ОТЧЕТ
За изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен за периода месец юни – месец
декември 2016 година.
През отчетният период са проведени общо седем заседания на Общински съвет
гр.Сливен, от които шест редовни и едно извънредно заседание.На тях са обсъдени решения
с поредни номера от № 258 до № 525.
В хронологичен ред, структурата на решенията на Общински съвет Сливен и
тяхното изпълнение има следния подробен вид :
По протокол № 10 от проведеното на 30.06.2016 г.заседание :
Решение № 258/30.06.2016г.
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен
Изпълнение : § 1. В чл. 55, ал. 1 се създава нова точка със следното съдържание:
т. 73. За издаване на разрешение за удължаване на работното време на заведенията за
хранене и развлечение се определя цена на услуга в размер на 70 лв.
Решение № 259/30.06.2016г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен
Изпълнение: §1. Отменя чл. 55, ал.1, т. 71 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен
Решение № 260/30.06.2016г.
Относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията,
устройството и дейността на общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси”
Община Сливен
Изпълнение: Не приема измененията

Решение № 261/30.06.2016г.
Относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари”- бюджетна
дейност към Община Сливен
Изпълнение : Приема проекта
Решение № 262/30.06.2016г.
Относно: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за
поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации,
при условията на частно предлагане
Изпълнение : Изменя Приложение № 1 към т.1 от Решение № 137 от 31.03.16 г.
Решение № 263/30.06.2016г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
Изпълнение : Заповед № РД-15-1059/09.08.16г
Решение № 264/30.06.2016г.
Относно: Отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2015 г.
Изпълнение : Приема отчета
Решение № 265/30.06.2016г.
Относно : Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Сливен
Изпълнение : С изх.№ 0401-40/1/13.06.16г.-изпратено писмо до МФ
Писма с поредни номера 4701-60,/1и2/от 17.08.16г.-изпратен план за оздравяване от
Община Сливен и получени указания за поемане на допълнотелни финансови
ангажименти.
Решение № 266/30.06.2016г.
Относно: Предварителен договорза прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен, „Три Инвест“ ООД и “Строй Груп Илиеви“
ЕООД
Изпълнение: Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „Три Инвест“ и “Строй
Груп Илиеви“ ЕООД, общински терен с площ 533 кв.м., представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 67338.523.93-частна общинска собственост, адрес на
поземления имот: гр. Сливен, кв. „Сини камъни“, площ: 9404 кв.м.
Решение № 267/30.06.2016г.
Относно : Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3
във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и Панаю Димитрова Атанасова
Изпълнение: Издадена Заповед за отписване № РД-15-1514/09.11.2016г.

Решение № 268/30.06.2016г.
Относно: Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен, „Бачикови“ ООД и „Ведимекс“ ООД
Не приема предложението
Решение № 269/30.06.2016г.
Относно : Промяна в съставите на Постоянните комисии
Изпълнение: ОСВОБОЖДАВА като член на ПК по европейска интеграция,
международно сътрудничество и партньорски инициативи ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ
ГЕОРГИЕВ.
ИЗБИРА за член на ПК по общинска собственост и местно самоуправление ГЕОРГИ
НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ.
Решение № 270/30.06.2016г.
Относно : Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Третото тримесечие на 2016 год.
Изпълнение : Приема програмата
Решение № 271/30.06.2016г.
Относно : Определяне на членове на комисиите за провеждане на търгове
за отдаване под наем на земеделски земи от ОбПФ и на земи по чл.19
от ЗСПЗЗ и на комисии за провеждане на търгове за ползване на дървесина и недървесни
горски продукти
Изпълнение: ОПРЕДЕЛЯ за членове на комисиите за провеждане на търгове за отдаване
под наем на земеделски земи от ОбПФ и на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ общинските
съветници:
Стефан Пасков – член, Радослав Кутийски – член,Христо Котов – член, Кирчо
Димитров – член, Димитър Павлов - резервен член, Керанка Стамова - резервен член
ОПРЕДЕЛЯ за членове на комисията за провеждане на търгове за ползване на
дървесина и недървесни горски продукти, съгласно разпоредбите на Наредбата за
условията и ред за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и ползване на дървесина и недървесни горски продукти следните
общински съветници:
Стефан Пасков – член, Радослав Кутийски – член, Христо Котов – член, Кирчо
Димитров – член, Димитър Павлов - резервен член, Керанка Стамова - резервен член
Решение № 272/30.06.2016г.
Относно: Упълномощаване кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като
обезпечение на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG05M9OP001-1.002-0080 „Устойчиво интегриране на младите хора от община
Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване“ по процедура
№ BG05M9OP001-1.002 „Активни

Изпълнение: Изх.№ 1200-338/13.09.16г.-изпратено писмо до АОП за обществена поръчка
Изх.№1200-339/19.09.16г.-изпратено писмо до АОП за публикувана обява за
Общ.поръчка.
Изх.№ 2400-351/18.11.16г. -изпратено писмо до Бюро по труда гр.Сливен относно
информация за икономически неактивни лица,необходими за целите на проекта
Изх.№ 4700-396/18.10.16г. изпратено писмо от Община Сливен до участници в
обществената поръчка.
Издадени от Кмета на Община Сливен Заповед № РД15-1041/02.08.16г.и
Заповед № РД15-1280/27.09.16г. за сформиране на екип и определяне на комисия по
проекта.
Решение № 273/30.06.2016г.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос "Устойчиво и
интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен",
инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” с проектно предложение
"Интегриран градски транспорт, гр. Сливен"
Изпълнение: Писмо с изх.№2400-1166/1/ от 10.06.16г.изпратено запитване и получен
отговор от ОД на МВР Сливен във връзка с подготовката на проекта
С вътрешни документи с поредни номера ОРД04-124/14.10.16г.,ОРД04-158/29.11.16г и
ОРД04-165/09.12.16г. са изпратени искания до гл.архитект на община Сливен и
служителите от съответните отдели за становища и определяне категорията на
строежите по проекта .
Заповед № РД-15055/05.08.16г. за сформиране на комисия
Решение № 274/30.06.2016г.
Относно: Кандидатстване по Инвестиционна програма за климата /ИПК/ и закупуване
на електромобил за нуждите на Общинска администрация гр. Сливен
Изпълнение: Получени писма с ВХ.№ 4704-1694/12.07.16г. и вх.№ 4702-553/02.08.16г. е
получила становища от заинтересованите лица относно развитието на ситема за
градска мобилност.
Заповед №РД-15-1271/26.09.16г.за сформиране на комисия за разглеждане на доставки.
Решение № 275/30.06.2016г.
Относно : Изменение на Решение № 242 от 26.05.2016 год.
Изпълнение : Заповед № РД-15-963/08.07.16г.на Кмета на Община Сливен
Решение № 276/30.06.2016г.
Относно: Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ
самостоятеленобект в сграда с идентификатор 67338.558.100.2.13, кв. Дружба, бл.8, вх.В,
ет.7, ап.13, град Сливен.
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1066/10.08.16г
2.Заповед за спечелил търга № РД-15-1191/31.08.16г.

3.Заповед за отписване № РД-15-1576/18.11.2016г.
Решение № 277/30.06.2016г.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, Представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.701.54 (УПИ X-54, кв.28, гр. Сливен), кв. „Речица”, град
Сливен
Изпълнение : 1. Заповед за търг № РД-15-1018/27.07.16г.
2. Заповед за спечелил търг № РД-15-1143/26.08.16г.
3. Заповед за отписване № РД-15-1269/26.09.16г.
Решение № 278/30.06.2016г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имотис идентификатори №68117.510.328, 68117.510.329,68117.510.341,
68117.510.347, 68117.510.348, 68117.510.349 и № 68117.510.350 в местността “Дългата
нива“ в село Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1020/27.07.16г.
1. Заповед за спечелил търг № РД-15-1132/28.08.16г,Заповед за отписване № РД-151368/14.10.16г
2. Заповед за спечелил търг № РД-15-1131/28.08.16г,Заповед за отписване № РД-151365/14.10.16г.
3. Заповед за спечелил търг № РД-15-1123/28.08.16г,Заповед за отписване № РД-151417/24.10.16г
4. Заповед за спечелил търг № РД-15-1130/28.08,Заповед за отписване № РД-151364/14.10.16г..16г
5. Заповед за спечелил търг № РД-15-1129/28.08.16г,Заповед за отписване № РД-151362/14.10.16г.
6 Заповед за спечелил търг № РД-15-1128/28.08.16г,Заповед за отписване № РД-151363/14.10.16г.
7.Заповед за спечелил търг № РД-15-1127/28.08.16г.,Заповед за отписване № РД-151361/14.10.16г.
Решение № 279/30.06.2016г.
Относно : Продажба на имот- частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот №68117.510.493, находящ се в м.“Дългата нива“, с.Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1045/03.08.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1153/29.08.16г.
3. Заповед за отписване № Р№-15-1457/27.10.16г.
Решение № 280/30.06.2016г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори 67338.433.55 и 67338.433.37, находящи се в м.“Пандар
бунар“, гр.Сливен
Изпълнение : 1.Зповед за търг № РД-15-1046/03.08.16г.

2. Заповед за спечелил търг № РД-15-1155/29.08.16г.,Заповед за отписване № РД-151403/20.10.16г.
3. Заповед за спечелил търг № РД-15-1154/29.08.16г.,Заповед за отписване № РД-151402/20.10.16г.
Решение № 281/30.06.2016г.
Относно: Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.559.76 (УПИ IV, кв.634, гр. Сливен)
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1065/10.08.16г
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1229/15.09.16г.
3.Заповед за отписване № РД-15-1571/17.11.16г.
Решение № 282/30.06.2016г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот частна общинска собственост в с.Камен, УПИ ІV,кв.25, с площ от 820 кв.м общ.Сливен
Изпълнение : Заповед за учредено право на строеж № РД-15-1050/05.08.16г.
Решение № 283/30.06.2016г.
Относно: Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда с
идентификатор №67338.552.37.3, върху имот - частна общинска собственост с
идентификатор №67338.552.37, ЦГЧ, гр.Сливен
Изпълнение :Заповед № РД-15-1051/05.08.16г.
Решение № 284/30.06.2016г.
Относно: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с
идентификатор 67338.516.337 (УПИ I , кв.328 по ПУП на кв. Република“, град Сливен) към
съществуващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.516.329.1.51 на
„Везна” ООД
Изпълнение :Заповед за учредено право на пристрояване № РД-15-1090/30.06.16г.
Решение № 285/30.06.2016г.
Относно: Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с
идентификатор 67338.516.337 (част от УПИ I, кв.328 по ПУП на кв. Република“, град
Сливен) към съществуващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатори
67338.516.328.3.1 и 67338.516.328.3.2 на СД „Еко-Асорти-Байчев и сие“
Изпълнение : Заповед за учредено право на пристрояване № РД-15-1089/30.06.16г.
Решение № 286/30.06.2016г.
Относно: Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе
върху поземлени имоти общинска собственост, извън границите на урбанизираните
територии на гр.Кермен, общ.Сливен

Изпълнение: Дава на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ при предварително съгласие за определяне на
площадка или трасе за изграждане на обект: подобект 20 „Пътен надлез на км 158+777“
в землището на гр.Кермен,общ.Сливен, както следва:1. ПИ 000222, с площ от 6,672 дка,
2. ПИ 000236, с площ от 8,995 дка, 3. ПИ 000260, с площ от 9,183 дка и засегната площ от
0,328 дка,4. ПИ 000634, с площ от 15,279 дка ,5. ПИ 000643, с площ от 7,271 дка и
засегната площ от 0,215 дка
Решение № 287/30.06.2016г.
Относно : Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и Тодор Железчев
Петров и Мартин Тодоров Железчев в ПИ № 67338.404.407, м. „Среди дол” гр.Сливен, чрез
изкупуване дела на Общината
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-1052/05.08.16г
Заповед за отписване № РД-15-1323/05.10.16г
Решение № 288/30.06.2016г.
Относно : Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2016 г., приета с Решение №68 от 28.01.2016 г. на
Общински съвет – Сливен и изменение на Решение №1083 от 19.12.2013 г. на Общински
съвет Сливен за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот, публична
общинска собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка
Изпълнение: Допълва раздел IV „Предоставяне право на ползване” за 2016 г.,
приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, със следните
обекти, находящи се в гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“ №18, ет. 3:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.68.2.53 с площ 23,62 кв.м.
1.2. Самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.68.2.54 с площ 23.62 кв.м.
1.3. Самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.68.2.55 с площ 26.54 кв.м. Изменя
Решение №1083/19.12.2013 год. на Общински съвет Сливен, както следва:
2.1. Изразът „предостави“ се заменя с израза „предоставят“.
2.2. Изразът „от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до отпадане на нуждата от тях“.
2.3. Изразът „част от масивна четириетажна сграда, публична общинска собственост,
състояща се от 2 бр. помещения с №№ 54 и 55, находяща се в гр. Сливен, бул. „Цар
Освободител” №1 се заменя с израза „общински нежилищни имоти, частна общинска
собственост, представляващи:самостоятелен обект в сграда с ид. № 67338.551.68.2.53 с
площ 23,62 кв.м.,самостоятелен обект в сграда с ид. № 67338.551.68.2.54 с площ 23.62
кв.м.,самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.68.2.55 с площ 26.54 кв.м.,
находящи се в гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“ №18, ет.3“.
Настоящото решение представлява неразделна част от Решение №1083/19.12.2013 г. на
Общински съвет Сливен.
Решение № 289/30.06.2016г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на част от имот ПОС,представляваща помещение с полезна площ 21

кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство,
парцел Х, кв. 36 по плана на с. Горно Александрово, общ. Сливен
Изпълнение : 1. Заповед за търг № РД-15-1021/27.07.16г
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1156/29.08.16г.
Решение № 290/30.06.2016г.
Относно : Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на част от имот, ПОС,представляваща свободна площ от 15.68 кв.м.,
преустроена като търговски обект, разположена на І-ви етаж на триетажна масивна
сграда – училище, парцел VІІІ, им. пл. №311, кв. 57 по плана на с. Желю войвода, общ. Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1021/27.07.16г.
2. Заповед за спечелил търг № РД-15-1157/29.08.16г.
Решение № 291/30.06.2016г.
Относно : Добив на дърва за огрев от общински горски фонд в землищата на с.
Раково, с.Ичера и с.Горно Александрово, за снабдяване с дърва за огрев на местното
население, в т.ч лица с увреждания с намалена работоспособност и военноинвалиди от
горски територии, собственост на Община Сливен и включване на отдели в ЛФ 2016 год.
Изпълнение: Дава съгласие подотдели 174”г” – 238 м3, 144 „е” -2 м3 намиращи се в
землището на село Раково, Община Сливен, подотдел 252”и” – 226м3, намиращ се в
землището на село Ичера, Община Сливен и подотдели 327”в” - 535 м3 и 327”е” - 306
м3, намиращи се в землището на село Горно Александрово, Община Сливен, горски
територии, общинска собственост фигуриращи в годишния план за 2016г. да бъдат
включени като отдели в Лесфонд 2016г. за снабдяване с дърва за огрев местното
население в т.ч. лица с увреждания, с намалена работоспособност над 71 % и
военноинвалиди в населените места, където Община Сливен разполага с горска
територия.
Решение № 292/30.06.2016г
Относно: Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на военноинвалиди и
военнопострадали живеещи в гр.Сливен и селата на територията на Община Сливен, от
Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр.Сливен
Изпълнение : Издадена заповед № РД-15-1216/13.09.16г.на Кмета на Община Сливен
Решение № 293/30.06.2016г.
Относно: Освобождаване на управителя на „ДКЦ 1 - Сливен” ЕООД
Изпълнение: Не приема предложението за освобождаване на управителя на „ДКЦ 1 Сливен” ЕООД.

Решение № 294/30.06.2016г.
Относно : Избор на управител на „Общинска охрана и СОТ” ЕООД гр. Сливен Изпълнение :
ИЗБИРА Петко Златев Чолаков за управител на „Общинска охрана и СОТСливен” ЕООД.
Решение № 295/30.06.2016г.
Относно : Избор на директор и възлагане управлението на ОП „Общински пазари”
гр. Сливен
Изпълнение : Избира за директор на ОП „Общински пазари” гр. Сливен Жанета Кънева
Стойчева.
Решение № 296/30.06.2016г.
Относно : Избор на директор и възлагане управлението на ОП „Земеделие, гори и
водни ресурси” гр. Сливен
Изпълнение : Избира за директор на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” гр. Сливен
Даниела Костадинова Йорданова
Решение № 297/30.06.2016г.
Относно : Одобряване на заданиe, разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план /ПУП/за имот с проектен номер 082047 в м.”Синия камък”, землището
на с.Селиминово, община Сливен с цел изграждане на базова станция за
телекомуникационно покритие на „Булсатком”АД и даване на предварително съгласие за
учредяване право на строеж
Изпълнение : Обявено в ДВ
Решение № 298/30.06.2016г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в
землището на кв.“Речица“, гр.Сливен ПИ 67338.832.50
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 299/30.06.2016г.
Относно :Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура в землището на с.Голямо
Чочовени, общ.Сливен ПИ № 076005
Изпълнение : Обявено в ДВ
Решение № 300/30.06.2016г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура в землището на с.Тополчане,
общ.Сливен ПИ № 000238

Изпълнение :Обявено в ДВ
Решение № 301/30.06.2016г.
Относно :Приемане на решение за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти
000193/образуван от ПИ 000188/, 000198 и 000204/образуван от ПИ 000196/, местност
„Балабанка”, землище с.Трапоклово, общ.Сливен
Изпълнение : Обявено в ДВ
Решение № 302/30.06.2016г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти
000411 и 003233, местност „Юрта”, землище с.Глушник, общ.Сливен
Изпълнение : Обявено в ДВ
Решение № 303/30.06.2016г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на
с.Чокоба, общ.Сливен ПИ № 041032
Изпълнение :Обявено в ДВ
Решение № 304/30.06.2016г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП за
поземлени имоти 000015, 000016 и 000260 за разширение на съществуващ гробищен парк в
поземлен имот 000180, землището на с.Панаретовци, общ.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 305/30.06.2016г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП за
ПИ 000973, м.„Акча армут”, землището на с. Градско, общ. Сливен
Изпълнение : Заповед № РД-15-1305/30.09.16г.на Кмета на Община Сливен
Решение № 306/30.06.2016г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 32915.70.454, м.„Стойкова бахча”,
землището на с.Ичера, общ.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 307/30.06.2016г.
Относно: Приемане на решение за съгласуване Частично изменениe на Плана за
улична регулация на кв.676 и кв.715 на „Парк „Юнак” на гр.С л и в е н
Изпълнение : В процес на изпълнение

Решение № 308/30.06.2016г.
Относно: Обявяване на процедура за автобусна линия от Общинската транспортна
схема Сливен – Градско с тръгване в 15:00 ч. от Автогара Сливен
Изпълнение : Върнато от Областен управител
Решение № 309/30.06.2016г
Относно: Изменение на Решение 1152 /19.10.2006 год. на Общинския съвет – Сливен
за промяна местонахождението и сигнализацията на таксиметровите стоянки на
територията на Община Сливен
Изпълнение : Изменя т. 9 на Решение № 1152/19.10.2006 год., както следва:
бул. „Стефан Стамболов” в уширението /джоба/ на западното платно пред блок № 13 на
кв. „Българка” – 6 места.
Решение № 310/30.06.2016г.
Относно : Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020, приоритетна ос "Отпадъци", процедура
BG16M1OP002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци,вкл. осигуряване на необходимото
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими
отпадъци“ с проектно предложение "Проектиране и Изграждане на компостираща
инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, гр. Сливен"
Изпълнение : Изх.№ 0406-50/12.10.16г. -изпратено предложение до МОСВ за оценка на
проект- програмата
Изх.№4702-587/16.08.16т изпратена Референция от Община Сливен за изготвяне на
цялостен доклад по проекта
Вх.№0800-2027/25.11.16г.- получени от Ръководителя на управляващия орган по
проекта към МОСВ допълнителни указания .
Решение № 311/30.06.2016г.
Относно: Отпускане на финансови средства на спортни клубове по Приложение №7
т.11”Резерв за допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС” на Бюджета на
Община Сливен за 2016 год.
Изпълнение: Отпуска финансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
Спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев” Сливен за участие в Международен
фестивал по гимнастика в гр. Несебър на 7 и 8 юли 2016 год.
Отпуска финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на Волейболен клуб
Сливен за подготовка и участие в спортни турнири. Средствата да се осигурят от
Приложение № 7 т.11 „Резерв за допълнителни мероприятия по предложение на ПК
ДМС” на Бюджета на Община Сливен за 2016 год.

Решение № 312/30.06.2016г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет
Изпълнение : ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на:
НЧ „Х. Димитър – 1937”, гр. Сливен
II.ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 лева на:
1.Сдружение „Фолклорен танцов ансамбъл „Българка”, гр. Сливен
2. ПМГ „Д. Чинтулов”
ІІІ.ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева на:
1. СОУ „Хаджи Мина Пашов” – Сливен
2. Христо Батинков - инициатор, организатор и ръководител на поход „По стъпките на
четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа” за осигуряване на транспорт за
провеждане на похода;
IV.ОТПУСКА финансови средства в размер на 750 /седемстотин и петдесет/ лева на:
XI СОУ „Константин Константинов”, гр.Сливен - за участие на децата – Христина
Пламенова Желева, Габриела Димитрова Урумова и Цветин Петров Цветилов,
медалисти от международното състезание „Математика без граници” във финалния
кръг на състезанието;
V.ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева на:
1. НЧ „Христо Ботев-1936” с. Бяла
2. НЧ „Отец Паисий-1936”, гр. Сливен
3. НЧ „Просвета 1946” с. Божевци,
VІ. ОТПУСКА финансови средства в размер на 400 лв. на Кметство с. Чинтулово за
озвучаване тържествата по случай Празника на селото Илинден.
VІІ. Средствата да се осигурят по Решение №254/1997 год. на Общинския съвет:
/приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2016 г./
Решение № 313/30.06.2016г.
Относно : Отпускане на еднократни финансови помощи
Изпълнение : ОТМЕНЯ Правилата за реда и начина за отпускане на финансови помощи
на граждани от бюджета на Община Сливен, приети с Решение № 968/26.09.2013 год.
изм. с Решение № 1401/27.08.2014 год.
Изпълнение : Отпуснати по партида КТ-2122 4212/КОР.С-КА 6421 по приложеният списък
Решение № 314/30.06.2016г.
Относно: Отпускане на персонална пенсия на Борис Симеонов Петров, Демир
Симеонов Петров, Петранка Симеонова Петрова и Йорданка Симеонова Петрова
Изпълнение: Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване на Борис Симеонов Петров,Демир Симеонов Петров,
Петранка
Симеонова Петрова, и Йорданка Симеонова Петрова.

Решение № 315/30.06.2016г.
Относно: Отпускане на персонална пенсия на Петър Николов Димитров, Васил
Николов Димитров, Асен Николов Димитров и Минко Николов Димитров
Изпълнение : Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване на Петър Николов Димитров, Васил Николов Димитров, Асен Николов
Димитров, и Минко Николов Димитров.
Решение № 316/30.06.2016г.
Относно: Отпускане на персонална пенсия на Господинка Стефанова Миткова,
Пенка Стефанова Миткова, Златка Стефанова Миткова, Анка Стефанова Миткова,
Цвета Стефанова Миткова, Митко Стефанов Митков, Рашко Стефанов Митков
Изпълнение : Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване.
Решение № 317/30.06.2016г.
Относно : Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел 20kV в
землището на гр.Сливен ПИ 67338.107.12
Изпълнение : В процес на изпълнение
По протокол № 11 от проведеното на 28.07.2016 г.заседание :
Решение № 318/28.07.2016г.
Относно :Отмяна на Решение № 308/30.06.2016 г. на Общински съвет Сливен
Изпълнение :§1. Отменя Решение № 308/30.06.2016 г. на Общински съвет Сливен.
Решение :№ 319/28.07.2016г.
Относно : Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016
Изпълнение : Издадена Заповед № РД-15-1059/09.08.16г
Решение : № 320/28.07.2016г.
Относно :Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3
във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен, „Бачикови“ ООД и „Ведимекс“ ООД
Изпълнение : Не приема решението
Решение № 321/28.07.2016г.
Относно : Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция
по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват

за предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен
Изпълнение: Със заповед № РД-15-1465/28.10.16г. са определени границите, районите,
вида и честотата на сметоизвозването, а с писмо с изх.№ 4700-430/10.11.16г. е уведомена
фирмата по поддръжка относно графика за календарната 2017 година.
Решение : № 322/28.07.2016г.
Относно : Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
към Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд, с проектно
предложение:“Саниране на сградата на ЦДГ „Звездица“ кв. Даме Груев гр. Сливен
Изпълнение : С писмо с вх.№9500-33 на НДЕФ община Сливен е уведомена за успешно
преминал проект , а с писмо с изх.№9500-33/1/ от 2016г. е изпратено писмо от Община
Сливен с предложение за финансиране на програмата.
Вх.№ 9500-75/27.12.16г. НДЕФ е изпратил писмо за одобрено финансиране на проекта.
Решение № 323/28.07.2016г.
Относно: Промени в съставите и ръководствата на постоянните комисии на
Общински съвет Сливен
Изпълнение : 1.Освобождава Милена Николаева Чолакова като Председател и член на
ПК по образование, наука, култура и вероизповедания.
2.Освобождава Милена Чолакова като Зам.председател и член на ПК по
евроинтеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи.
3.Освобождава Милена Николаева Чолакова като член на ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика.
4. Освобождава Мария Митева Григорова като член на ПК по развитие на населените
места.
5. Избира Силвия Господинова Маринова за член на ПК по образование, наука,
култура и вероизповедания.
6. Избира Соня Келеведжиева за председател на ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания.
7. Избира Силвия Господинова Маринова за член на ПК по евроинтеграция,
международно сътрудничество и партньорски инициативи.
8. Избира Антоний Андонов за зам.председател на ПК по евроинтеграция,
международно сътрудничество и партньорски инициативи
9. Избира Силвия Господинова Маринова за член на ПК по здравеопазване, социална и
жилищна политика.
10. Избира Мария Митева Григорова за член на ПК по общинска собственост и местно
самоуправление.
11. Освобождава Деян Дечев като председател на ПК по общинска собственост и местно
самоуправление.
12. Избира Христо Котов за председател на ПК по общинска собственост и местно
самоуправление
Решение № 324/28.07.2016г.

Относно: Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и
неговите ПК за периода 10.11.2015-30.06.2016 год.
Изпълнение : Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сливен и неговите ПК за
периода 10.11.2015-30.06.2016 год.
Решение № 325/28.07.2016г.
Относно :Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през
второто тримесечие на 2016 година на Кмета на община Сливен
Изпълнение : Одобрява Отчет за извършените разходи за командировки в страната от
СТЕФАН РАДЕВ кмет на община Сливен през второто тримесечие на 2016 год.
Решение № 326/28.07.2016г.
Относно : Упълномощаване на представител в Общото събрание на Асоциация по
В и К на обособена територия,обслужвана от„ВиК Сливен”ООД
Изпълнение : Упълномощава г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К, което ще се проведе на
01.08.2016 г. от 11.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен
Решение № 327/28.07.2016г.
Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет взети от м.
декември 2015 г. до м.май 2016 г.
Изпълнение: Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на
Общинския съвет, взети от месец декември 2015 г. до месец май 2016 година.
Решение № 328/28.07.2016г.
Относно : Намаляване капацитета на социална услуга „Център за работа с деца на
улицата“ и социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“
Изпълнение : 1. Считано от 01.09.2016 г., намалява капацитета на социална услуга
„Център за работа с деца на улицата” от 32 на 22 места като делегирана от държавата
дейност.
2. Считано от 01.09.2016 г., намалява капацитета на социална услуга „Център за
социална рехабилитация и интеграция” в град Сливен от 40 на 25 места като
делегирана от държавата дейност.
Решение № 329/28.07.2016г.
Относно : Закриване на социална услуга „Наблюдавано жилище“
Изпълнение : 1. Считано от 01.08.2016 г., закрива социална услуга „Наблюдавано
жилище” гр. Сливен, кв. „Дружба”, бл. №8, вх. Г, ет. 8, ап. 24.
2. Апартамент 24, находящ се в гр. Сливен, кв. „Дружба”, блок № 8, вх. Г, ет. 8, се
предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт” в община Сливен за ползване от съществуващи или
новооткрити социални услуги.

Решение № 330/28.07.2016г.
Относно: Предприемане на процедура за безвъзмездно прехвърляне на
собствеността върху недвижими имоти, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД
гр. София
Изпълнение : Дава съгласие кмета на Община Сливен да сключи необходимите
споразумения и договори.
Решение № 331/28.07.2016г.
Относно: Предприемане на процедура за безвъзмездно прехвърляне на
собствеността върху недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в района на
Сливенски Минерални Бани, землище с. Злати войвода, ЕКАТЕ 30990, Община Сливен
1. Да бъде предприета процедура по чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне
на Община Сливен на собствеността върху недвижимите имоти - държавна
собственост, описани в Приложение 1, находящи се в района на Сливенски Минерални
Бани, землище с. Злати войвода, ЕКАТЕ 30990, Община Сливен
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да направи искане, чрез Областния
управител на Област Сливен, до Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне на
имотите по т.1
Решение № 332/28.07.2016г.
Относно : Изменение и Допълнение на Решение 291 от 30.06.2016 год
Изпълнение : Издадена Заповед РД15-1074/11.08.16г.
Решение № 333/28.07.2016г.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.563.82 (УПИ VIII, кв.484, гр. Сливен), кв. „Даме
Груев“ , град Сливен
Изпълнение :
1. Заповед за търг № РД-15-1142/26.08.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1246/16.09.16г
3.Заповед за отписване № РД-15-1688/13.12.16г.
Решение № 334/28.07.2016г.
Относно : Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.420.280, находящ се в м.“Барутни погреби“,
гр.Сливен
Изпълнение :
1. Заповед за търг № РД-15-1145/26.08.16г.
2. Заповед за спечелил търга № РД-15-1248/16.09.16г
3. Заповед за отписване № РД-15-1470/31.10.16г
Решение № 335/28.07.2016г.

Относно : Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.432.454, местност
„Батмиш”, землище на гр. Сливен
Изпълнение :
1.Заповед за търг № РД-15-1161/30.08.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1254/20.09.16г.
3.Заповед за отписване № РД-15-1488/01.11.16г.
Решение № 336/28.07.2016г.
Относно: Продажба на имот частна общинска собственост, предоставен за
ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващ поземлен имот 67338.432.443,
находящ се в м. „Чинтулово”, землище гр. Сливен
Изпълнение: Издадена Заповед № РД-15-1561/15.11.16г.За придобиване право на
собственост на наследниците на Недю Георгиев Марков
Решение № 337/28.07.2016г.
Относно: Предоставяне на земеделска земяземя от ОбПФ в землището на
с.Божевци
Изпълнение : Дава съгласие за предоставяне на наследниците на Руси Христов Русев
следните поземлени имоти:
ПИ № 022001,ПИ № 052006, местност „Чолаковото”,ПИ № 021002 ,ПИ № 021008
местност „Аназлъка”, Поземлен имот 039304 местност „Дядо Савовата градина” ПИ №
030005,ПИ № 030011,ПИ № 005002,ПИ № 005006 местност „Елията” ПИ № 023026,ПИ
№023035, местност „Харманоулу”,ПИ № 017004 местност „Тахчията” – земеделски земи
по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Божевци
Решение № 338/28.07.2016г.
Относно: Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ за обезщетение по реда на
§27, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Изпълнение : Дава съгласие за предоставяне като обезщетение на наследниците на
Стефан Георгиев Стефанов следните поземлени имоти в землището на с.Самуилово:
ПИ №017021 - нива -2.215 дка,ПИ № 022012 - овощна градина 3.912 дка1ПИ № 022016 овощна градина 3.093 дка,ПИ № 028028 - нива 2.810 дка,ПИ№ 029002 - нива 1.492 дка
ПИ № 029019 - нива 1.836 дка,ПИ 035045 - нива 4.000 дка,ПИ № 042038 - нива 6.220 дка
ПИ № 045012 - нива 2.232 дка,ПИ № 059052 - нива 1.245 дка,ПИ№ 059058 - нива 2.300
дка ПИ № 060030 - нива 1.205 дка
Решение № 339/28.07.2016г
Относно : Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение”
ЕАД върху имот – общинска собственост за изграждане на трафопост в ПИ с
идентификатор 67338.605.44, кв. „Промишлена зона”, гр. Сливен
Изпълнение : Издадена Заповед № РД-15-1634/01.12.16г.
Решение № 340/28.07.2016г.

Относно : Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот частна общинска собственост в с.Сотиря, УПИ VІІІ-255, кв.20
Изпълнение : Издадена Заповед за учредяване право на строеж № РД-15-1134/25.08.16г.
Решение № 341/28.07.2016г.
Относно : Учредяване право на пристрояване (тераса) върху поземлен имот - частна
общинска собственост с идентификатор 67338.516.220, гр.Сливен, кв.“Република“
Изпълнение : Заповед за учредяване право на пристрояване № РД-15-1144/26.08.16г.
Решение № 342/28.07.2016г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Димитър Иванов Халачев и Маргарита Иванова Стоименова в ПИ с идентификатор
67338.420.18, м.’’Барутни погреби”, гр. Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-1159/29.08.16г.
2.Заповед за отписване № РД-15-1349/10.10.16г
Решение № 343/28.07.2016г.
Относно : Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под
наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща две помещения
(лекарски кабинет) с полезна площ 25 кв.м, находящи се в масивна едноетажна сграда –
болница, парцел Х, кв. 17 по плана на с. Блатец, общ. Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1152/29.08.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1255/20.09.16г.
Решение № 344/28.07.2016г.
Относно : Закупуване на Графичен рентгенов апарат със собствени средства
от „ДКЦ 2 Сливен" ЕООД
Изпълнение : Дава съгласие
Решение № 345/28.07.2016г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на с.Злати
войвода, общ.Сливен
Изпълнение : Обявен в ДВ
Решение № 346/28.07.2016г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за водопровод в землището на с.Злати
войвода, общ.Сливен
Изпълнение : Обявен в ДВ

Решение № 347/28.07.2016г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел 20кV в землището на
гр.Сливен
Изпълнение : Обявен в ДВ
Решение № 348/28.07.2016г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на
кв.“Речица“, гр.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 349/28.07.2016г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопровод в землището на
кв.“Речица“, гр.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 350/28.07.2016г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв.1,
кв.75 и кв.76, с.Самуилово, общ.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 351/28.07.2016г.
Относно : Приемане на решение за съгласуване на Подробни устройствени
планове на части от гр.Сливен, с.Ичера и с.Струпец, Община Сливен
Изпълнение : 1.Заповед № РД-15-1117/22.08.16г.
2.Заповед № РД-15-1270/29.09.16г
3.Заповед № РД-15-1492/02.11.16г.
Решение № 352/28.07.2016г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот 042003, м.„Гробищата”, землището на с.Николаево,
общ.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 353/28.07.2016г.
Относно: Приемане на решение за допускане Изменениe на Плана за улична регулация
от о.т.262 до о.т.159 на кв. „Комлука” на гр.С л и в е н
Изпълнение : В процес на изпълнение

Решение № 354/28.07.2016г
Относно: Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в
учебните заведения и групи в полудневни и целодневни детски заведения под определената
средна месечна посещаемост по Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН, на територията на
Община Сливен за учебната 2016/2017 година
Изпълнение: Утвърждава по приложение и изменя с РОС № 401/31.08.16г. по
приложението.
Решение № 355/28.07.2016г.
Относно: Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет за
подготовката и провеждането на проявите по повод 26 октомври, Димитровден, Празник
на Сливен
Изпълнение : Утвърждава идейния проект за празника на Сливен – 26 октомври,
Димитровден, съгласно Приложение 1.
Утвърждава състав на Организационния комитет за подготовката и провеждането на
празника, съгласно Приложение 2.
Решение № 356/28.07.2016г.
Относно: Отпускане на финансови средства на спортни клубове по Приложение №7
т.11 „Резерв за допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС” на Бюджета на
Община Сливен за 2016 год.
Изпълнение : Отпуска финансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева на Сдружение
„Бридж клуб Сливен” за организиране и провеждане на Национален турнир по спортен
бридж в град Сливен.
Отпуска финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на Спортен клуб по
ориентиране „Сини камъни” за организиране и провеждане на планински маратон по
случай празника на град Сливен – Димитровден.
Средствата да се осигурят от Приложение № 7 т.11 „Резерв за допълнителни
мероприятия по предложение на ПК ДМС” на Бюджета на Община Сливен за 2016 год.
Решение № 357/28.07.2016г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : Отпуснати по партида КТ-2122 4214-0-20/КОР.С-КА 6421 по приложеният
списък.
Решение № 358/28.07.2016г.
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти, частна общинска
собственост на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ - юридическо лице на
бюджетна издръжка
Изпълнение : Предоставя :
1.1. Лозе, представляващо имот № 054015 по плана за земеразделяне на землището на с.
Николаево, общ. Сливен с площ 5,102 дка в местността „ДИК ТЕПЕ

1.2. Поземлен имот № 015029 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Камен, общ. Сливен с площ от 5,917 дка в местност „Гергевец
2.1. Лозе, представляващо имот № 054015 по плана за земеразделяне на землището на с.
Николаево, общ. Сливен с площ 5,102 дка в местността „ДИК ТЕПЕ”
2.2. Поземлен имот № 015029 по картата на възстановената собственост на землището
на с. Камен, общ. Сливен с площ от 5,917 дка в местност „Гергевец
Решение № 359/28.07.2016г.
Относно: Определяне представител на Общински съвет - Сливенв Областен съвет
за намаляване риска от бедствия
Изпълнение : ОПРЕДЕЛЯ за представител на Общински съвет - Сливен в Областен
съвет за намаляване риска от бедствия Тодор Начев.
Решение № 360/28.07.2016г.
Относно: Отпускане на финансови средствапо Решение № 254/1997 год. На
Общинския съвет
Изпълнение : I.ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/ лева на:
НЧ „Пробуда 1906” гр. Кермен
II.ОТПУСКА финансови средства в размер на 2000 /две хиляди/ лева на:
Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България за
провеждане на 25-и юбилеен национален събор
III.ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 200 /две хиляди и двеста/ лева на:
ХГ „Димитър Добрович” за отпечатване на каталог „200 години от рождението на
Димитър Добрович”.
IV. Средствата да се осигурят по Решение №254/1997год. на Общинския съвет:
/приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./
По протокол № 12 от проведеното на 31.08.2016 г.заседание :
Решение № 361/31.08.2016г.
Относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на Община
Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия
Изпълнение : Не приема наредбата
Решение № 362/31.08.2016г.
Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнениена Правилник за
работата на Общински фонд „Култура”към Община Сливен
Изпълнение : §1. В чл.17, ал.1 се създава нова т.5 със следното съдържание: „ Внася чрез
Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към
Общински съвет - Сливен Протокол от заседание на Управителния съвет на фонд
„Култура” за финансиране и съфинансиране на стойностни образци на културата, в

различните й форми, тематично обвързани със Сливен и сливенския край за
утвърждаване от Общинския съвет.”
§2. Чл.20 става чл.19, чл.21 става чл.20 и чл.22 става чл.21.
Решение № 363/31.08.2016г.
Относно: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за
поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации,
при условията на частно предлагане
Изпълнение : Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.
Решение № 364/31.08.2016г.
Относно : Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
Изпълнение : Издадена Заповед № РД-15-1291/29.09.16г.
Решение № 365/31.08.2016г.
Относно: Промени в ръководствата на постоянните комисии на Общински съвет
Сливен
Изпълнение : Избира Галина Вучкова за зам.председател на ПК по образование, наука,
култура и вероизповедания.
Избира д-р Иван Данчев за зам.председател на ПК по общинска собственост и местно
самоуправление.
Решение № 366/31.08.2016г.
Относно : Промени в състава на Управителния съветна Общински фонд „Култура”
към община Сливен
Изпълнение : Освобождава МИЛЕНА ЧОЛАКОВА като член на Управителния съвет
на Общински фонд „Култура” към община Сливен.
Избира ГАЛИНА ВУЧКОВА за член на Управителния съвет на Общински фонд
„Култура” към община Сливен
Решение № 367/31.08.2016г.
Относно: Намаляване на капацитета и числеността на социална услуга Звено
„Домашен помощник” към Домашен социален патронаж - Сливен
Изпълнение: Намалява, считано от 01.10.2016 г., капацитета на Звено „Домашен
помощник” към Домашен социален патронаж – Сливен от 100 на 5 места и числеността
на персонала от 39 на 2 щатни бройки
Решение № 368/31.08.2016г.
Относно: Партньорство на Община Сливен по проект на МОН за построяване на
нов физкултурен салон и спортни площадки за нуждите на Професионална гимназия по
икономика „Професор доктор Димитър Табаков”

Изпълнение :Предназначението на сградата и терена за Професионална гимназия по
икономика „Професор доктор Димитър Табаков”, обект на интервенция по проекта,
няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на образователната институция за
период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта,
включително и по отношение на гарантиране на устойчивостта на инвестициите и
опазване на обекта.
Решение № 369/31.08.2016г.
Относно : Партньорство на Община Сливен по проект на МОН за построяване на
нов физкултурен салон и открити спортни площадки за нуждите на Професионална
гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев
Изпълнение: Предназначението на терена за Професионалната гимназия по
хотелиерство и туризъм „Академик Неделчо Неделчев”, обект на интервенция по
проекта, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на образователната
институция за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по
проекта, включително и по отношение на гарантиране на устойчивостта на
инвестициите и опазване на обекта.
Решение № 370/31.08.2016г.
Относно: Съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на
енергийната ефективност чрез въвеждане на централни системи за отопление, вентилация
и климатизация на четири обществени сгради” по Процедура BG04-02-03-01 „Повишаване
на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници за
отопление и/или охлаждане в общински и държавни сгради и локални отоплителни
системи” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014
Изпълнение : Писмо с Изх.№ 0417-29/23.11.16.изпратени документи от Община Сливен за
сключване на споразумение към договор
Издадена Заповед № РД-15-1738/20.12.16г.създаване на работна група по проект
Решение № 371/31.08.2016г.
Относно : Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от
минерална вода - изключителна държавна собственост от находище „Сливенски минерални
бани” – сондажи №№ 2ВК и 3ВК
Изпълнение : Обявление № ОРД03-524/29.09.16г.
Решение № 372/31.08.2016г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в
с.Драгоданово, общ.Сливен.Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ І-262 в кв.33, с площ от 1400
кв.м, отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Драгоданово,
общ.Сливен, ведно с построената в него масивна жилищна сграда със ЗП 61,30 кв.м.
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1308/03.10.2016г.

2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1455/27.10.16г
3.Заповед за отписване № РД-15-1669/09.12.16г
Решение № 373/31.08.2016г.
Относно : Продажба на имот с идентификатор № 68117.11.6633 - частна общинска
собственост в местността „Юрта” в землището на село Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1289/29.09.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1580/18.11.16г.
3.Заповед за отписване № РД-15-1616/25.11.16г.
Решение № 374/31.08.2016г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори № 68117.510.371, 68117.510.372, 68117.510.373 и №
68117.510.373 в местността „Дългата нива” в землището на село Сотиря.
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1289/29.09.16г.
1.Заповед за спечелил търг № РД-15-1444/26.10.16г
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1443/26.10.16г
3.Заповед за спечелил търг № РД-15-1445/26.10.16г
4.Заповед за спечелил търг № РД-15-1442/26.10.16г
Решение № 375/28.07.2016г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имотис идентификатори: 67338.406.43, 67338.434.460 и 67338.434.466, находящи
се в м. „Орта синур” и „Плоски рът” гр.Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1310/03.10.16г.
1.Заповед за спечелил търг № РД-15-1447/27.10.16г.и Заповед за отписване № РД15-1648/05.12.16г.
2. Заповед за спечелил търг № РД-15-1454/27.10.16г и Заповед за отписване №
РД-15-1670/09.12.16г.
3. Заповед за спечелил търг № РД-15-1451/27.10.16г.и Заповед за отписване № РД15-1671/09.12.16г.
Решение № 376/31.08.2016г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори № 67338.434.439 и № 67338.434.448, в местността
„Плоски рът” в землището на гр.Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1290/29.09.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1381/19.10.16г.
3. Заповед за отписване № РД-15-1667/09.12.16г
4. Заповед за отписване № РД-15-1668/09.12.16г
Решение № 377/31.08.2016г.

Относно : Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.434.239, находящ се в м. „Плоски рът”, гр.Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1310/03.10.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1450/27.10.16г.
3.Заповед за отписване № РД-15-1647/05.12.16г.
Решение № 378/31.08.2016г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.433.235, в местност „Тасмата” в землището на
гр.Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1290/29.09.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1384/19.10.16г.
3.Заповед за отписване № РД-15-1601/24.11.16г.
Решение № 379/31.08.2016г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.425.263, в местност „Рамануша” в землището на
гр.Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1290/29.09.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1384/19.10.16г.
3.Заповед за отписване № РД-15-1615/24.11.16г.
Решение № 380/31.08.2016г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
УПИ ХІХ-14, кв.1, с.Божевци, общ.Сливен
Изпълнение :11 1.Заповед за прекратяване на съсобствеността № РД-15-1324/05.10.16г.
2.Заповед за отписване № РД-15-1646/05.12.16г.
Решение № 381/31.08.2016г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
УПИ ХVІ-202, кв.41, с.Калояново, общ.Сливен
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-1390/19.10.16г.
Решение № 382/31.08.2016г.
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Сливен иТеньо
Панайотов Панайотов в поземлен имот 68117.512.39,местност „Мочурите”, землище на
с.Сотиря,чрез изкупуване дела на Община Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за прекратяване на съсобствеността № РД-15-1327/05.10.16г
2. Заповед за отписване № РД-15-1489/01.11.16г.
Решение № 383/31.08.2016г.

Относно : Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на
строеж за изграждане на базова станция върху застроена площ от 500 кв.м., в УПИ ХІІ,
кв.15 по плана на с.Калояново, общ.Сливен, при граници на УПИ: УПИ VІІ, улици от двете
страни и УПИ VІІІ.
Изпълнение : 1.Заповед за търг за учредяване право на строеж № РД-15-1309/03.10.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1456/27.10.16г
Решение № 384/31.08.2016г.
Относно: Да се учреди възмездно право на строеж на гражданин с установени
жилищни нужди, правоимащ 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 жилищна сграда върху общински имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор № 81387.501.285, с площ от 1258 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: незастроен имот за
жилищни нужди по кадастралната карта на с.Чинтулово, общ.Сливен.
Изпълнение : Заповед за учредяване право на строеж № РД-15-1325/05.10.16г
Решение № 385/31.08.2016г.
Относно: Учредяване право на строеж за сграда, получила траен градоустройствен
статут в имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ 67338.560.74 (УПИ V,
кв.615 по ПУП на кв. „Дружба”, гр.Сливен
Изпълнение : Заповед за учредяване право на строеж № РД-15-1322/05.10.16г.
Решение № 386/31.08.2016г.
Относно : Учредяване право на пристрояване (външно стълбище) върху поземлен
имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.549.95,гр.Сливен, ЦГЧ
Изпълнение : Заповед за учредяване право на строеж № РД-15-1321/05.10.16г.
Решение № 387/31.08.2016г.
Относно: Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на ветерани, участвали във
Втората световна война от горски територии собственост на Община Сливен.
Изпълнение : С писмо с изх .№ 6200-16/1/ от 29.09.16г. изпратен списък с утвърдените
лица имащи право да получат дърва за огрев до Директора на ОП ЗГВР.
Решение № 388/31.08.2016г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.53.37, м.„Сливенски кър”,
землището на гр.Сливен, общ.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 389/31.08.2016г.

Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проектза Подробен
устройствен планза поземлен имот 081005,м.„Памуклука”, землището на с.Селиминово,
общ.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение
Решение № 390/31.08.2016г.
Относно: 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 водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод в ПИ 000404 до ПИ 051035, отреден „За оранжерия“, местност „Джинджи
чифлик“, землище с.Самуилово, общ.Сливен и преминаващ през имот 000404 с НТП „Полски
път“ в същото землище и одобрява задание за неговото проектиране.
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 391/31.08.2016г.
Относно : Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за изграждане на водопроводно отклонение от точка на
водовземане – съществуващ водопровод в ПИ 67338.832.77/проектен идентификатор
67338.832.78/ до ПИ 67338.832.7, в който ще бъде реализирано инвестиционно намерение
„Автокъща и автосервиз“, преминаващ през ПИ 67338.832.77, полски път, местност
„Къра”, землище гр.Сливен.
Изпълнение : Издадена Заповед № РД-15-1037/2016г.
Решение № 392/31.08.2016г.
Относно: Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за изграждане на пътна връзка в имот с проектен идентификатор
67338.832.79 /образуван от ПИ 67338.832.77/, представляващ полски път, публична
общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.832.7, в който
ще бъде реализирано инвестиционно намерение „Автокъща и автосервиз”, местност
„Къра”, землище гр.Сливен.
Изпълнение : Издадена Заповед № РД-15-1037/2016г.
Решение № 393/31.08.2016г.
Относно: Даване съгласие на Славянка Петрова Йорданова за нейна сметка
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания –
изграждане на пътна връзка в имоти с идентификатори 67338.801.16 и 67338.801.17,
представляващи полски път и изоставена орна земя, общинска собственост, за осигуряване
на транспортен достъп до ПИ 67338.801.5, отреден „За метанстанция”, местност
„Къра”, з-ще кв.„Речица“, гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Изпълнение : С писмо с изх № 5700-466/2016 год. до Директора на СГККгр.Сливен са
отразени промените за нанасяне в кадастралната карта на града.
Решение № 394/31.08.2016г.
Относно: Преобразуване на Общински детски комплекс – Сливен в Център за
подкрепа за личностното развитие – Детски комплекс – Сливен
Изпълнение : Заповед № РД-15-1332/06.10.16г.
Отпуснати финансови средства по партида КТ-2122 4214-0-20/КОР.С-КА 6421.
Решение № 395/31.08.2016г.
Относно: Отпускане финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общински
съвет Сливен за финансиране проекти, одобрени на пролетната сесия на Общински фонд
„Култура” към Община Сливен
Изпълнение : ОТПУСКА финансови средства на проекти, одобрени на пролетната сесия
на Общински фонд „Култура” към община Сливен:
1. Проект- Издаване на специален брой на списание „Пламък”, посветен на 130 години
от смъртта на Добри Чинтулов.Сума- 2800лв.;
2. Проект- Кураторски проект „Преоткриване- 2016”, посветен на 20- годишнината от
създаването на специалност „Иконопис” в НХГ „Димитър Добрович”- Сливен.Сума2800 лв.;
3.Проект- „Надя Неделина- вековечната”-книга за личността и поезията на Надя
Неделина.Сума- 1600лв.;
4.Проект- Издаване на документален сборник „Сливенци”, посветен на старите
сливенски родове и техните най-ярки представители.Сума- 1200лв.;
5.Проект- Издаване на книга „Властникът не носи сандалите на Христос”. Сума1000лв.;
6.Проект- Издаване на сборник от сонети „Стъпки по пясъка”.Сума- 1000 лв.;
7.Проект- Документален филм „Света гора сливенска”Сума- 1900лв.;
8.Проект- „Портрет на моя град”Сума- 1000 лв.;
II. Средствата да се осигурят по Решение №254/1997год. на Общинския съвет:
/приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./
Решение № 396/31.08.2016г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год. на
Общинския съвет
Изпълнение : ОТПУСКА финансови средства в размер на от по 800 /осемстотин/ лева
на:
1. НЧ „Светлина-1926” с. Селиминово - общ. Сливен
2. НЧ „Надежда-1926” с. Гергевец - общ. Сливен
ІІ. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева на:
ОС „Съюз на пенсионерите 2004-Сливен” за организиране и провеждане на
Национален фолклорен събор „Карандила пее”.
ІІІ. ОТПУСКА финансови средства в размер на 300 /триста/ лева на:
ТД „Лазар Маджаров” гр. Сливен за участие в националния събор „Петрова нива”.

ІV. Средствата да се осигурят по Решение №254/1997год. на Общинския съвет:
/приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./
Издадена Заповед № РД-15-1294/30.09.16г.
Решение № 397/31.08.2016г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : Отпуснати финансови средства по партида КТ-2122 4214-0-20/КОР.С-КА6421 по приложеният списък.
Решение № 398/31.08.2016г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Розка Георгиева Попова, като наследничка на Георги Петров Попов в ПИ с
идентификатор 67338.532.129, ул. „Георги Гюлмезов” №13, гр. Сливен
Изпълнение : 1.Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-1300/30.09.16г.
2. Заповед за отписване № РД-15-1453/27.10.16г
Решение № 399/31.08.2016г.
Относно : Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по ДБФП BG05M9OP001-2.004-0057 „Предоставяне
на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства
Сливен”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020
Изпълнение : 1.Заповед № РД-15-1147/26.08.16г за сформиране на екип по проекта
2. Заповед № РД-15-1596/24.11.16г. за разглеждане на оферти по проекта
Решение № 400/31.08.2016г.
Относно : Промяна адреса на предоставяне на услугата „Защитено жилище за
хора с умствена изостаналост” гр. Сливен, ул. Битоля № 17
Изпълнение : Променя адреса на предоставяне на услугата „Защитено жилище за хора с
умствена изостаналост” с капацитет 6 места от гр. Сливен, ул. „Битоля” № 17 на гр.
Сливен, кв. „Българка” № 66, считано от 01.09.2016 г.
Решение № 401/31.08.2016г.
Относно: Изменение на Решение № 354/28.07.2016 година на Общински съвет Сливен
Изпълнение : Изменя по приложение
По протокол № 13 от проведеното на 29.09.2016 г.заседание :
Решение № 402/29.09.2016г.
Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“

Изпълнение : Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината“
г-н Деньо Денев за особени заслуги към град Сливен и общината в областта на
културата.
Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината“ г-жа Ефимия
Павлова за особени заслуги в областта на културата и изключителен принос в
популяризирането на името на град Сливен и Сливенска общината.
Решение № 403/29.09.2016г.
Относно: Изменение и допълнение на Решение № 354 от 28.07.2016 година на
Общински съвет - Сливен
Изпълнение : Изменя т. 1 в Решение № 354 от 28.07.2016 год.по приложението
Решение № 404/29.09.2016г.
Относно: Изменение на Решение № 401/31.08.2016 година на Общински съвет Сливен
Изпълнение : Изменя Решение № 401 от 31.08.2016 год. на Общински съвет – Сливен по
приложението
Решение № 405/29.09.2016г.
Относно : Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
Изпълнение : Изменя по приложение
Решение № 406/29.09.2016г.
Относно: Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „Тритон“ ООД
Изпълнение : С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен
план на УПИ XI-„за търговска и складова база за строителни материали“, УПИ XII-„за
промишлена и складова дейност и търговия“, УПИ L-„за заведение за бързо хранене“ и
УПИ LI-„за търговска и складова база за дървен материал“ в кв.14, Промишлена зона,
гр. Сливен, частите от поземлен имот с идентификатори 67338.602.119-публична
общинска собственост, придадени по регулация, променят характера си от публична в
частна общинска собственост
Решение № 407/29.09.2016г.
Относно : Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „ЕВА 77“ ООД
Изпълнение : С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен
план на УПИ I- „За болница“ в кв.715, гр. Сливен, частта от поземлен имот с
идентификатор 67338.557.56-публична общинска собственост, придадена по регулация,
променя характера си от публична в частна общинска собственост
Решение № 408/29.09.2016г.

Относно : Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци
Изпълнение : § 1. Приема Наредба за определяне размера на местните данъци.
Решение № 409/29.09.2016г.
Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда при поставяне на
временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона за устройство
на територията за територията на Община Сливен
Изпълнение : Параграф единствен. Чл. 6 от Наредбата за реда при поставяне на
временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона за
устройство на територията за територията на Община Сливен, се изменя: „За терени
собственост на физически или юридически лица, разрешение за поставяне на
преместваем обект се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на
поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект
площ”.
Решение № 410/29.09.2016г.
Относно : Проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната дейност
на територията на Община Сливен
Изпълнение : 1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за рекламната дейност на
територията на Община Сливен.
§ 1. Чл.26 ал.1 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за рекламната дейност на
територията на Община Сливен да се изменя: „РИЕ могат да се разполагат на
територията на Община Сливен при условие, че са допуснати като местоположение,
имат разрешение за поставяне, издадено по реда на чл.56 ал.2 от ЗУТ и сключен
договор с Община Сливен (за имоти и съоръжения, общинска собственост)”.
§2. Чл.26 ал.2 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за рекламната дейност на
територията на Община Сливен се отменя.
§3. Чл.28 ал.2 т.4 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за рекламната дейност
на територията на Община Сливен да се изменя: „Изрично писмено съгласие от
собственика/собствениците на поземления имот или сградата, където ще бъде поставен
РИЕ или писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ, когато заявлението
се подава от несобственик или съсобственик. В режим на етажна собственост се
представя решение на общото събрание.“
§4. Чл.29 ал.4 т.2 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за рекламната дейност
на територията на Община Сливен се отменя.
§5. Чл.31 ал.2 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за рекламната дейност на
територията на Община Сливен да се изменя: „Когато РИЕ са ситуирани върху
общински имоти длъжностното лице, по предходната алинея, заедно с разрешението за
поставяне изготвя договор за РИЕ и ги предоставя на Кмета на Общината за подпис,
спазвайки срока по ал. 1. Когато РИЕ се захранват с електрическа енергия в договора
се урежда реда за заплащането й. Договорът за РИЕ се връчва на собственика или
упълномощено от него лице заедно с разрешението за поставяне и един екземпляр от
документацията по чл. 28, ал. 2, т. 2, след представяне на документи за платена такса.“

Решение № 411/29.09.2016г.
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно
почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен
Изпълнение § 1. Приема Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово
паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен.
Решение № 412/29.09.2016г.
Относно : Правилник за Изменение и допълнение на Правилника за работата на
Общински фонд „Култура“ към Община Сливен
Изпълнение : Изменя и допълва Правилника за работата на Общински фонд „Култура“
към Община Сливен както следва:
§1. Досегашният текст на чл.14 става ал.1 на чл.14.
§2. Създава нова ал.2 в чл.14 със следния текст: „Когато член на УС на Фонда не живее
в град Сливен, неговите транспортни разходи са за сметка на одобрения бюджет на
Общинския Фонд „Култура“.
§3. Създава нова ал.3 в чл.14 със следния текст: „При необходимост УС на Фонда може
да привлича външни експерти, като техните хонорари и командировъчни разходи се
заплащат от одобрения бюджет на Фонд „Култура“ към Община Сливен.
Решение № 413/29.09.2016г.
Относно : Изменение на Решение № 322 от 28.07.2016 г.
Изпълнение : Изменя Решение № 322 от 28.07.2016 г. както следва:
В т.1 изразът „за което да се осигури съфинансиране в размер на 59 862,16 лв.” да се
замени с израза „за което да се осигури съфинансиране в размер на 68 841,48 лв.”
Решение № 414/29.09.2016г.
Относно: Промени в състава на Комисия по стипендиите на Община Сливен и
изменение на Решение № 74/28.01.2016 год. на Общински съвет Сливен
Изпълнение 1. Освобождава като членове на Комисия по стипендиите на Община
Сливен:
Йордан Берберов и Стоян Гурков
2. Избира за членове на Комисията по стипендиите на Община Сливен:
Силвия Никова – главен експерт в дирекция „Социални дейности, здравеопазване и
спорт“
Соня Тенева Келеведжиева – общински съветник, Председател на ПК ОНКВ
3. Точка 4 от Решение № 74/28.01.2016 год. се изменя и придобива следния вид:
Милена Чолакова – директор дирекция „Образование, култура и връзки с
обществеността“
Решение № 415/29.09.2016г.
Относно : Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през
Четвъртото тримесечие на 2016 год.

Изпълнение: Приема Програма за работата на Общински съвет Сливен през Четвъртото
тримесечие на 2016 год.
Решение № 416/29.09.2016г.
Относно : Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния
въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на община Сливен за
периода 2014 – 2020 г.
Изпълнение: Приема актуализация на Програма за намаляване нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни
вещества на територията на Община Сливен за периода 2014 – 2020 г.
Решение № 417/29.09.2016г.
Относно: Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе
върху поземлен имот общинска собственост в землището на кв.Речица, гр.Сливен
Изпълнение : Не приема предложението
Решение № 418/29.09.2016г.
Относно: Продажба на имот с идентификатор № 68117.11.9521 - частна
общинска собственост в местността „Юрта“ в землището на село Сотиря, общ. Слив
Изпълнение : 1.Заповед за търг № РД-15-1460/28.10.16г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1580/18.11.16г.
3.Заповед за отписване № РД-15-1765/29.12.16г.
Решение № 419/29.09.2016г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с полезна площ 37 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на масивна
сграда – здравна служба, парцел 1, кв. 8 по плана на с. Божевци.
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1449/27.10.16г.
Решение № 420/29.09.2016г.
Относно : Добив на суха и паднала дървесна маса от общинска горска
територия в землищата на с. Раково, с. Голямо Чочовени, с. Трапоклово и с. Горно
Александрово, собственост на Община Сливен
Изпълнение : Дава съгласие за допълване на годишната програма
Решение № 421/29.09.2016г.
Относно : Изменение и Допълнение на Решение 291 от 30.06.2016 год. и
на Решение 332 от 28.07.2016 год.
Изпълнение : ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 291 от 30.06.2016 год. и Решение 332 от
28.07.2016 год. както следва:

§1 В т. 1 абзац първи се правят следните редакции след изразът «192„г“- 360 м3»; се
добавя «182„ж“- 105 м3» и «183„в“- 105 м3»
§2 В т. 2 след изразът «192„г“» се добавя «182„ж“» и «183„в“»
Решение № 422/29.09.2016г.
Относно: Освобождаване на управителя на „ДКЦ-1 - Сливен” ЕООД и назначаване
на временно изпълняващ длъжността
Изпълнение : Приема предложението
Решение № 423/29.09.2016г.
Относно : Обявяване на конкурс за избор на управител на „ДКЦ-1 - Сливен” ЕООД
Изпълнение : Приема предложението
Решение № 424/29.09.2016
Относно : Приемане на решение за съгласуване на подробни устройствени планове
на части от гр.Сливен, Община Сливен
Изпълнение : 1.Заповед № РД-15-1490/02.11.16г
2.Заповед № РД-15-1491/02.11.16г
3.Заповед № РД-15-1498/03.11.16г
Решение № 425/29.09.2016г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопроводно
отклонение в землището на с. Злати войвода, общ.Сливен
Изпълнение :В процес на изпълнение
Решение № 426/29.09.2016г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопроводно
отклонение в землището на гр.Сливен
Изпълнение:В процес на изпълнение
Решение № 427/29.09.2016г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура в землището на с.Чокоба, общ.Сливен
Изпълнение : Обявено в ДВ
Решение № 428/29.09.2016г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура в землището на гр.Сливен
Изпълнение : Обявено в ДВ

Решение № 429/29.09.2016г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.801.7, м.„Къра”,
землището на кв.Речица, гр.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 430/29.09.2016г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.852.7, м.„Баалъка”,
землището на кв.Речица, гр.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 431/29.09.2016г.
Относно: Програмата на Община Сливен за отбелязване празника на Сливен 26
октомври, Димитровден
Изпълнение :Утвърждава Програмата на Община Сливен за 26 октомври, Димитровден
– празник на Сливен, съгласно Приложение 1.
Решение № 432/29.09.2016г.
Относно : Избор на знаменосец и асистенти на Знамето на град Сливен
Изпълнение :
ИЗБИРА за знаменосец и асистенти на Знамето на Община Сливен
за срок от една година:
Цветомир Иванов Петков - знаменосец
Дима Валентинова Маринова - асистент
Яница Емилова Руманецова – асистент
Решение № 433/29.09.2016г.
Относно : Отпускане на финансови средства от Приложение №7, т.11 „Резерв за
допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС“ на Бюджета на Община Сливен
за 2016 год.
Изпълнение : 1. Отпуска финансови средства в размер на 300 /триста/ лева на Асен
Асенов Йорданов от ДЮШ при ФК „Самуил” с. Самуилово
2. Отпуска финансови средства в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на Клуб по спортни
танци „Туида“, град Сливен
3. Средствата да се осигурят от Приложение 7, т.11 „Резерв за допълнителни
мероприятия по предложение на ПК ДМС“ на Бюджета на Община Сливен за 2016 год.
4. Асен Асенов Йорданов и КСТ „Туида“ град Сливен в срок до 23 декември 2016 год.
Решение № 434/29.09.2016г.

Относно : Финансиране на одобрени проекти от есенна сесия на ОбФ „Култура”
към Община Сливен, със заделени средства от бюджета на Община Сливен в дейност
„Други дейности по културата”
Изпълнение : I. ОТПУСКА финансови средства на проекти, одобрени на есенната сесия
на Общински фонд „Култура” към Община Сливен:
1. Проект- Издаване на изследователски труд, свързан с живота и творчеството на
писателя Константин Константинов. Сума – 2300 лв.;
2. Проект- „Паметникът- дело общонародно, продължение на Възраждането-2700 лв.;
3. Проект- „Децата на града” - документална поредица от късометражни, документални
филми. Сума – 3500 лв.;
4. Проект- Осми международен фестивал на източноправославната църковна музика
„Николай Триандафилов- Сливенец”. Сума- 2000 лв;
5. Проект- „Болката на паметта- 100 години от рождението на Мишо Хаджийски”.
Автори Анна Малешкова и Николай Куртев. Сума- 800 лв.;
6. Проект- „Да знаем за войната, да пазим мира. 70 години от края на Втората световна
война 1945-2015”. Сума- 3200 лв.
II. Средствата се осигуряват от бюджета на Общински фонд „Култура” за 2016 г., в
дейност „Други дейности по културата”.
Решение № 435/29.09.2016г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. На
Общинския съвет
Изпълнение : I.ОТПУСКА финансови средства в размер на:
1. 1500 /хиляда и петстотин/ лева на Клуб по спортни танци „Туида“ град Сливен
II.ОТПУСКА финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на:
1. Църковно настоятелство на храм „Свети Великомъченик Теодор Тирон“ – местност
Селището – Сливен;
2. НЧ „Петър Берон-1934“ с. Тополчане
3. Държавен куклен театър Сливен
4. НЧ „Зора-1860“
III.ОТПУСКА финансови средства в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева на
кметство с. Мечкарево IV.ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/
лева на НЧ „Съгласие 1928“
V.ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева на кметство с.
Сотиря
VI. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
/Приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2016 год./
Решение № 436/29.09.2016г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : Отпуснати финансови средства по партида КТ-2122-4214-0-20/КОР.С-КА
6421 по приложеният списък.
Решение № 437/29.09.2016г.

Относно : Отпускане на персонална пенсия на Мария Златева Иванова
Изпълнение : Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване на Мария Златева Иванова, ЕГН …………
Решение № 438/29.09.2016г.
Относно: Мнение за опрощаване на несъбираеми държавни вземания към
държавни институции
Изпълнение : Приема искането на Цанко Николов Христов, гр. Сливен, община Сливен,
относно опрощаване на задължения за неплатени задължения, наложени чрез
наказателно постановление
По протокол № 14 от проведеното на 29.09.2016 г ИЗВЪНРЕДНО заседание :

Решение № 439/29.09.2016г.
Относно :Упълномощаване на кмета на общината да подпише "Запис на заповед"
като обезпечение на авансово плащане по ДБФП BG05M9OP001-2.002-0206-C03 "Подкрепа
и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в
общността или в домашна среда на Звено за социални услуги "Домашен помощник" към
Домашен социален патронаж, град Сливен
Изпълнение : Изпратени писма с изх № 9200-555 и изх.№ 2400-1974 от
30.09.2016г.,съответно за Директора на ДСП гр.Сливен и Директора на ДСП гр.Сливен
списъци за проверка на двойно финансиране на кандидатите/потребителите/ на
услугата.
По протокол № 16 от проведеното на 17.11.2016 г.заседание :

Решение № 440/17.11.2016г.
Относно: Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на Община
Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия
Изпълнение : §1.Приема Наредба за упражняване правата на собственик на Община
Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия
Решение № 441/17.11.2016г.
Относно: Приемане на „Наредба за реда и условията за извършване на
строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на
територията на Община Сливен, свързани с разкопаване на общински терени (улични и

тротоарни настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи
и др.)“
Изпълнение : §1. Приема „Наредба за реда и условията за извършване на строителни и
монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на
Община Сливен, свързани с разкопаване на общински терени (улични и тротоарни
настилки, вътрешно квартални пространства, общински пътища, зелени площи и др.)
и приложенията към нея”.
Решение № 442/17.11.2016г.
Относно : Допълнение на Решение № 408 за приемане на Наредбата за определяне
на размера на местните данъци, взето на сесия на Общински съвет Сливен от 29.09.2016 г.
по т.7
Изпълнение : Не приема предложението за допълнение на Решение № 408 за приемане на
Наредбата за определяне на размера на местните данъци, взето на сесия на Общински
съвет Сливен от 29.09.2016 г. по т.7.
Решение № 443/17.11.2016г.
Относно : Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
Изпълнение : Издадена Заповед № РД-15-1625/29.11.16г.
Решение № 444/17.11.2016г.
Относно : Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за
поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации,
при условията на частно предлагане
Изпълнение : Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.
Решение № 445/17.11.2016г.
Относно : Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен за
първото шестмесечие на 2016 г.
Изпълнение : Приема за сведение
Решение № 446/17.11.2016г.
Относно: Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по ДБФП:
BG05FMOP001-3.002-0148C01„Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен“, по Процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на
топъл обяд – 2016 г.” по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане
Изпълнение : С вх.№ 1200-456/18.11.16г. получено писмо до Община Сливен за одобрено
искане по ОП.С изх.№ 11200-465/28.11.16г.са изпратени писма за сключване на
договори по програмата след проведен конкурс съответно до Директорите на ИДСП и
РДСП гр.Сливен

Със Заповед № РД-15-1264/21.09.16г. е сформиран работен екип.
Решение № 447/17.11.2016г.
Относно : Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по ДБФП BG16RFOP001-8.001-0029-С01
„Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната
програма”
Изпълнение : 1.Заповед № РД-15-1277/2016 г. за сформиране на екип по програмата
2.Заповед № РД-15-1578/2016 г. за удължаване срока за получаване на оферти
3.Заповед № РД-15-1588/2016 г. комисия за разглеждане на оферти
Решение № 448/17.11.2016г.
Относно: Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през
третото тримесечие на 2016 година на Кмета на община Сливен
Изпълнение : Одобрява Отчет за извършените разходи за командировки в страната от
СТЕФАН РАДЕВ кмет на община Сливен през третото тримесечие на 2016 год.
Решение № 449/17.11.2016г.
Относно : Изменение на Решение № 1404/29.09.2011 г. на Общински съвет Сливен за
предоставяне безвъзмездно за управление на имоти, частна общинска собственост на
юридически лица на бюджетна издръжка
Изпълнение : Изменя Решение №1404 от 29.09.2011 г. на Общински съвет Сливен, както
следва:
Изразът „за срок от 10 (десет) години на Регионален инспекторат по образованието –
Сливен“ се заменя с израза „на Регионално управление на образованието Сливен до
отпадане на нуждата“.
Решение № 450/17.11.2016г.
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Общински съвет Сливен на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004”
Изпълнение : Приема да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет)
години на Общински съвет - Сливен на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004”
върху недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи имот с
идентификатор № 67338.561.142.2 и имот с идентификатор № 67338.561.142.1 с обща
площ 68.52 кв.м, находящи се в кв. „Стоян Заимов“ гр. Сливен.
Решение № 451/17.11.2016г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.433.15 в местността „Батмиш“ в землището на
гр.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение

Решение № 452/17.11.2016г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.434.456 в местността „Плоски рът“ в
землището на гр.Сливен
Изпълнение В процес на изпълнение
Решение № 453/17.11.2016г.
Относно : Продажба на имоти - частна общинска собственост, поземлени имоти
с идентификатори: 67338.434.461 и 67338.434.474, находящи се в м. „Плоски рът“,
гр.Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1697/15.12.16г.
Решение № 454/17.11.2016г.
Относно: Продажба на поземлен имот 030001 от ОбПФ, землище на с. Желю
войвода
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1760/27.12.16г.
Решение № 455/17.11.2016г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.432.531, находящ се в м. „Чинтулово“, гр.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 456/17.11.2016г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.419.276 в местността “Лозарски връх“, селищно
образувание „Изгрев“ в землището на гр.Сливен .
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1698/15.12.16г.
Решение № 457/17.11.2016г.
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и Мери
Михайлова Маринова в поземлен имот с идентификатор 67338.406.383, м. „Орта синур” по
кадастралната карта на гр.Сливен, чрез изкупуване дела на Общината
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-1699/15.12.16г.
Решение № 458/17.11.2016
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез извършване на делба на ПИ с
идентификатор 67338.418.175 по КККР - гр. Сливен, м. „Лозарски връх“, между Община
Сливен и Петранка Михалева Илиева
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-1718/16.12.16г

Решение № 459/17.11.2016г.
Относно: Даване на Славянка Петрова Йорданова предварително съгласие за
определяне на площадка или трасе за изграждане на пътна връзка върху следния имот с
проектен идентификатор, общинска собственост в землището на кв.“Речица“, гр.Сливен:
ПИ № 67338.801.116 по кадастралната карта на гр.Сливен
Изпълнение : Дава съгласие
Решение № 460/17.11.2016г.
Относно: Предоставяне за управление на общински нежилищен имот, публична
общинска собственост, представляващ част от масивна сграда на един етаж – училище с
полезна площ 94 кв.м, ведно с дворно място от 2890 кв.м, съставляващо парцел І в кв. 11 по
плана на с. Глушник, общ. Сливен
Изпълнение : Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016 г., приета с Решение №68 от 28.01.2016 г. на Общински
съвет Сливен, като в раздел IV „Предоставяне право на ползване” се създава нова
точка, и в графа „Имот“ се вписва „част от масивна сграда на един етаж – училище с
полезна площ 94 кв.м, ведно с дворно място от 2890 кв.м, съставляващо парцел І в кв.
11 по плана на с. Глушник, общ. Сливен“, в графа „площ“ се вписва „2984 кв.м“, а в
графа „Описание“ се вписва „за нуждите на кметство Глушник“.
2. Предоставя за управление на Кмета на кметство Глушник, община Сливен
общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващ част от
масивна сграда на един етаж – училище с полезна площ 94 кв.м, ведно с дворно място
от 2890 кв.м, съставляващо парцел І в кв. 11 по плана на с. Глушник, общ. Сливен
Решение № 461/17.11.2016г.
Относно: Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ в землището на село
Сотиря
Изпълнение : Дава съгласие за предоставяне на наследниците на Иван Стойков
Гарванов на следните поземлени имоти в землището на с.Сотиря, като реалното
влизане във владение да се осъществи след 01.10.2017г.:- ПИ № 004009 с площ от 6,550
дка; - ПИ № 004011 с площ от 4,000 дка; - ПИ № 004012 с площ от 4,988 дка; -ПИ №
008018 с площ от 4,399 дка; - ПИ № 008038 с площ от 4,728 дка-Обща площ на имотите
24,665 дка.
Решение № 462/17.11.2016г.
Относно : Отмяна на Решение №1425 от 27.08.2014 год.
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1702/15.12.16г
Решение № 463/17.11.2016г.
Относно : Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на вещ, общинска собственост, представляваща павилион с
временен статут със застроена площ 105 кв.м, изграден в ПИ №67338.507.140 собственост

на частно лице, находящ се на ул. „Аспарух“ №14, гр. Сливен, както и частична ограда и
асмалък в имота
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1701/15.12.16г
Решение № 464/17.11.2016г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху
имот–публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №
67338.832.79 по кадастралната карта на гр.Сливен
Изпълнение :Заповед за учредяване право на строеж № РД-15-1704/15.12.16г
Решение № 465/17.11.2016г.
Относно : Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост като в Раздел ІІ - ОПС се добавя: УПИ ХІ, кв.15, с площ от 880
кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Калояново, общ.Сливен
Изпълнение: Заповед № РД-15-1728/19.12.16г.
Решение № 466/17.11.2016г.
Относно: Учредяване право на пристрояване (тераса) върху поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 67338.516.220, гр.Сливен, кв.„Република“
Изпълнение : Заповед за учредяване право на пристрояване № РД-15-1700/15.12.16г
Решение № 467/17.11.2016г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
помещения (лекарски кабинет и манипулационна стая), с полезна площ 32 кв. м., находящи
се в двуетажна масивна сграда – здравен дом, парцел І, кв. 23 по плана на с. Стара река,
общ. Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1701/15.12.16г
Решение № 468/17.11.2016г.
Относно: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина, собственост на
Община Сливен за 2017 година и изпълнение на ползването на дървесина от горски
територии-общинска собственост от редовни сечи за ЛФ 2017 г., при спазване на
принципите и условията на чл.5 от ”Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите”, изм.
и доп., ДВ, бр.72 от 18.09.2015г.
Изпълнение : Приема годишният план
Решение № 469/17.11.2016г.
Относно: Разрешение изработването на проект за ПУП–парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищните образувания за трасе на водопровод от водоем в имот 053009, местност
„Гючмя“, з-ще с.Гергевец, общ.Сливен

Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 470/17.11.2016г.
Относно: Разрешение изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищните образувания в имот 14275.65.630, з-ще с.Гавраилово, общ.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 471/17.11.2016г.
Относно: Разрешение 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 от съществуващ
стълб №55 на ВИ“2“ от ТП“Ябълка“ до имот 67338.434.171, местност „Плоски рът“,
землище гр.Сливен .
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 472/17.11.2016г.
Относно: Разрешава изработването на проект за ПУП–парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищните образувания за трасе на отводнителен канал в обхвата на имот 000471, НТП
„Полски път“, з-ще с.Бозаджии, общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 473/17.11.2016г.
Относно: Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план за
УПИ ХХХ-167,168- кв.20, Промишлена зона, гр.Сливен.
2.Съгласува за одобряване подробен устройствен план за поземлени имоти 1278, 1279 и
1280, кв.31, м.”Хисарлъка”, селищно образувание „Изгрев”, землище Сливен.
Изпълнение В процес на изпълнение
Решение № 474/17.11.2016г.
Относно: Разрешаване изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищните образувания за трасе на ел.кабел НН от съществуващ БКТП в ПИ 67338.8.30,
местност „Рамануша“, з-ще гр.Сливен до ПИ 67338.35.73, местност „Сливенски кър“,
землище гр.Сливен.
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 475/17.11.2016г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот 47980.28.11 за разширение на съществуващ

гробищен парк в поземлен имот 47980.501.451, м.„Мешата”, землището на с.Мечкарево,
общ.Сливен
Изпълнение: Обявено в ДВ
Решение № 476/17.11.2016г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.437.510,
м.„Башчардак”, землище на гр.Сливен, община Сливен
Изпълнение : Обявено в ДВ
Решение № 477/17.11.2016г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот №012039 в м. „Юрта”, землище с.Крушаре,
община Сливен
Изпълнение : Обявено в ДВ
Решение № 478/17.11.2016г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлени имоти 000260, 000261, 048015, 048016 и 057004 за
разширение на съществуващ гробищен парк в поземлен имот 000180, землището на
с.Панаретовци, общ.Сливен
Изпълнение : Обявено в ДВ
Решение № 479/17.11.2016г.
Относно: Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център 2Сливен” ЕООД за закупуване със собствени средства на Система за дигитализация и запис
на образите върху CD
Изпълнение : Дава съгласие „Диагностично консултативен център 2-Сливен” ЕООД да
закупи със собствени средства в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева Система модел
FCR5000MA за дигитализация и запис на образите върху CD при спазване
изискванията на Закона за обществените поръчки.
Решение № 480/17.11.2016г.
Относно : Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите
Изпълнение : Издадена Заповед №РД-15-1762/27.12.16г.
Решение № 481/17.11.2016г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет
Изпълнение : Издадена Заповед №РД-15-1762/27.12.16г
Решение № 482/17.11.2016г.

Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : Отпуснати финансови средства по партида КТ-2122-4214-0-20/КОР.С-КА
6421 от приложеният списък.
По протокол № 17 от проведеното на 16.12.2016 г.заседание :
Решения с поредни номера от № 483 до № 524, приети и одобрени от Общински съвет
Сливен са в процес на изпълнение.
По протокол № 18 от проведеното на 27.12.2016 г.заседание :
Решение № 525/27.12.2016г.
Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера
на местните данъци
Изпълнение: Не приема изменението на Наредбата

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

