поземлен имот № 061088 с площ 360,638 дка, местност „Мерата“ с начин на
трайно ползване: овощна градина, трета категория, находящ се в землището на
с.Крушаре, актуван с АОС 143/06.07.2015г.
Начална цена: 406078 / четиристотин и шест хиляди седемдесет и осем лв. / лв.
II. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко продажба с
„ЕКО ФРУКТ“ООД.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т.27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлен имот от ОбПФ в землището на село Малко Чочовени
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е проявен интерес от закупуване на поземлен имот – частна
общинска собственост с № 007001 с площ 70,080 дка, местност „Новите лозя“ с начин
на трайно ползване: изоставена нива, девета категория, находящ се в землището на
с.Малко Чочовени, актуван с АОС 55/06.04.2015г., данъчна оценка 1872,66 лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури приходи в
общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложено изготвене на пазарна оценка от оценител на
недвижими имоти, член на Камарата на независимите оценители в България.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.39, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен
имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 007001 с площ
70,080 дка, местност „Новите лозя“ с начин на трайно ползване: изоставена нива,
девета категория, находящ се в землището на с.Малко Чочовени, актуван с АОС
55/06.04.2015г., данъчна оценка 1872,66 лв.
Начална цена: 35000 / тридесет и пет хиляди / лв.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т.28
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи ПИ
68117.510.324, ПИ 68117.510.264, ПИ 68117.510.265, ПИ 68117.510.266, ПИ
68117.510.267, ПИ 68117.510.269, м.”Дългата нива” , находящи се в землището на
с.Сотиря, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на недвижими имоти, представляващи
следните поземлени имоти:
1. ПИ 68117.510.264, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
с площ от 426 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на
ползване: полски култури, актуван с АОС №303 от 07.04.2015г., с данъчна оценка
43,84 лв.
2. ПИ 68117.510.265, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
с
площ от 613 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на
ползване: полски култури, актуван с АОС №304 от 07.04.2015г., с данъчна оценка
63,08 лв.
3. ПИ 68117.510.266, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
с площ от 574 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на
ползване: полски култури, актуван с АОС №311 от 08.05.2015г., с данъчна оценка
59,06 лв.
4. ПИ 68117.510.267, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Дългата нива”
с площ от 747 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на

ползване: полски култури, актуван с АОС №305 от 07.04.2015г., с данъчна оценка
76,87 лв.
5. ПИ 68117.510.269, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
с площ от 769 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на
ползване: полски култури, актуван с АОС №312 от 08.05.2015г., с данъчна оценка
79,13 лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на
имоти, член на Камарата на независимите оценители в България.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за Общинска собственост и чл.39, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните
поземлени имоти частна общинска собственост:
1. ПИ 68117.510.264, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
с
площ от 426 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на
ползване: полски култури, актуван с АОС №303 от 07.04.2015г.
Начална тръжна цена:470/четиристотин и седемдесет/ лв.без ДДС.
2. ПИ 68117.510.265, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
с площ от 613 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на
ползване: полски култури, актуван с АОС №304 от 07.04.2015г.
Начална тръжна цена:675/шестотин седемдесет и пет/ лв.без ДДС.
3. ПИ 68117.510.266, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
с площ от 574 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на
ползване: полски култури, актуван с АОС №311 от 08.05.2015г.
Начална тръжна цена 630/шестотин и тридесет/ лв.без ДДС.
4. ПИ 68117.510.267, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Дългата нива”
с площ от 747 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на
ползване: полски култури, актуван с АОС №305 от 07.04.2015г.
Начална тръжна цена:820/осемстотин и и двадесет/ лв.без ДДС.
5.ПИ 68117.510.269, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Дългата нива”
с площ от 769 кв.м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на
ползване: полски култури, актуван с АОС №312 от 08.05.2015г..
Начална тръжна цена:845/осемстотин четиридесет и пет/ лв.без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.

Внася
Кмет:
Стефан Радев

Т.29
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти- частна общинска собственост, съставляващи ПИ
67338.434.449, ПИ 67338.434.450, 67338.434.451, находящи се в м.”Плоски рът”
гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на недвижими имоти, представляващи следните
поземлени имоти:
1.ПИ 67338.434.449, с площ от 725 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен,
местност”Плоски рът”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, актуван с
АОС №3364 от 11.09.2015г., с данъчна оценка 18,34 лв.
2.ПИ 67338.434.450, с площ от 758 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен,
местност”Плоски рът”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, актуван с
АОС №3365 от 11.09.2015г., с данъчна оценка 23,01 лв.
3.ПИ 67338.434.451, с площ от 513 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен,
местност”Плоски рът”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, актуван с
АОС №3366 от 11.09.2015г., с данъчна оценка 12,98 лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на
имоти, член на Камарата на независимите оценители в България.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за
Общинска собственост и чл.39, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг на следните поземлени имоти частна общинска собственост:
1. ПИ 67338.434.449, с площ от 725 кв.м. местност”Плоски рът”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски
труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния
директор на АК.Последно изменение със заповед: КД-14-20-406/27.06.2011на Началник
на СГКК - Сливен.
Начална тръжна цена 780 лева/седемстотин и осемдесет лева/ без ДДС.
2. ПИ 67338.434.450, с площ от 458 кв.м. местност”Плоски рът”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски
труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния
директор на АК.Последно изменение със заповед: КД-14-20-406/27.06.2011на Началник
на СГКК - Сливен.
Начална тръжна цена 810 лева/осемстотин и десет лева/ без ДДС.
3. ПИ 67338.434.451, с площ от 513 кв.м. местност”Плоски рът”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски
труд и отдих/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния
директор на АК.Последно изменение със заповед: КД-14-20-406/27.06.2011на Началник
на СГКК - Сливен.
Начална тръжна цена 550 лева/петстотин и петдесет лева/ без ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договори със спечелилите участници.
Внася
Кмет:
Стефан Радев

Т.30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев – кмет наОбщина Сливен

Относно:Продажба на имоти – частнаобщинска собственост, съставляващи ПИ
68117.503.72, ПИ 68117.503.84,ПИ 68117.503.85, ПИ 68117.503.86, ПИ 68117.503.88,
ПИ 68117.503.99, ПИ 68117.503.100, ПИ 68117.503.101, ПИ 68117.503.103, ПИ
68117.503.105, ПИ 68117.503.106, ПИ 68117.503.107, ПИ 68117.503.108, ПИ
68117.503.109, ПИ 68117.503.110, ПИ 68117.503.111 и ПИ 68117.503.112, м.”Рамануша”
подместност”Мандрата”, находящи се в с.Сотиря,общ.Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на недвижими имоти, представляващи следните
поземлени имоти:
1. ПИ 68117.503.72, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1349 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№322/11.08.2015г., с данъчна оценка 284,10 лв.
2. ПИ 68117.503.84, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1268 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване:ниви (орна земя), актуван с АОС
№323/11.08.2015г., с данъчна оценка 147,21 лв.
3. ПИ 68117.503.85, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 430 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване:ниви (орна земя), актуван с АОС
№324/12.08.2015г., с данъчна оценка 90,56 лв.
4. ПИ 68117.503.86, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 477 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№325/12.08.2015г., с данъчна оценка 100,46 лв.
5. ПИ 68117.503.88, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 740 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№326/12.08.2015г., с данъчна оценка 155,84 лв.
6. ПИ 68117.503.99, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност ”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 470 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№327/12.08.2015г., с данъчна оценка 54,57 лв.
7. ПИ 68117.503.100, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 522 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№328/12.08.2015г., с данъчна оценка 60,60 лв.
8. ПИ 68117.503.101, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 576 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№329/12.08.2015г., с данъчна оценка 66,87 лв.
9. ПИ 68117.503.103, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1938 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№330/12.08.2015г., с данъчна оценка 225 лв.
10. ПИ 68117.503.105, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1804 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№331/12.08.2015г., с данъчна оценка 209,44 лв.
11. ПИ 68117.503.106, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1354 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№332/12.08.2015г., с данъчна оценка 285,15 лв.

12. ПИ 68117.503.107, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1111 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№333/12.08.2015г., с данъчна оценка 233,98 лв.
13. ПИ 68117.503.108, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 635 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№334/12.08.2015г., с данъчна оценка 133,73 лв.
14. ПИ 68117.503.109, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1228 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№335/12.08.2015г., с данъчна оценка 258,62 лв.
15. ПИ 68117.503.110, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 281 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№336/12.08.2015г., с данъчна оценка 24,78 лв.
16. ПИ 68117.503.111, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 844 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№337/12.08.2015г., с данъчна оценка 74,44 лв.
17. ПИ 68117.503.112, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 2345 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№338/12.08.2015г., с данъчна оценка 272,25 лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имота и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 отЗакона за общинската
собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.35, ал.1 от Закона за Общинска собственост и чл.39, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I.Да се извърши продажба чрез публичен търгс явно наддаване на следните поземлени
имоти частна общинска собственост:
1.ПИ 68117.503.72, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1349 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№322/11.08.2015г.
Начална тръжна цена: 1650 (хиляда шестстотин и петдесет) лева без ДДС.
2.ПИ 68117.503.84, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1268 кв.м., трайно предназначение: земеделска

територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№323/11.08.2015г.
Начална тръжна цена: 1550 ( хиляда петстотин и петдесет) лева без ДДС.
3.ПИ 68117.503.85, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 430 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване:ниви (орна земя), актуван с АОС
№324/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 550 ( петстотин и петдесет) лева без ДДС.
4.ПИ 68117.503.86, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 477 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№325/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 600( шестстотин) лева без ДДС.
5.ПИ68117.503.88, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 740 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№326/12.08.2015г
Начална тръжна цена: 900 ( деветстотин) лева без ДДС.
6.ПИ 68117.503.99, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 470 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№327/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 600(шестстотин) лева без ДДС.
7.ПИ 68117.503.100, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 522 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№328/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 650 (шестстотин и петдесет ) лева без ДДС.
8.ПИ 68117.503.101, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 576 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№329/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 700 (седемстотин ) лева без ДДС.
9.ПИ 68117.503.103, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1938 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№330/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 2400 (две хиляди и четиристотин ) лева без ДДС.
10.ПИ 68117.503.105, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1804 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№331/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 2200 (две хиляди и двеста ) лева без ДДС.
11.ПИ 68117.503.106, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1354 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№332/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 1700 ( хиляда и седемстотин) лева без ДДС.
12.ПИ 68117.503.107, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1111 кв.м., трайно предназначение: земеделска

територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№333/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 1400 (хиляда и четиристотин ) лева без ДДС.
13.ПИ 68117.503.108, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 635 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№334/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 800 (осемстотин) лева без ДДС.
14.ПИ 68117.503.109, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 1228 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№335/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 1500 (хиляда и петстотин) лева без ДДС.
15.ПИ 68117.503.110, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 281 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№336/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 350 (триста и петдесет) лева без ДДС.
16.ПИ 68117.503.111, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 844 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№337/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 1100 (хиляда и сто) лева без ДДС.
17.ПИ 68117.503.112, в землището на с.Сотиря, общ.Сливен, местност”Рамануша”,
подместност”Мандрата” с площ от 2345 кв.м., трайно предназначение: земеделска
територия, начин на трайно ползване: ниви (орна земя), актуван с АОС
№338/12.08.2015г.
Начална тръжна цена: 2900(две хиляди и деветстотин ) лева без ДДС.
II.Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.
Внася
Кмет:
Стефан Радев

Т.31
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в
с.Жельо войвода, общ.Сливен
Община Сливен е собственик на урегулиран поземлен имот ХV-745 в кв.88, с
площ от 1015 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 171 от 15.10.2015г.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Жельо войвода,
общ.Сливен.

Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка възлизаща на
4545(четири хиляди петстотин четиридесет и пет) лева без ДДС. Данъчната оценка на
имота е 3797,10 (три хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и десет ст.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.39, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХV-745 в кв.88, с
площ от 1015 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 171 от 15.10.2015г.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Жельо войвода,
общ.Сливен.
Начална цена 4545 (четири хиляди петстотин четиридесет и пет) без ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.32
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев –кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в
имоти - частна общинска собственост в с.Самуилово, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация са постъпили следните предложения от и.д.кмет
на с.Самуилово, общ.Сливен, за учредяване на право на строеж за изграждане на
жилищни сгради в незастроени жилищни имоти на територията на населеното място на
граждани с установени жилищни нужди, както следва:

- Предложение вх.№ 1000-1432 от 01.10.2015г. за учредяване право на строеж в
УПИ ІІ-675 в кв.8, с площ от 285 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен, актуван с АОС № 237 от 29.10.2015г.
- Предложение вх.№ 1000-1432 от 01.10.2015г. за учредяване право на строеж в
УПИ ХVІІІ в кв.70, с площ от 570 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен, актуван с АОС № 178 от 30.10.2015г.
Заинтерисованите лица са подали до кмета на общината, необходимите
документи, изискващи се от действащата наредба за условията и реда за установяване
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост, чл.36 от Наредбата за
условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под
наем и продажба на общински жилища предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени жилищни
нужди, правоимащи по Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и
реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба
на общински жилища, за изграждане на жилищни сгради върху следните имоти:
- УПИ ІІ-675 в кв.8, с площ от 285 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
- УПИ ХVІІІ в кв.70, с площ от 570 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
ІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за базисните
пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните имоти
в Община Сливен /съгласно приложение № 5 – цена на правото на строеж - 1.5 лв/м2/.
ІІІ. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно право на
строеж в имотите по т.І.
Вносител:
Кмет:………………….
Стефан Радев

Т.33
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно:Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху имот–
публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
№ 67338.8.58 по кадастралната карта на гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С решение № 1702/26.03.2015г., Общински съвет-Сливен давана Диян Стефанов
Георгиев предварително съгласие за определяне на площадка или трасе и разрешаване

изработването на ПУП-парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура за изграждане на пътна връзка в имот с проектен идентификатор №
67338.8.58 по кадастралната карта на гр.Сливен с начин на трайно ползване:“За
селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост.
В общинската администрация е постъпило заявление от г-н Диян Стефанов
Господинов с искане да му бъде учредено възмездно право на строеж за изграждане на
пътна връзка с площ 131 кв.м. в поземлен имот с идентификатор №67338.8.58 по
кадастралната карта на гр.Сливен, площ на имота: 131 кв.м., начин на трайно ползване:
“За селскостопански, горски, ведомствен път“, вид собственост: общинска публична, за
осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор № 67338.8.30,
отреден „За логистична база“, местност „Рамануша“, землище гр.Сливен.
Съгласно разпоредбите на чл. 41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти,
член на Камарата на независимите оценители в България, която възлиза на 3010 лв.
(три хиляди и десет лева)
Изготвена е и данъчна оценка на ограниченото вещно право върху имота в
размер на 6865,20 лв. (шест хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и двадесет ст.)
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост, чл. 46, ал.5, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.40, ал.4 от Правилника за
приложение на Закона за опазване на земеделките земи предлагам Общинският съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Учредява възмездно право на строеж на Диян Стефанов Георгиев за
изграждане на пътна връзка с площ 131 кв.м. в поземлен имот идентификатор №
67338.8.58 по кадастралната карта на гр.Сливен, площ на имота: 131 кв.м., начин на
трайно ползване: “За селскостопански, горски, ведомствен път“, вид собственост:
общинска публична, землище гр.Сливен за осигуряване на транспортен достъп до
поземлен имот с идентификатор № 67338.8.30, отреден „За логистична база“.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 6865 лв. (шест хиляди
осемстотин шестдесет и пет лева).
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване право на
строеж с Диян Стефанов Георгиев.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т.34
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТСЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот, публична
общинска собственост, представляваща помещение №3 с площ 14.35 кв.м, находящо се
на втори етаж на масивна сграда в гр. Сливен, кв. 665, УПИ ІІ –„Спортен комплекс“, с
административен адрес: гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ №2А
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 25.11.2010 год. след проведен публичен търг за отдаване под наем на част от
общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща
помещение №3 с площ 14.35 кв.м, находящо се на втори етаж на масивна сграда в гр.
Сливен, кв. 665, УПИ ІІ –„Спортен комплекс“, с административен адрес: гр. Сливен,
бул. „Георги Данчев“ №2А е сключен договор за наем със спечелилия търга участник.
Срокът на този договор е изтекъл на 25.11.2015 год.
С писмо изх. №4702-860 от 19.11.2015 год. наемателят е информиран, че
съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен,
имоти или части от имоти, публична общинска собственост могат да се отдават под
наем от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс след
решение на общинския съвет.
Също така в цитираното по-горе писмо е посочено, че до провеждане на
търга/конкурса и определяне на нов наемател, настоящия наемател може да ползва
общинския имот при условията на сключения на 25.11.2010 год. договор за наем.
При положение, че не спечели търга/конкурса на наемателя му е определен
краен срок за освобождаване и предаване на имота, с протокол-опис на длъжностните
лица от Общинската администрация – една седмица след сключване на договора с
новия наемател. От датата на този протокол ще се спре начисляването на дължимия от
него месечен наем.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.
7 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 и 3 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за
отдаване под наем на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение №3 с площ 14.35 кв.м, находящо се на втори етаж на масивна
сграда в гр. Сливен, кв. 665, УПИ ІІ –„Спортен комплекс“, с административен адрес: гр.
Сливен, бул. „Георги Данчев“ №2А.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;

 Начална месечна наемна цена: 55 (петдесет и пет) лева, без ДДС;
 Депозит: 55 (петдесет и пет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение на частта от имота: офис;
 Изисквания към кандидатите: да са физически и юридически лица
3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на търга за
отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и сключването на договора за наем със
спечелилия участник.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.35
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТСЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
помещение с площ 25,3 кв.м. на І-ви етаж в учебен блок „Б” на училище, находящо се в
п-л ІІ, кв. 588 по плана на гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен с Вх.№6703-74 от 17.09.2015 год., допълнено с вх. №6703-88
от 21.10.2015 год., е постъпило предложение от Директора на Професионална гимназия
по икономика „Проф. Д-р Димитър Табаков“, гр. Сливен за откриване на процедура за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
помещение с площ 25,3 кв.м. на І-ви етаж в учебен блок „Б” на училище, находящо се в
п-л ІІ, кв. 588 по плана на гр. Сливен, (акт за публична общинска собственост №943 от
23.04.2001 год.). Искането на директора е да се запази предназначението на обекта за
продажба на закуски, началната месечна наемна цена да е 300 лева без ДДС, срокът за
наемане да е 3 (три) години, наемателят да осигури безплатни закуски за 5 (пет)
социално слаби ученици и подпомогне училището чрез закупуване на техника или
консумативи в размер на едномесечен наем.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.
7 от ЗОС, чл. 19, ал. 4 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1.

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публично
оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 25,3 кв.м.
на І-ви етаж в учебен блок „Б” на училище, находящо се в п-л ІІ, кв. 588 по
плана на гр. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от имота:
 Процедура за отдаване под наем: публично оповестен конкурс;
 Начална конкурсна месечна наемна цена: 300 (триста) лева, без ДДС;
 Депозит: 300 (триста) лева;
 Срок за наемане: 3 (три) години;
 Предназначение: продажба на закуски и разрешени пакетирани храни;
 Изисквания към кандидатите:
- да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ;
 Изисквания към наемателя:
- осигуряване на безплатни закуски за 5 (пет) социално слаби ученици;
- подпомагане на училището чрез закупуване на техника или консумативи в
размер на едномесечен наем;
- разходите за режийните разноски не са включени в месечната наемна цена. Те
да се заплащат от Наемателя на база на показанията на монтираните подотчетни
измервателни уреди. Монтажът на такива е задължение на Наемателя. Ако монтирането
на уреди е технически неосъществимо, консумативите да се заплащат на база
двустранен протокол с администрацията на училището, съставен с помощта на
компетентно мнение на специалист или техническо лице.
 Критерии за оценка на предложенията – предложена месечна наемна цена –
70%; други насрещни предложения на кандидатите – 30% в т.ч.: дарение за празника на
училището (в лева), опит в реализирането на подобна дейност и инвестиционни
намерения (в лева).
3.В конкурсната комисия по провеждане на публично оповестения конкурс да се
включат и следните членове;
1…………………………………..- общински съветник;
2…………………………………...- общински съветник.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на
конкурса за отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и сключването на договора за
наем със спечелилия участник.

ВНАСЯ,
ЗА КМЕТ:
РУМЕН ИВАНОВ
Съгласно заповед №РД-15-2493 от 09.12.2015 год.

Т.36
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Даване на предварително съгласие за прокарване на въздушен ел.провод и
подземен ел.кабел през поземлени имоти общинска собственост в землището на
с.Голямо Чочовени, общ.Сливен и разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейни обекти на техническата инфраструктура.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Във връзка с изграждане на въздушен ел.провод НН и подземен ел.кабел от
ТП“Юг“, ВИ“1“ до ПИ 076005, стопански двор, з-ще с.Голямо Чочовени, общ.Сливен,
в Общинската администрация е постъпило заявление от „ЕВН България
Електроразпределение”ЕАД за даване на предварително съгласие за прокарване на
въздушен електропровод НН и подземен ел.кабел през следните поземлени имоти
общинска собственост в землището на с.Голямо Чочовени, общ.Сливен:
ПИ 000289 с нтп:полски път и засегната площ 21.1 кв.м,
ПИ 000059 с нтп:местен път и засегната площ 2230.2 кв.м,
ПИ 076007 с нтп:полски път и засегната площ 215.2 кв.м,
ПИ 000289 с нтп:полски път и засегната площ 146.8 кв.м,
както и разрешаване изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания – изграждане на въздушен ел.провод НН и подземен ел.кабел
от ТП“Юг“, ВИ“1“ до ПИ 076005, стопански двор, з-ще с.Голямо Чочовени,
общ.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА,
във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава на „ЕВН България Електроразпределение”ЕАД предварително съгласие
за прокарване на въздушен електропровод НН и подземен ел.кабел през следните
поземлени имоти общинска собственост в землището на с.Голямо Чочовени,
общ.Сливен:
ПИ 000289 с нтп:полски път и засегната площ 21.1 кв.м,
ПИ 000059 с нтп:местен път и засегната площ 2230.2 кв.м,
ПИ 076007 с нтп:полски път и засегната площ 215.2 кв.м,
ПИ 000289 с нтп:полски път и засегната площ 146.8 кв.м,
2. Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за изграждане на въздушен електропровод НН и подземен

ел.кабел от ТП“Юг“, ВИ“1“ до ПИ 076005, стопански двор, з-ще с.Голямо Чочовени,
общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Вносител:
Кмет:
Стефан Радев

Т.37
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- Кмет на Община Сливен
Относно: Даване на предварително съгласие за прокарване на газопровод през
поземлени имоти общинска собственост в землището на гр.Сливен и разрешаване
изработването на ПУП – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на газопровод от АГРС в ПИ 67338.103.5 до ПИ
67338.91.6, отреден „За спомагателни дейности към фотоволтаичен парк“, местност
”Сливенски път”, з-ще гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление
от „Йоана”ЕООД за даване на предварително съгласие за прокарване на газопровод
през следните поземлени имоти общинска собственост в землището на гр.Сливен:
ПИ 67338.93.2 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.994 дка,
ПИ 67338.93.3 с нтп: за друг вид водно течение и засегната площ 0.003 дка,
ПИ 67338.105.2 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.186 дка,
ПИ 67338.106.1 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.044 дка,
ПИ 67338.107.1 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.177 дка,
както и разрешаване изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания – изграждане на газопровод от АГРС в ПИ 67338.103.5 до ПИ
67338.91.6, отреден „За спомагателни дейности към фотоволтаичен парк“, местност
”Сливенски път”, з-ще гр.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА,
във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава на „Йоана”ЕООД предварително съгласие за прокарване на газопровод
през следните поземлени имоти общинска собственост в землището на гр.Сливен:
ПИ 67338.93.2 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.994 дка,
ПИ 67338.93.3 с нтп: за друг вид водно течение и засегната площ 0.003 дка,
ПИ 67338.105.2 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.186 дка,
ПИ 67338.106.1 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.044 дка,
ПИ 67338.107.1 с нтп: селскостопански път и засегната площ 0.177 дка,

2. Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за изграждане на газопровод от АГРС в ПИ 67338.103.5 до ПИ
67338.91.6, отреден „За спомагателни дейности към фотоволтаичен парк“, местност
”Сливенски път”, з-ще гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Вносител:
Кмет,
Стефан Радев

Т.38
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот в горска територия с проектен номер
096193, м.”Кара баир”, землище на с.Бяла, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С влизане в сила на промените на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на
26.11.2012г. се промени реда за създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове
на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии. В тази връзка предоставям
на Вашето внимание заявление № 4702-781/15.10.2015г. от „Булсатком”ЕАД с искане за
разрешаване на градоустройствено проектиране, постъпило в едно със скица-проект
№1656/05.10.2015г. от ОСЗ-Сливен, решение за предварително съгласуване за учередяване
право на строеж от ИАГ и планово задание от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо
информация и обосновка за необходимостта от изработването на плана. Целта на плана е
преотреждане на поземлен имот в горска територия с проектен номер 096193, м.”Кара баир”,
землище на с.Бяла, общ.Сливен за базова станция.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот с
проектен номер 096193, м.”Кара баир”, землище на с.Бяла, общ.Сливен, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с проектен номер 096193,
м.”Кара баир”, землище на с.Бяла, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;

 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ
С
гласували:

Т.39
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот в горска територия с проектен номер
132010, м.”Дядов дол”, землище на с.Горно Александрово, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С влизане в сила на промените на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на
26.11.2012г. се промени реда за създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове
на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии. В тази връзка предоставям
на Вашето внимание заявление № 4702-780/15.10.2015г. от „Булсатком”ЕАД с искане за
разрешаване на градоустройствено проектиране, постъпило в едно със скица
№4042/05.10.2015г. от ОСЗ-Сливен, решение за предварително съгласуване за учередяване
право на строеж от ИАГ и планово задание от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо
информация и обосновка за необходимостта от изработването на плана. Целта на плана е
преотреждане на поземлен имот в горска територия с проектен номер 132010, м.”Дядов дол”,
землище на с.Горно Александрово, общ.Сливен за базова станция.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот с
проектен номер 132010, м.”Дядов дол”, землище на с.Горно Александрово, общ.Сливен, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с проектен номер 132010,
м.”Дядов дол”, землище на с.Горно Александрово, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;

 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.40
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор 68117.11.6635,
м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С влизане в сила на промените на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на
26.11.2012г. се промени реда за създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове
на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии. В тази връзка предоставям
на Вашето внимание заявление № 9400-22102/22.10.2015г. от Евгений Йовчев Драгиев с искане
за разрешаване на градоустройствено проектиране, постъпило в едно с оригинална скица
№1483/08.10.2015г. от Община Сливен, документ за собственост и планово задание от
възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта от
изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на поземлен имот с идентификатор
68117.11.6635, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен за жилищно строителство.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот с
идентификатор 68117.11.6635, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с идентификатор
68117.11.6635, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;

 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ
Съгласували

...................................

/арх.Л.Йовчева/

Т.41
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор 68117.11.9517,
м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С влизане в сила на промените на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на
26.11.2012г. се промени реда за създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове
на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии. В тази връзка предоставям
на Вашето внимание заявление № 9400-21651/16.10.2015г. от Десислав Божидаров Пашов и
Златина Йорданова Стойкова с искане за разрешаване на градоустройствено проектиране,
постъпило в едно с оригинална скица №1496/27.10.2015г. от Община Сливен, документ за
собственост и планово задание от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и
обосновка за необходимостта от изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на
поземлен имот с идентификатор 68117.11.9517, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен
за жилищно строителство.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот с
идентификатор 68117.11.9517, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с идентификатор
68117.11.9517, м.”Юрта”, землището на с.Сотиря, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;

 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.42
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор 32915.30.188,
м.”Голяма поляна”, землището на с.Ичера, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С влизане в сила на промените на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на
26.11.2012г. се промени реда за създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове
на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии. В тази връзка предоставям
на Вашето внимание заявление №9400-21731/19.10.2015г. от Христо Янакиев Христов с искане
за разрешаване на градоустройствено проектиране, постъпило в едно с оригинална скица №15452556/19.10.2015г. от СГКК-Сливен, документ за собственост и планово задание от
възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта от
изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на поземлен имот с идентификатор
32915.30.188 и начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя” в м.”Голяма поляна”,
землището на с.Ичера, общ.Сливен за вилно/ваканционно селище.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот с
идентификатор 32915.30.188, м.”Голяма поляна”, землището на с.Ичера, общ.Сливен, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с идентификатор
32915.30.188, м.”Голяма поляна”, землището на с.Ичера, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;

 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.43
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот 083013, м.”Голямата чешма”,
землището на с.Горно Александрово, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С влизане в сила на промените на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на
26.11.2012г. се промени реда за създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове
на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии. В тази връзка предоставям
на Вашето внимание заявление №9400-22312/27.10.2015г. от Никола Георгиев Арнаудов с
искане за разрешаване на градоустройствено проектиране, постъпило в едно с оригинална
скица №2637/02.12.2008г. от ОСЗ-Сливен - презаверена на 27.10.2015г., документ за
собственост и планово задание от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и
обосновка за необходимостта от изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на
част от поземлен имот 083013 с начин на трайно ползване „нива” в м.”Голямата чешма”,
землището на с.Горно Александрово, общ.Сливен за „Контролно-диагностичен пукт”.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот
083013, м.”Голямата чешма”, землището на с.Горно Александрово, общ.Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот 083013, м.”Голямата чешма”,
землището на с.Горно Александрово, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;

 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.44
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор 67338.60.4,
м.”Дебелата кория”, землището на гр.Сливен, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С влизане в сила на промените на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на
26.11.2012г. се промени реда за създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове
на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии. В тази връзка предоставям
на Вашето внимание заявление № 9400-21966/21.10.2015г. от Васил Стефанов Неновски с
искане за разрешаване на градоустройствено проектиране, постъпило в едно със скица №15440597/ 12.10.2015г. от СГКК-Сливен, документ за собственост и планово задание от
възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта от
изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на поземлен имот с идентификатор
67338.60.4, м.”Дебелата кория”, землището на гр.Сливен „За складова и производствена
дейност за рециклиране на строителни отпадъци и складова база за селскостопанска техника”.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот с
идентификатор 67338.60.4, м.”Дебелата кория ”, землището на гр.Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.60.4, м.”Дебелата
кория”, землището на гр.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;

 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.45
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.8.35 и
67338.8.57 по КК на гр.Сливен и землището му
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно последните изменения на Закона за устройство на територията / ДВ,
бр. 82 от 2012г./, е променен редът за допускане създаването на нови подробни
устройствени планове - разрешение за изработване на проект за подробен устройствен
план за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии се дава с
решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината, а исканията за
издаване на разрешения се придружават от задание за проектиране, с което се
определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът подробен устройствен план,
както и начинът на урегулиране на поземлените имоти. В тази връзка представям на
Вашето внимание Заявление вх.№ 9400-21172 от 09.10.2015г. от ТД„ТРАНСКОМЕРС АСС”ЕООД – Сливен, представлявано от Атанас Стефанов Стефанов - собственик на
имотите, с искане за разрешаване на градо- устройствено проектиране, постъпило в
едно със скици №№ 15-430405 и 15-430453 от 05.10.2015г.,издадени от СГКК-Сливен и
Задание по чл.125 от ЗУТ за ПИ с идентификатори 67338.8.35 и 67338.8.57, находящи
се в м.”Рамануша”, землището на гр.Сливен, с НТП „друг вид нива” и
„селскостопански път”. Заданието за проектиране предвижда за имотите да се промени
предназначението на земеделската земя за нуждите на автосервиз и паркинг, като се
обединят със съседни урбанизирани територии, собственост на същия Възложител.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за устройство на територията,
предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез възлагане от
заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти с с

идентификатори 67338.8.35 и 67338.8.57, находящи се в м.”Рамануша”, землището на
гр.Сливен, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлени имоти с идентификатори 67338.8.35 и
67338.8.57, находящи се в м.”Рамануша”, землището на гр.Сливен;
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на
територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
КМЕТ:
/ Стефан Радев/

Т.46
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване задание и разрешаване на служебно изработване на проект за
ПУП за имоти 000411 и 003233, местност“Юрта“, землище с.Глушник, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Във връзка с постъпила до Общинска администрация – Сливен докладна
Вх.№1000-359/26.02.2015г. от Кмета на с.Глушник, общ.Сливен за промяна на
устройствения план на селото с включване в регулация на нови терени е необходимо да
се изработи подробен устройствен план, целта на който е да се смени предназначението
на два земеделски имота, общинска собственост, като те се включат в регулационните
граници на селото. Включването на допълнителни терени в регулация се налага за
задоволяване на нуждите и решаване на възникнали жилищни проблеми на семейства в
неравностойно положение. Имотите, предвидени за включване са ПИ 003233, с площ
9195 кв.м с НТП – пасище, мера, за който има съставен АОС №128/19.10.2015г. и ПИ
000411, полски път с площ 860 кв.м.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а,
ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.230, ал.4 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява задание за проектиране и разрешава служебно изработване на проект
за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти

000411 и 003233, местност“Юрта“, землище с.Глушник, общ.Сливен, с който терена да
се включи в регулационните граници на населеното място.
Вносител:
Кмет:
Стефан Радев

Т.47
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно:

Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура в землището на
с.Трапоклово, общ.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №1711 от 26.03.2015г. Общинският съвет – Сливен разреши
изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за подземен
тръбопровод от отводнителна канализация за повърхностни води към
обект:”Отводняване на с.Трапоклово, общ.Сливен” в участъка от урбанизираната
територия на селото до точката на заустване в ПИ 000194. Проектирането е във връзка
с Докладна Вх.№1000-243/12.02.2015г. на Кмета на с.Трапоклово и изискване на
ОД”Земеделие” – Сливен по протокол №1 от 17.01.2014г. на ОбЕСУТ – Сливен за
изработване на парцеларен план, който ще послужи за издаване на Решение за трасе за
проектиране по чл.17 от ЗОЗЗ. Изработеният парцеларен план представлява подземно
трасе и прилежащия сервитут на тръбопровод от отводнителна канализация за
повърхностни води към обект „Отводняване на с.Трапоклово, общ.Сливен” в участъка
от западната регулационна граница на селото до точката на заустване в съществуващо
дере, представляващо имот 000194. От двете страни на провода ще се обособят
сервитутни ивици с ширина 3м, съгласно Наредба №7/2003г. на МРРБ за Правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Трасето
е с дължина 25.56м и заедно със сервитута, който е с площ 153.35кв.м, засяга само
имот 000196, пасище, мера, общинска собственост, за който има съставен АОС №36 от
19.02.2015г. На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план
е съобщен на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.34/12.05.2015г. на
Държавен вестник. Възложител на проекта е Община Сливен.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните

образувания за изграждане подземен тръбопровод от отводнителна канализация за
повърхностни води към обект:”Отводняване на с.Трапоклово, общ.Сливен” в участъка
от урбанизираната територия на селото до точката на заустване в ПИ 000194, като
трасето преминава през имот 000196, пасище, мера, общинска собственост в същото
землище.
КМЕТ:
/Стефан Радев/

Т.48
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно:

Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура в землището на
кв.“Речица“, гр.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №1896 от 23.07.2015г. Общински съвет – Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за водопровод до ПИ 67338.832.50,
отреден „За предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, местност “Къра“, з-ще
кв.“Речица“, гр.Сливен и дава предварително съгласие за прокарване на водопровода
през имот общинска собственост. С протокол №30/18.08.2015г. Общинският експертен
съвет по устройство на територията прие проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за изграждане на водопровод от
регулационните граници на гр.Сливен до ПИ 67338.832.50, отреден „За предприятие за
преработка на плодове и зеленчуци“, местност “Къра“, з-ще кв.“Речица“, гр.Сливен,
преминаващ през ПИ 67338.832.75 – полски път, общинска собственост в същото
землище. От двете страни на трасето е предвиден сервитут по 3.0м. На основание
чл.128 ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е съобщен на
заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.71/15.09.2015г. на Държавен
вестник. Възложител на проекта е „Лензови“ ЕООД.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за изграждане на водопровод от регулационните граници на гр.Сливен до

ПИ 67338.832.50, отреден „За предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“,
местност “Къра“, з-ще кв.“Речица“, гр.Сливен, преминаващ през ПИ 67338.832.75 –
полски път, общинска собственост в същото землище.
КМЕТ:
/Стефан Радев/

Т.49
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно:

Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура в землището на
с.Злати войвода, общ.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №1755 от 23.04.2015г. Общински съвет – Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за изграждане водопровод от съществуващ поливен хидрант в ПИ
30990.66.38, м-ст“Япраклий“, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливен за нуждите на система
за капково напояване в местността „Япраклий“ и местността „Черкезица“, з-ще с.Злати
войвода, общ.Сливен, и дава предварително съгласие за прокарване на водопровода
през имоти общинска собственост. С протокол №40/03.11.2015г. Общинският
експертен съвет по устройство на територията прие проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образувания за изграждане на водопровод
от съществуващ поливен хидрант в ПИ 30990.66.38, м-ст“Япраклий“, з-ще с.Злати
войвода, общ.Сливен за нуждите на система за капково напояване на трайни
насаждения в местността „Япраклий“ и местността „Черкезица“, з-ще с.Злати войвода,
общ.Сливен, преминаващ през ПИ 30990.66.38, 30990.29.282, 30990.29.289,
30990.29.290, 30990.29.291, 30990.29.296, 30990.29.324 и 30990.29.325 в същото
землище. От двете страни на трасето е предвиден сервитут по 2.0м. На основание
чл.128 ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е съобщен на
заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.88 на Държавен вестник.
Възложител на проекта е „Експрес Груп-Т“ ЕООД.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за изграждане водопровод от съществуващ поливен хидрант в ПИ

30990.66.38, м-ст“Япраклий“, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливен за нуждите на система
за капково напояване в ПИ 30990.29.113, 30990.29.118, 30990.29.119, 30990.29.237,
30990.29.238, 30990.29.239, 30990.29.240, 30990.29.267, 30990.29.296, 30990.29.324 и
30990.29.325 в местността „Япраклий“ и 30990.30.5, 30990.30.14, 30990.30.15,
30990.30.16, 30990.30.30 и 30990.30.32 в местността „Черкезица“, з-ще с.Злати войвода,
общ.Сливен, преминаващ през ПИ 30990.66.38, 30990.29.282, 30990.29.289,
30990.29.290, 30990.29.291, 30990.29.296, 30990.29.324 и 30990.29.325 в същото
землище.
КМЕТ:
/Стефан Радев/

Т.50
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за частични изменения на
подробните устройствени планове на части от гр.Сливен
Уважаеми госпожи и господа,
С протокол № 33/01.09.2015г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие като предложение по чл.135 ал.2 от ЗУТ проект за подробен
устройствен план за поземлени имоти 67338.546.197, 67338.546.196 и 67338.546.198 по
кадастралната карта в кв.208 по плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен. Проектът
предвижда частична промяна на уличната регулация на ул.”Попска” за осигуряване на
регулационен достъп до новообразуваните УПИ и образуване на жилищно- строителни
УПИ VIII-196, УПИ VI-197 с предаваема по регулация свободна общинска площ от 30
кв.м. от поземлен имот 198 и УПИ VII-198-„За озеленяване”.
С протокол № 26/17.07.2015г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие проект за подробен устройствен план за поземлени имоти
67338.565.242 и 67338.565.244 по кадастралната карта в кв.42 по плана на
кв.”Асеновец”, гр.Сливен. Проектът предлага образуването на УПИ I-244 с отреждане
„За производствено-складова дейност” и УПИ II-242 с отреждане „За автосервиз,
търговия и обществено обслужване” и проектирането на улична регулация от осова
точка 96 през осова точка 98Б до осова точка 109. За урегулирането на УПИ I-244 се
предават към уличната регулация около 50 кв.м., а се приемат към имота около 90 кв.м.
свободна общинска площ. За урегулирането на УПИ II-242 се предават към уличната
регулация около 170 кв.м., а се приемат към имота около 224 кв.м. свободна общинска
площ.
С протокол № 24/03.07.2015г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие като предложение по чл.135 ал.2 от ЗУТ проект за изменение на
подробния устройствен план за УПИ І-„За обществено-обслужващи сгради”, кв.569,
кв.”Българка”, гр.Сливен. В имота общинска частна собственост въз основа на
отстъпено право на строеж са изградени четири самостоятелни обекта от различни
собственици. По искане на един от собствениците, който притежава едноетажна

търговска сграда се предлага за нея в североизточната част на имота да бъде образуван
нов УПИ V-„За обществено-обслужващи сгради”, като част от общия имот с площ от
459кв.м. В новият имот се запазва съществуващата търговска сграда, не се предвижда
ново строителство и калкана от юг се покрива с малка пристройка, което налага и
промяна на плана за застрояване.
С протокол № 34/15.09.2015г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие като предложение по чл.135 ал.2 от ЗУТ проект за изменение на
подробния устройствен план за УПИ II –„За токоизправителна станция” и УПИ ІII-„За
обществено обслужване и търговия”, кв.611, кв.”Дружба”, гр.Сливен. Проектът
предвижда към УПИ III – частна собственост да се предаде по регулация свободна
общинска площ от около 370 кв.м. представляваща западната част на УПИ II.
Предложението е направено от собственика на УПИ III - ТД „Къчев и синове” с цел подоброто функциониране на обектите в сутерена на съществуващата сграда в УПИ III и
осигуряването на нормален автомобилен достъп до тях. В тази връзка е проектирана и
нова улица-тупик от осова точка 2382а до осова точка 2382б.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.136 ал.1 вр. чл.124а ал.1 от ЗУТ,
предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допуска да се изработи подробен устройствен план за поземлени имоти
67338.546.197, 67338.546.196 и 67338.546.198 по кадастралната карта в кв.208 по
плана на кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, като се предвиди частична промяна на
уличната регулация на ул.”Попска” и се образуват жилищно-строителни УПИ
VIII-196, УПИ VI-197 с предаваема по регулация свободна общинска площ от
поземлен имот 198 и УПИ VII-198-„За озеленяване”.
2. Допуска да се изработи подробен устройствен план за поземлени имоти
67338.565.242 и 67338.565.244 по кадастралната карта в кв.42 по плана на
кв.”Асеновец”, гр.Сливен, като се проектира улична регулация от осова точка 96
през осова точка 98Б до осова точка 109 и се образуват и урегулират с приемопредаваеми части УПИ I-244 с отреждане „За производствено-складова дейност”
и УПИ II-242 с отреждане „За автосервиз, търговия и обществено обслужване”.
3. Допуска да се измени подробния устройствен план за УПИ І-„За общественообслужващи сгради”, кв.569, кв.”Българка”, гр.Сливен, като за съществуващата
едноетажна търговска сграда в североизточната част на имота се образува нов
УПИ V-„За обществено-обслужващи сгради”, при запазване на съществуващото
застрояване с промяна на плана за застрояване.
4. Допуска да се измени подробния устройствен план за УПИ II –„За
токоизправителна станция” и УПИ ІII-„За обществено обслужване и търговия”,
кв.611, кв.”Дружба”, гр.Сливен, като към УПИ III се предаде по регулация
свободна общинска площ представляваща западната част на УПИ II и се
проектира нова улица-тупик от осова точка 2382а до осова точка 2382б.
Внася:
КМЕТ
/Стефан Радев/

Т.51
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане
Община Сливен за 2016 година.

Програма за развитие на читалищната дейност в

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Съгласно разпоредбата на чл. 26а ал. 1 на Закона за народните читалища /ЗНЧ/
председателите на народните читалища на територията на съответната община
ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност
през следващата година. В изпълнение на горната разпоредба са внесени предложения
от председателите на народните читалища на територията на община Сливен, които са
обобщени, поради което на основание чл. 26а ал. 2 на ЗНЧ внасям за разглеждане и
приемане от Общинския съвет Годишна програма за развитие на читалищната дейност
в Община Сливен за 2016 година.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА
предлагам Общинският съвет да вземе следното решение:
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен за 2016
година, съгласно Приложение 1.
ВНАСЯ ,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Приложение 1
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В
ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2016 ГОДИНА
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен за
2016 година е създадена в изпълнение на чл. 26а ал.2 от Закона за народните
читалища /ЗНЧ/ въз основа на направените от народните читалища в общината
предложения за дейността им през 2016 година.
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен
цели обединяване усилията за по-нататъшното развитие и утвърждаване на
читалищата като притегателни културно-просветни, обществени, информационни
центрове и самоуправляващи се институции, реализиращи разнообразни дейности,
целящи съхранението на традицията и културната ни идентичност, изпълняващи и
задачи от държавната и общинската културна политика.

Програмата ще подпомогне и популяризира
финансиране на читалищните дейности.

годишното

планиране

и

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
На територията на Община Сливен своята дейност осъществяват 53 народни
читалища. Всички читалищни организации са регистрирани по ЗНЧ и са предали
годишните си планове за 2016г. Изключение прави НЧ „Христо Кючуков 2013”,
което не е предало своя план за дейността си през 2016г. В град Сливен читалищата
са 15 с 44,5 щатни бройки, а в селата – 38 читалища с общо 55,5 щатни бройки.
Държавната субсидия за дейността и издръжката на читалищата в община Сливен за
2015г. възлиза в размер на 694 000лв, при гореспоменатите 100 субсидирани
бройки, като стандарта за една субсидирана бройка за 2015г. е 6940лв. Субсидиите
са разпределени при стриктно спазване на изискванията на чл. 23 от ЗНЧ и
механизма за разпределение на годишната субсидия за читалищата.
Община Сливен се характеризира с развита културна инфраструктура, за която
съществен принос имат и народните читалища, особено за съхранение и развитие на
духовните ценности и традиции в малките населени места, за развитие на ефективна
културна дейност като устойчив фактор за развитие на местните общности.
Активно е взаимодействието на Община Сливен с народните читалища, изградено
на основата на партньорство, при спазване на законодателството и основано на
принципите на отчетност, публичност и прозрачност.
II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Програмата цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и
утвърждаване на читалищата като модерни, многопрофилни, многоцелеви и
активни центрове със съществено значение за развитието на местните общности,
фактор за обогатяване местния културен живот, социалната и образователна
дейност, запазване на традициите, възпитаване в национално самосъзнание,
осигуряване на достъп до информация. Тя цели да подпомогне организирането и
реализацията на комплекса от дейности, както и да съдейства за повишаване
активността на читалищните настоятелства за съхраняване на българските
традиции, създаване на благоприятна среда за всички възрастови групи, ползващи
услугите на читалищата в общината, стимулиране на гражданското участие.
IІІ. ОСНОВНИ
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ В
ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ 2016г.
1. Насърчаване и подкрепа на читалищата в община Сливен за осъществяване
на основната им дейност и прилагането на съвременни форми на работа за постигане
съвременна визия на читалищната дейност:
- запазване и развитие на българските традиции и обичаи, песенното и
танцово наследство.
- развитие на любителското творчество, разширяване работата с
различни възрастови групи и привличане на деца и младежи.
- представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото и
традициите, запазване и укрепване на националното самосъзнание и културната
идентичност, на обичаите на българския народ и конкретното населено място.
2. Запазване на позициите на народните читалища като съвременни културнопросветни и информационни центрове и разширяване обхвата на тяхната
дейност в значими обществени и социални сфери.

- осигуряване на достъп до информация и комуникация чрез
превръщането на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и
информационно осигуряване на населението.
- насърчаване на социалното единство и солидарност между различните
социални групи. Превръщането на читалището в място за общуване, дарителски
акции, културна и социална интеграция, включително и на хора в риск,
неравностойно положение, етнически общности.
- засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление
и формирането на активно гражданско общество.
- укрепване на читалищната дейност в партньорство с местната власт, с
културните и образователни институции, с представители на бизнеса, НПО и др.
за реализиране на съвместни инициативи и проекти.
- установяване на трайни и ползотворни контакти с организации в
страната и чужбина.
3. Поддържане и развитие на материалната и материално- техническата база на
народните читалища:
- чрез финансиране на основни и текущи ремонтни дейности със средства
от общинския бюджет.
- чрез собствени приходи и кандидатстване и реализиране на проекти.
ІV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И
ЗАДАЧИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА
1. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Уреждането и поддържането на библиотеки и читални е една от основните
дейности за всички читалища и те полагат усилия за доброто качество на предлаганите
библиотечни услуги. Читалищните библиотеки са обществени библиотеки и имат
образователни, информационни и културни функции. Читалищната библиотека е
културният институт във всяко малко населено място, в който се събират, обработват,
организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване печатни и други
произведения и информация, включително за книжовното и литературно културно
наследство. Те осигуряват правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до
информационно обслужване и съдействат за изграждането на гражданското и
информационно общество. Читалищните библиотеки са изградени на принципите на
близост, достъпност и оперативност. В тринайсет читалища се развиват и дейности
свързани със създаването и поддържането на електронни информационни системи и
превръщане на читалищата в място за достъп до информация и комуникация за всеки.
И през 2016 година усилията на читалищата за подобряване качеството на
библиотечните и информационни услуги ще бъдат насочени към:
 Обновяване на библиотечния фонд чрез закупуване на нова литература,
участие в проектни сесии на Министерството на културата, осигуряване на дарения и
други.
 Целенасочена дейност с деца и младежи за приобщаване към книгата и четенето
чрез развиването на различни форми на дейност: клубове „Млад приятел на книгата”,
„Да четем заедно”, „Аз обичам да чета” и други, организиране на детски утра,
литературни четения в детските градини и училища, срещи с детски автори и други.
Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/
фокусира общественото внимание именно върху значимостта на четенето. Една от
мерките в плана за 2015-2016г. залага на организирането на публични инициативи за
ангажиране на лидери на общественото мнение с проблемите на грамотността. За

декември 2016г. е заложено провеждане на онлайн състезание „България пише”. В
документа са включени и национални инициативи за четене на книги като „Бъди
грамотен”, „Малкото голямо четене”, провеждане на седмица на книгата, Национален
маратон на четенето и др. Читалищата, посредством своите библиотеки са
единственият проводник на ограмотяване или самоусъвършенстване и повишаване на
нивото на грамотност в малките населени места, в които не винаги има и училище.
 Подреждане на тематични витрини /изложби, табла/ за исторически дати,
творчеството на автори с местно, национално или световно значение; отбелязване
годишнини на български и световни писатели и творци; срещи с местни и национални
творци.
 Провеждане на образователни викторини по повод годишнини на бележити
дейци и дати от българската история.
 Постигане на устойчивост на дейностите по проект „Българските библиотеки –
място за достъп до информация и комуникация за всеки” чрез Фондация „Глобални
библиотеки – България”.
 Организиране на информационни кампании в партньорство с органите на
местното самоуправление, свързани с реализирането на дейности за развитие на
обществените процеси във всички сфери на обществения и социалния живот.
 Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
 Извършване на краеведска дейност.
 Участие в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи.
 Съдействие за повишаване на образователното ниво, продължаващото
образование, информираността, социалната интеграция и разширяването на електронен
достъп до информация.
 Набиране на представителни колекции от чуждестранна литература във всички
области на знанието.
 Съхраняване, набавяне и опазване на ръкописи, архивни документи, редки и
ценни старопечатни книги.
2.
ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ДЕЙНОСТ
И
ЛЮБИТЕЛСКО
ТВОРЧЕСТВО
Към читалищата в Община Сливен работят различни по жанрове самодейни
състави, школи по изкуствата, клубове и кръжоци и други форми, чрез които
читалищните настоятелства развиват художествено-творческа дейност:
2.1. Любителски колективи
2.1.1. Временни
- коледари – Г. Александрово, Трапоклово, Глушник, Ковачите, Николаево,
Младово, Драгоданово, Бяла, Тополчане, Мечкарево
- кукери - Г. Александрово, Трапоклово, Глушник, Блатец, Тополчане, Камен,
Драгоданово, Гергевец
- лазарки – Драгоданово, Блатец, Тополчане, Самуилово, Желю войвода,
Младово, Трапоклово
2.1.2. Постоянни
– певчески - НЧ „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993”, НЧ
„Единство 1939”, „Ангел Димитров 1937”, НЧ „Д. Чинтулов 1941”, НЧ „Христо
Ботев 1897” в град Сливен, в селата –Трапоклово, Блатец, Драгоданово, Калояново,
Тополчане, Желю войвода, Крушаре, Чокоба, Самуилово, Ковачите, Злати войвода,
Гергевец, Старо село, Селиминово, Гавраилово, Чинтулово, Бяла, Стара река,
Божевци, Николаево, Кермен, Биково, Панаретовци

- танцови - НЧ „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993” в град
Сливен, в селата – Г. Александрово, Тополчане, Желю войвода, Крушаре,
Самуилово, Ковачите, Селиминово, Гавраилово, Бяла, Новачево, Кермен,
- автентичен фолклор - Г. Александрово, Трапоклово, Калояново, Желю
войвода, Крушаре, Чокоба, Ковачите, Злати войвода, Старо село, Чинтулово, Бяла,
Божевци, Николаево, Младово, Биково
- театрални състави – НЧ „ Зора 1860”, НЧ „Дружба 1993” в град Сливен
- оркестри - НЧ „Зора 1960”, , НЧ „Надежда 1950” , НЧ „Карандила джипси
2008” в град Сливен, НЧ” Слънце 1928” в село Гавраилово
2.2. Школи по изкуствата – НЧ „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937” в град
Сливен, НЧ „Слънце 1928” в село Гавраилово
2.3. Кръжоци /”Роден край”, „Сръчни ръце”, „Любители на природата”,
„Художествено слово” и други/ – НЧ „Дружба 1993”, НЧ „Единство 1939”, НЧ „Д.
Чинтулов 1941”, НЧ „Христо Ботев 1897”, НЧ „Искра 1944”, в град Сливен, в
селата – Крушаре, Глуфишево, Мечкарево, Старо село, Бяла, Новачево, Божевци и
други
2.4. Етнографски сбирки - Желю войвода, Гавраилово, Крушаре
2.5. Етнографски кътове - Блатец, Глуфишево, Ковачите, Злати войвода,
Голямо Чочовен, Селиминово, Бяла, Божевци, Ичера, Биково
През ваканцията почти всички читалища организират лятна работа с децата по
места. В процеса на създаване на художествената продукция и нейната реализация
са включени любители на различните видове изкуства- деца, младежи, възрастни,
които според своите предпочитания осмислят свободното си време и създават
културен продукт, който представят на организираните местни, общински,
регионални, национални и международни празници, фестивали и събития.
3. НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ, ФЕСТИВАЛИ, МЕСТНИ
ПРАЗНИЦИ И ЮБИЛЕИ ПРЕЗ 2016г.:
3.1. Събори
3.1.1. Регионален фолклорен събор „Маскарадни игри” - НЧ „Изгрев 1928”
с. Драгоданово – 12.03.2016г.
3.1.2. Регионален фолклорен събор „На събор край Тунджа”- „НЧ Светлина
1928”, с. Самуилово- 04.06.2016г.
3.1.3. Регионален празник „Златна праскова” – НЧ „Слънце 1928” с.
Гавраилово – 28.07.2016г.
3.1.4. Регионален фолклорен събор „Зимни празници” – НЧ „Просвета 1925”
с. Мечкарево – 26.12.2016г.
3.1.5. Детски музикален фестивал „Мишо Тодоров” – НЧ „Зора 1860” гр.
Сливен – м.юни
3.2. Местни празници
3.2.1. Тодоровден – НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен ; НЧ „Къньо Мераков
1928”, с. Блатец
3.2.2. Местни кукерски игри- НЧ „Искра 1932” ,с. Калояново; НЧ „Просвета
1935”, с. Глушник; НЧ „Петър Берон 1934” , с. Тополчане; НЧ „Изгрев
1928”, с. Драгоданово; НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово; НЧ „Д.
Димов 1908”, с. Желю Войвода; НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен; НЧ
„Пробуда 1929”, с. Горно Александрово

3.2.3. Ден на лозаря и виното- НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово; НЧ
„Светлина 1912”, с. Николаево; НЧ „Пробуда 1938”, с. Панаретовци;
НЧ „Искра 1932”, с. Калояново
3.2.4. Лазаруване –НЧ „Светлина 1930”, с. Чинтулово; НЧ „Пробуда 1906”,
гр. Кермен
3.2.5. Еньовден – НЧ „Христо Ботев 1936” с. Бяла
3.2.6. Гергьовден – НЧ „Отец Паисий 1928” , с. Трапоклово; НЧ „Пробуда
1906”, гр. Кермен; НЧ „Д. Димов 1908”, с. Желю Войвода
3.3.

Юбилеи на читалища
3.3.1. НЧ „Добри Чинтулов 1941”, гр. Сливен- 75г.
3.3.2. НЧ „Отец Паисий 1936” гр. Сливен- 80г.
3.3.3. НЧ „Надежда 1926”, с. Гергевец- 90г.
3.3.4. НЧ „Светлина 1926”, с. Селиминово- 90г.
3.3.5. НЧ „ Христо Ботев”, с. Бяла
3.3.6. НЧ „ Просвета 1936”, с. Малко Чочовени- 80г.
3.3.7. НЧ „Просвета 1946”, с. Божевци, 70г.
3.3.8. НЧ „Пробуда 1906”, гр. Кермен- 110г.

3.4. Чествания на бележити дати и събития
Годишните планове на всички читалища в общината са подчинени на
честванията на няколко основни годишнини през 2016г.:
3.4.1. 160 години читалищно дело в България
3.4.2. 140г. Априлско въстание
3.4.3. Национални празници и празници на местната общност
4. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2016г.
 НЧ „Искра 1944”, гр. Сливен е работило и продължава да работи
в сътрудничество с УНИЦЕФ- България по проекта „Работилница за родители”.
 Обществен дарителски фонд Сливен, дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на
Сливен” и НЧ „Отец Паисий 1936”, гр. Сливен, стартират проект „Дами канят”.
Проектът е заложен за изпълнение от 06 ноември 2015г. до месец май 2016г.
Основната му цел е съхраняване и предаване на традициите в приложното изкуство
и съпоставянето им със съвременните форми. Проектът е отворен за всички
читалища, които имат възможност и желание да се включат.
 Постигане на устойчивост на дейностите и услугите реализирани в читалищата
работещи с Фондация „Глобални библиотеки- България” на следните читалища: НЧ
„Зора 1860” – гр. Сливен; НЧ „Искра 1929” – с. Крушаре; НЧ „Пробуда 1906” – гр.
Кермен; НЧ „Христо Ботев 1936” – с. Бяла; НЧ „Звезда 1928” – с. Старо село; НЧ
„Къньо Мераков 1928” – с. Блатец; НЧ „Слънце 1928” – с. Гавраилово; НЧ „Юрий
Гагарин 1962” – с. Новачево; НЧ „Просвета 1925” – с. Мечкарево; НЧ „Даскал Д.
Димов 1908” – с. Желю войвода; НЧ „Светлина 1926” – с. Селиминово; НЧ „Изгрев
1928” – Драгоданово; НЧ „Зора 1872” – с. Ичера
5. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
С решение на Общинския съвет е предоставено правото на безвъзмездно
ползване върху сградите на 49 читалища, 1 разполага със собствена база / НЧ „Зора
1860”, гр. Сливен/, 1 читалище се помещава в сграда частна собственост

/„Карандила джипси-2008”, гр. Сливен/ и 2 новоучредени читалища през 2013г. са
без база /НЧ „К.Константинов 2013”, гр. Сливен и НЧ „Христо Кючюков 2013”, гр.
Сливен/.
Основните задачи, по които ще се работи през 2016г. са свързани със създаване
на по-добри условия за работа на персонала, потребителите на услуги и
самодейците.
6. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
- семинари и квалификационни курсове, организирани от РБ „Сава
Доброплодни”, Регионален център „Читалища”, Сдружение „Читалища” и
Общинска администрация.
- проучване и прилагане на добри практики
7. ФИНАНСИРАНЕ
Обезпечаването на дейностите през 2016г. ще се осъществява чрез финансиране
от:
- държавна субсидия, разпределена съгласно изискванията на Закона за
народните читалища
- финансова подкрепа на събития /събори, фестивали, годишнини/ чрез
културния календар на Община Сливен и Решения на Общински съвет Сливен
- кандидатстване по проекти към Министерството на културата, други
донорски програми и проекти.
- други източници: членски внос, наеми на помещения, рента от
земеделска земя, дарения и др.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Програмата е отворена за допълнения. Тя визира най- общите положения,
залегнали в годишните планове на народните читалища за 2016 година.

Т.52
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Милена Чолакова – Председател на ПК по ОНКВ
ОТНОСНО: Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание, проведено на 14.10.2015г. Комисията по стипендиите
разгледа постъпилите 36 искания за отпускане на месечни стипендии и еднократно

финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен за
бюджетната 2015 година /справка Протокол № 3 от 14.10.2015 г./.
Комисията установи, че всички кандидати са предоставили необходимите
документи, съгласно чл. 17 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за бюджетната 2015 година,
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Утвърждава Протокол № 3 от 14.10.2015 г. на Комисията по стипендиите за
отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен да се осигури финансов ресурс за получаване на месечните стипендии.
3. Изплащането да се осъществява, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 и т. 2 и чл. 16,
ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии за
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
Приложение: Протокол № 3 от 14.10.2015 г. на Комисията по стипендиите.
ВНАСЯ
Милена Чолакова
Председател на ПК по ОНКВ
ПРОТОКОЛ №3
Днес 14.10.2015 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха :
1. Румен Андонов – Заместник кмет – председател на комисията
2. Йордан Берберов – общинска администрация – член на комисията
3. Стоян Гурков – общинска администрация – член на комисията
4. Соня Келеведжиева – общински съветник – член на комисията
5. доц. Константин Кралев – общински съветник – член на комисията
6. Мустафа Мустафов – общински съветник – член на комисията
На заседанието присъства и Донка Славова – главен експерт в отдел
„Образование, култура и вероизповедания” – секретар на Комисията по стипендиите.
Отсъства Стела Костова - общински съветник – член на комисията.
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Информация относно броя на постъпилите предложения за отпускане на
месечни стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени
дарби от община Сливен за 2015 година – есенна сесия .
2. Разглеждане списъка на кандидатите за определяне на месечни стипендии и
еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен за 2015 година – есенна сесия.
Комисията започна своята работа в стая 103 на Община Сливен от 14.00 часа.
В деловодството на общинска администрация са постъпили искания за месечни
стипендии и за еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби
от следните кандидати:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
ХРИСТИАНА КРАСИМИРОВА НЕДЯЛКОВА
МАРИЯ АТАНАСОВА КЪЧЕВА
СЛАВЕЯ СЛАВЧЕВА ЦАНЕВА
ХРИСТИЯНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ДЕНИС НИКОЛАЕВ СИРАКОВ
МАРИЕТА НИКОЛАЕВА СИРАКОВА
ОЛЯ ИВАНОВА БОЖЕКОВА
ИВАЙЛО СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ
ПРЕСЛАВА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ВАСИЛ ИВОВ КОНСУЛОВ
ДАРЕНА ДОБРОМИРОВА КАРАПАВЛОВА
ДИЯНА СТОЯНОВА ДИМОВА
СТАНИМИР ИВОВ МИЛАНОВ
НИКОЛА ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИТЕВ
ИВАЙЛО ДОНКОВ МИХАЛЕВ
НИКОЛ РОСЕНОВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР АНДОНОВ ДИМИТРОВ
ЖИВКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ
БЛАГОВЕСТА НИКОЛАЕВА ПАНКОВА
ЖИВКО МИРОСЛАВОВ БАЛКАНДЖИЙСКИ
СТЕФАН РОМЕО ТОДОРОВ
ПАТРИСИЯ ИЛИАНОВА ПЕТРОВА
ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
СТОЯН НИКОЛАЕВ ЗЛАТЕВ
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
КРИСТИАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
РАДИНА ПАНАЙОТОВА ОМАЙНИКОВА
ПРОЛЕТИНА СТОЯНОВА ГЯУРОВА
КАЛОЯН МИЛКОВ ХАДЖИСТОЙЧЕВ

ПОСТОЯНЕН / НАСТОЯЩ АДРЕС
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
с. Гавраилово,
Сливен,
Сливен,
с. Гавраилово,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
Сливен,
с. Бяла,
Сливен,

36. ГЕОРГИ МОНЕВ МОНЕВ

Сливен,

Комисията разгледа документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване,
за да установи дали отговарят на обявените изисквания в Раздел ІV, чл.17 от Наредбата
за условията и реда за отпускане на стипендии за финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от община Сливен. При проверката се констатира, че всички
кандидати са представили необходимите документи.
На основание чл.15, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 комисията присъди месечни стипендии на
следните кандидати :
№ по Име, презиме, фамилия
ред
на класираните ученици
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Общо

МАРИЯ АТАНАСОВА КЪЧЕВА
ХРИСТИЯНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
СЛАВЕЯ СЛАВЧЕВА ЦАНЕВА
СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ОЛЯ ИВАНОВА БОЖЕКОВА
ПРЕСЛАВА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА
ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
ДИЯНА СТОЯНОВА ДИМОВА
НИКОЛА ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР АНДОНОВ ДИМИТРОВ
ЖИВКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ПРОЛЕТИНА СТОЯНОВА ГЯУРОВА
КАЛОЯН МИЛКОВ ХАДЖИСТОЙЧЕВ

Разпределение на
стипендиите по
месеци
3 месеца по 150 лв.
3 месеца по 150 лв.
4 месеца по 150 лв.
3 месеца по 150 лв.
4 месеца по 150 лв.
3 месеца по 150 лв.
4 месеца по 150 лв.
3 месеца по 150 лв.
3 месеца по 150 лв.
2 месеца по 150 лв.
3 месеца по 150 лв.
4 месеца по 150 лв.
3 месеца по 150 лв.
3 месеца по 150 лв.
3 месеца по 150 лв.
3 месеца по 150 лв.

Обща сума за
изплащане в
лева
450 лв.
450 лв.
600 лв.
450 лв.
600 лв.
450 лв.
600 лв.
450 лв.
450 лв.
300 лв.
450 лв.
600 лв.
450 лв.
450 лв.
450 лв.
450 лв.
7650 лв.

На основание чл.16, ал.1, т.1, т.2 и т. 3 комисията определи следните кандидати
за еднократно финансово стимулиране:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Общо

Име, презиме, фамилия на
класираните ученици
ХРИСТИАНА КРАСИМИРОВА НЕДЯЛКОВА
ИВАЙЛО СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ МИТЕВ
СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ
БЛАГОВЕСТА НИКОЛАЕВА ПАНКОВА
ГЕОРГИ МОНЕВ МОНЕВ
КРИСТИАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

Сума за изплащане
200 лв.
300 лв.
200 лв.
300 лв.
200 лв.
300 лв.
300 лв.
1800 лв.

На основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен, Комисията по стипендиите взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1. Съгласно чл. 15 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община
Сливен, на младежите и децата посочени в протокола да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечна стипендия и еднократно финансово стимулиране.
2. Средствата да се осигурят по Решение 254/1997 година на Общински съвет
Сливен, съгласно Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи от община Сливен за текущата година, приета от Общински съвет
Сливен.
1. Румен Андонов –
2. Йордан Берберов –
3. Стоян Гурков –
4. Соня Келеведжиева –
5. доц. Константин Кралев –
6. Мустафа Мустафов –

Т.53
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Иван Данчев – общински съветник, председател
на ПК ЗСЖП
ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общинския съвет постъпиха заявления и молби от граждани за отпускане на
еднократна финансова помощ както следва:
1. Дора и Петко Райкови – пенсионери, страдащи от множество заболявания за възстановяване
и поддържане на здравословното им състояние;
2. Елена Иванова Костова с определена 100% неработоспособност за задоволяване на основни
жизнени потребности;
3. Иванка Лазарова Данаилова страдаща от карцином на овариума с определена 91%
неработоспособност;
4. Ивелина Желева Радилова с определена 100% неработоспособност, страдаща от Ту фоссе
постериор крании/вентрикули тертии/;
5. Мария Атанасова Георгиева, за лечение на дъщеря й Живка Иванова Илиева;
6. Милена Апостолова Стоянова за лечение на детето й Антон Стоянов Стоянов, което е с
диагноза „Фонова ретинопатия”;
7. Минка Димитрова Урумова, която е вдовица с влошено здравословно състояние за
задоволяване на основни жизнени потребности;
8. Наджие Алиева Караманова страдаща от старческа катаракта;
9. Наталия Атанасова Николова страдаща от хроничен панкреатит;
10. Наталия Борисова Илиева за покриване на разходи за титанова стабилизация на лумбален
прешлен.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Правилата за
реда и начина за отпускане на финансови помощи на граждани от бюджета на Община Сливен
предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
І. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева на:
Наджие Алиева Караманова, живуща в гр. Сливен, ул. „Ал. Константинов” №9
имплантация на вътреочна леща;
IІ. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500/петстотин/ лева на:
1. Сем. Дора и Петко Райкови, живущи в град Сливен за задоволяване на основни жизнени
потребности;
2. Милена Апостолова Стоянова, живуща в гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов” бл.26, вх.Б,
ап.10 за лечение на детето й Антон Стоянов Стоянов;
3. Наталия Борисова Илиева за покриване на разходи за титанова стабилизация на лумбален
прешлен.
ІІІ. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 380/триста и осемдесет/ лева на:
1. Елена Иванова Костова, живуща в гр. Сливен, кв. „Репубика” 31-А-1 за задоволяване на
основни жизнени потребности;
2. Иванка Лазарова Данаилова, живуща в гр. Сливен, ж.к.”Българка” 31-В-10 за
възстановяване и поддържане на здравословното й състояние;
3. Ивелина Желева Радилова за възстановяване и поддържане на здравословното й
състояние;
4. Мария Атанасова Георгиева, живуща в гр. Сливен, кв. „Надежда”, ул. „Кара Колю” №
128 за лечение на дъщеря й Живка Иванова Илиева.
5. Минка Димитрова Урумова, живуща в град Сливен, кв.”Дружба”, бл.15, вх.А, ет.4,
ап.10 за задоволяване на основни жизнени потребности.
6. Наталия Атанасова Николова, живуща в гр. Сливен, ж.к.”Дружба” бл.29,вх.Д, ет.4,
ап.14 за възстановяване и поддържане на здравословното й състояние.
IV. Средствата по т.І от предложението да се осигурят от бюджета на общината по § 42- 14
”Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
V. На основание т.10 от Правилата за реда и начина за отпускане на финансови помощи на
граждани от бюджета на Община Сливен ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да
представят в срок до 25.03.2015 год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ,
Иван Данчев

Т.54
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – общински съветник
ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През месец август тази година при катастрофа две деца от нашия град загубиха
своите родители.

Настойник на децата е дядо им Димитър Хубенов Шейредов. До настоящия
момент на децата все още не са им отпуснати наследствени пенсии. Едното дете
Антония Калоянова Кинчева е ученичка в ГПЗЕ „Захари Стоянов”, а другото Мартин
Калоянов Кинчев учи в Седмо основно училище. Антония страда от сколиозис
идиопатика. Необходими са средства за лечение и поддържане на здравословното й
състояние.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
І. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 700 /хиляда и седемстотин/ лева на
Димитър Хубенов Шейредов за задоволяване на основни жизнени потребности на
внуците му Антония Калоянова Кинчева и Мартин Калоянов Кинчев.
IІ. Средствата по т.І от предложението да се осигурят от бюджета на общината
по § 42-14 ”Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
ІІІ. На основание т.10 от Правилата за реда и начина за отпускане на финансови
помощи на граждани от бюджета на Община Сливен ЗАДЪЛЖАВА г-н Димитър
Шейредов да представи в срок до 25.03.2015 год. разходо-оправдателни документи в
ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ,
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

Т.55
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на Николинка Тодорова Илиева и
Илия Тодоров Илиев.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен постъпи заявление от г-жа Мария Росицова
Георгиева с постоянен адрес град Сливен, ул. „Пирин” № 53, община Сливен за
отпускане на персонална пенсия на децата Николинка Тодорова Илиева и Илия Тодоров
Илиев.
Бащата на горепосочените деца г-н Тодор Симеонов Илиев е починал на
15.07.2014 година.
Районно управление „Социално осигуряване” – Сливен с Разпореждане № МП10598-2/13.07.2015 г. е отказало да отпусне наследствена пенсия на децата Николинка

Тодорова Илиева и Илия Тодоров Илиев, тъй като наследодателя няма необходимия
осигурителен стаж от 5 години до датата на смъртта.
Г-жа Георгиева декларира, че към настоящия момент получава от Дирекция
„Социално подпомагане” - Сливен месечни помощи в размер на 98,30 лв. на основание
Закона за социално подпомагане и 85,00 лв. на основание Закона за семейните помощи
за деца.
На основание гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на
Николинка Тодорова Илиева, ЕГН …………. и Илия Тодоров Илиев, ЕГН ………….

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

