Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
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
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинска администрация Сливен е получено писмо с вх. № 1100774/29.03.2016г. от Милена Радева, прокурор в окръжна прокуратура Сливен, с което
се прави предложение за отмяна на т. 17 на чл. 55, ал.1 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен /НОАМТЦУППТОС/. Предложението се прави след
проверка за законосъобразност на НОАМТЦУППТОС по образувана преписка в окръжна
прокуратура Сливен. При проверката е установено, че в т. 17 на чл. 55, ал.1 от
НОАМТЦУППТОС е определена сума за техническа услуга за издаване на разрешения за
строеж за обекти на техническата инфраструктура, необходима за възстановяване на
нарушените настилки и зелени площи. Такава услуга не е предвидена нито в Закона за
местните данъци и такси, нито в Закона за устройство на територията.
Това е в противоречие с чл. 76, ал.3 от АПК, чл. 8 и чл. 15 от ЗНА, овластяващи
общинските съвети да издават подзаконови нормативни актове, с които да уреждат,
съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени
отношения с местно значение. За отстраняване на незаконосъобразната разпоредба и
привеждането на НОАМТЦУППТОС в съответствие с нормативните актове от по –
висока степен /Закона за местните данъци и такси и Закона за устройство на
територията/, считам за законосъобразно да бъдат предприети необходимите
действия за отмяна на т. 17 отч чл.. 55, ал.1 от НОАМТЦУППТОС.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т
23 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, предлагам на Общински съвет
Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, както следва:
§1. Отменя чл. 55, ал.1, т. 17 от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община
Сливен
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

МОТИВИ
За приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен
Наредбата е приета с Решение № 792/27.02.2003г.;изм. и доп. с Решения №№ 844 и
845/ 24.04.03 г.;880 и 889 / 29.05.03 г.;117/29.04.04 г.; 215/24.06.04 г.;368 /23.12.04 г.;
436/24.02.05 г.; 444/31.03.05 г.;755/24.11.05 г.; 786/22.12.05 г.; 817 и 820/ 26.01.06
г.;1023/ 29.06.06 г.;1203/ 21.12.2006 г.; 1243/25.01.2007 г.;1283/22.02.2007 г.; 1311/
22.03.2007 г. ; 1473/ 28.06.2007г.; 94/ 14.02.2008 г.; 133/ 27.03.2008 г.; отм.с Реш.№
4395/14.04.2008 г. на ВАС и потв. с Реш.№ 204/ 05.06.2008 г.;
Реш.133/27.03.2008г.отм. в частта на чл.38 и чл.55 с Реш.5966 от 10.05.2010год.
изм. и доп. с Реш. № 424/30.01.2009 г.;върната за ново обсъждане в частта на
чл.14, ал.3 от областния управител на Област Сливен със Заповед № РД- 11-1614/16.02.2009 г.;изм. и доп. с Реш. № 460/ 17.03.2009 г.; изм. с Реш. №
744/26.11.2009г.; изм. и доп.с Реш.№ 766/17.12.2009год. и Реш. №821/18.02.2010
год.; изм. с Реш.№ 952/12.08.2010год.;изм. и доп. с Реш. № 1096/22.12.2010год.; изм.
с Реш. №1136/24.01.2011год. и Реш. №1202/07.04.2011год.; доп. с Реш.
№1330/07.07.2011 год.,изм. и доп. с Реш. №10/23.12.2011 год. Реш. №
246/31.05.2012год.; доп. с Реш. №382/27.09.2012 год. ; доп. с Реш. № 477/28.11.2012
год. и изм. и доп. с Реш. №525/14.12.2012год. и Реш. №562/30.01.2013год.; Изм. с
Реш. № 620/27.02.2013 год.; доп. с Реш. № 720/30.05.2013 год., Изм. и доп. с Реш. №
1068/19.12.2013 год., Доп. с Реш. № 1069/19.12.2013 год., Изм. и доп. с Реш. №
1153/27.02.2014год., в сила от 01.10.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1200/27.03.2014
год., доп. с Реш. № 1508/27.11.2014 год., изм. с Реш. № 1551/16.12.2014 год., и доп. с
Реш. № 1670/26.03.2015 год.
Причини, които налагат приемането:
В общинска администрация Сливен е получено писмо с вх. № 1100774/29.03.2016г. от Милена Радева, прокурор в окръжна прокуратура Сливен, с което
се прави предложение за отмяна на т. 17 на чл. 55, ал.1 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен /НОАМТЦУППТОС/. Предложението се прави след
проверка за законосъобразност на НОАМТЦУППТОС по образувана преписка в окръжна
прокуратура Сливен. При проверката е установено, че в т. 17 на чл. 55, ал.1 от
НОАМТЦУППТОС е определена сума за техническа услуга за издаване на разрешения за
строеж за обекти на техническата инфраструктура, необходима за възстановяване на
нарушените настилки и зелени площи. Такава услуга не е предвидена нито в Закона за
местните данъци и такси, нито в Закона за устройство на територията.
Това е в противоречие с чл. 76, ал.3 от АПК, чл. 8 и чл. 15 от ЗНА, овластяващи
общинските съвети да издават подзаконови нормативни актове, с които да уреждат,
съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени
отношения с местно значение. За отстраняване на незаконосъобразната разпоредба и
привеждането на НОАМТЦУППТОС в съответствие с нормативните актове от по –
висока степен /Закона за местните данъци и такси и Закона за устройство на
територията/, е необходимо да бъдат предприети необходимите действия за отмяна
на т. 17 отч чл.. 55, ал.1 от НОАМТЦУППТОС.

Цели които се поставят:
Именението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен цели
изменение на нормативен акт от местно значение, който не е в синхрон с
националното законодателство и актуализиране на нормативната база на община
Сливен.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Не са необходими финансови средства за изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Привеждане на нормативните актове на община Сливен с действащия Закон за
местните данъци и такси и Закона за устройство на територията
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганото изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община
Сливен е съобразено с чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за
местното самоуправление.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МАРИЯ ГРИГОРОВА – общински съветник, Председател
на Комисия по символика
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община
Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое решение №1244/24.04.2014 год. Приехме Наредба за
символиката на Община Сливен. В процеса на прилагането на разпоредбите й се
установиха пропуски, които се налага да бъдат отстранени. Не е указан акта, за
удостояване със значка, с почетен знак и с грамота на община Сливен. Има пропуски и

в правомощията на комисията по символика, касаещи поставянето на паметни плочи,
паметници, символи и други обекти с общиинско значение. Констатира се и непълнота
в наредбата касаеща поставянето на герба на общината.
На основание гореизложното и чл.21, ал.2 от ЗМСМА предлагам
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя и допълва Наредба за символиката на Община Сливен както
следва:
§1. В чл.25 текстът след „етнически цели” се заличава. И става ал.1 на
чл.25;
§2. Създава нова ал.2 на чл.25 със следния текст „Поставянето му на
места, освен изрично посочените в чл.19 става с решение на Комисията по
символика.”;
§3. Отстранява техническа грешка при номерацията на точките в чл.42,
ал.1 като точка 5 да се чете точка 4.
§4. В чл. 52, ал.2 след израза „съветници” да се добави израза
„заседание,предхождащо тържественото заседание по случай 26 октомври –
Димитровден, официален празник на града;
§5. В ал.4 на чл.59 след израза „се извършва” се добавя израза „заповед”;
§6. Досегашният текст на чл.61, става ал.1 на чл.61.
§7. Съдава нова алинея 2 със следния текста „Удостояването със значка
става със заповед на кмета.;
§8. В чл.62, ал.1 след израза „се връчва” се добява израза „със заповед”
§9. В чл.65, ал.1 създава нова т.5. със следния текст „Прави предложение
до Общински съвет Сливен за поставяне на плочи, паметници символи и др. Обекти с
обществено значение, след съгласуване с главния архитект на общината.
§10, т.5 на чл.65, ал.1. става т.6; т.6 става т.7.
ВНАСЯ:
МАРИЯ ГРИГОРОВА

МОТИВИ
За приемане на изменение на Наредба за символиката на Община Сливен

В процеса на прилагане на Наредбата за символиката на община Сливен, приета
с Реш. № 1244/24.04.2014 год., изм. с Реш. № 1399/27.08.2016 год. бяха открити
непълноти, които трябва да бъдат отстранени, за да може да бъде по-пълноценно
прилагането й.
Целта е да се оптимизира дейността на Община Сливен в областта на
символиката.

Предложения проект не изисква допълнителни финансови средства и няма да
доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.
Предлаганото изменение, съответства на eвропейското законодателство.
Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – общински съветник, Председател
на ОбФ „Култура” при община Сливен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за работата на Общински фонд
„Култура” към Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение № 1733/23.04.2015 год. Общински съвет Сливен прие
Правилник за работата на Общински фонд „Култура” към Община Сливен. През
изминалата 2015 год. фондът проведе две сесии, на които бяха финансирани 14проекта
на стойностни образци на културата, в различните й форми, тематично свързани със
Сливен и сливенския край. В процеса на прилагане на правилника се установи, че с цел
подобряване на работата на фонда е необходимо да се допълни същият с клауза
даваща право на сътрудника на ОФ „Култура” да получава възнаграждение за
положения допълнителен труд.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да
приеме
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя и допълва Правилник за работата на Общински фонд
„Култура”към Община Сливен както следва:
§1. В Чл.18 изразът „отдел „Култура и образование” се заменя с израза
„дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността”.
§2. Създава нова ал.4 на чл.18 със следния текст „ За дейността си
Сътрудникът получава месечно възнаграждение в размер на ¼ от минималната
работна заплата за страната. Възнаграждението е за сметка на одобрения бюджет на
Общинския фонд „Култура”.
ВНАСЯ:
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

МОТИВИ
За приемане на допълнение на Правилник за работата на Общински фонд „Култура”
към Община Сливен.
В процеса на прилагането на Правилника за работата на Общински фонд
„Култура” съм Община Сливен, приет с Реш. № 1733/23.04.2015 год. се установи, че за
да функционира пълноценно фонда е необходимо да се допълни, като на сътрудникът
на Общински фонд „Култура” се определи подобаващо възнаграждение, за да може да
има стимул да изпълнява възложените му от кмета задължения за административно
ръководство и административно-техническо обслужване на фонда през цялата
календарна година. Трябва да се отрази в правилника и промяната, в наименованието
на отдел „Култура и образование”, който след приемане на новата структура на
общината вече е дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността”.
Целта е да се подобри работата на Общински фонд „Култура” към община
Сливен.
Финансовите средства, в размер на ¼ от минималната работна заплата месечно,
необходими за прилагането на предлаганата промяна в Правилника ще се осигурят от
одобрения бюджет на Общинския фонд „Култура”.
Предлаганото изменение, съответства на eвропейското законодателство.
Т. 4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: отпускане на безлихвен заем за сметка на централния бюджет.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На заседанието на Общински съвет – Сливен на 31.03.2016 г. бе взето решение
за издаване на облигации при условията на частно предлагане – максимален размер 25
000 000 лв. Това е част от програмата за стабилизиране на финансите на общината.
Предвиденото намаление в плащанията по дълга на година и увеличението на
приходите не е достатъчно в средносрочен план да се разплатят просрочените
задължения за текущи разходи. В тези случаи общината е неизряден платец, нарушават
се договорите и е възможно да се реализира принудително изпълнение.
Необходимо е да се поиска отпускане на безлихвен заем за сметка на
централния бюджет, при следните финансови параметри:
1. Размер на краткосрочния дълг - 8 000 000 лева.
2. Срок - една година.
3. Начин и намерение за усвояването - еднократно.

4. Лихвени условия - безлихвен.
5. Намерения за погасяване - еднократно в края на периода.
6. Източници за погасяване - приходи по чл. 45, ал. 1 т. 1 от Закона за публичните
финанси, без тези от разпореждане с общинска собственост и обща изравнителна
субсидия.
7. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга
върху бюджета на общината – без разходи по обслужване на дълга, главницата се
изплаща еднократно през 2017 г.,
с който да се извърши частично разплащане на просрочените задължения за текущи
разходи.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 3, т. 5; чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 17, ал. 1 от
Закона за общинския дълг (ЗОД), предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Възлага на кмета на Община Сливен да поиска от министъра на финансите и при
необходимост да сключи договор за отпускане на безлихвен заем за сметка на
централния бюджет при следните условия:
1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД – максимален размер на дълга - 8
000 000 лева.
2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД – валута на дълга – лева.
3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД – вид на дълга – общински дълг по чл. 3,
т. 5 ЗОД – безлихвен заем, отпуснат по реда на Закона за публичните финанси.
4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД – начин на обезпечаване – без
обезпечение.
5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД – условия на погасяване – еднократно в
края на периода.
6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – безлихвен; без такси и комисионн.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /

Т. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Към 31.03.2016 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
- по разходите, общо

106800217 лв.
106800217 лв.

І. Във връзка с изменение на нормативната уредба – Постановление № 380 от
29.12.2015 г. се налага да се извърши промяна на т. 8.1. от Решение № 70/28.01.2016 г.
на Общински съвет – Сливен относно проект за бюджет на Община Сливен за 2016 г.
ІІ. По съществени причини за изменението на бюджета:
1. Приходи:
1.1. Във връзка с извършени финансови корекции от управляващия орган и
анализ на отчета към 31.12.2015 г. са променени: предоставените трансфери между
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз – увеличение с 300932 лв. и
временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския
съюз - увеличение със 172180 лв.
1.2. Съгласно писмо на Министерството на финансите сумата от 87363,23 лв. е
неправомерно изплатена на изпълнителя на обект „Благоустрояване на пешеходни
площи, терени за обществено използване, площи за движение в паркоустроените зони
и зони със социален и публичен характер, площадни пространства в гр. Сливен и
населените места в общината” за неизвършени строителни деиности и следва да се
възстанови на финансиращия орган.
2. Разходи:
2.1. Необходимо е да се промени плана за разходи за възнаграждения и
осигуровки за дейност „Общинска администрация” в резултат на изменение на
възнагражденията на част от кметове на населени места:
а) делегирана от държавата дейност: увеличение на възнаграждения и
осигуровки за сметка на работодателя, като се намалят същите разходи на
второстепенния разпоредител с бюджет „Управление”;
б) дофинансирана делегирана от държавата дейност: увеличение с 18450 лв. за
възнаграждения и 5022 лв. за осигуровки, за сметка на резерва за непредвидени и
неотложни разходи.
2.2. Във връзка с увеличаване на капацитета на Домашен социален патронаж –
Сливен (с. Желю войвода) е необходимо да се планират допълнително средства в
размер на 12800 лв., за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
2.3. Промяна на Разчета и поименното разпределение на плана за капиталови
разходи на Община Сливен за 2016 г. – основни причини:
2.3.1. Предложение на директора на Регионален исторически музей – Сливен за
закупуване на лиценз за програмен продукт за сметка на разходите за издръжка.
2.3.2. Предложение на кмета на с. Мечкарево за закупуване на климатик.
Източниците на финансиране са разходите за издръжка и резерв за непредвидени и
неотложни разходи.
2.3.3. Т. 1.2. Приходи, ІІ и Споразумение между Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и Община Сливен.
2.3.4. Между отделни обекти в рамките на общия обем на разходите.
ІІІ. Във връзка с т. 2 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:
1. Изменя т. 8.1. от Решение № 70/28.01.2016 г. така:
„8.1. За социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3%
от начислените средства за основни заплати.”.
2. Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2016 г. и разчета за
сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд за 2016 г.
Приложения:
1. Приложение 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. април 2016 г.
2. Приложение 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и
дейности в бюджета на Община Сливен за 2016 г.
3. Приложение 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати през 2016 г.
4. Приложение 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи
на Община Сливен за 2016 г. по източници на финансиране.
5. Приложение 5 - Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ – 2016 г.
6. Приложение 6 - Разчет за сметките за средства от Европейския съюз на
Националния фонд - 2016 г.
7. Приложение 7 - Второстепенни разпоредители с бюджет – 2016 г.
К М Е Т:
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
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
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 24.11.2015 г. Регионално сдружение „Регионален център за управление на
отпадъците“, регион Ямбол след проведена открита процедура по ЗОП сключи договор
с ДЗЗД „Обединение Екосорт Ямбол“ 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“.
В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите на общините за
отсепариране на минимум 25% от тегловно количество, спрямо входящия отпадък.
Отделените хартия, пластмаса, стъкло и метал се изчисляват и зачитат за изпълнение
на целите на общините по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, заедно с другите потоци за
постигане на тези цели (контейнери за разделно събиране на масово разпространените
отпадъци, пунктове за изкупуване на вторични суровини и др.) в съответствие с
действащата нормативна уредба:
 До 1 януари 2016 г. – да бъдат предадени за рециклиране най-малко 25% от общото
тегло на образуваните отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло;
 До 1 януари 2018 г. – да бъдат предадени за рециклиране най-малко 40% от общото
тегло на образуваните отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло;
 До 1 януари 2020 г. – да бъдат предадени за рециклиране най-малко 50% от общото
тегло на образуваните отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло.
Остатъкът подлежи на крайно депониране в новоизградената клетка на
регионалното депо.
От 10.12.2015 г. от когато започна приема на битови отпадъци на регионалното
депо, до 31.03.2016 г. на входа на сепариращата инсталация на ДЗЗД „Обединение
Екосорт Ямбол“ са постъпили 10 873,360 тона смесени битови отпадъци от
организираната система за сметоизвозване на Община Сливен. За предварителното
третиране (сепариране) преди депониране на тези отпадъци Община Сливен следва да
заплати на ДЗЗД „Обединение Екосорт Ямбол“ сумата от 264 108,73 лв.
Съгласно Чл. 24. (1) т.6 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 2013 г.) Натрупаните средства от
отчисленията по чл. 20 от наредбата се разходват от общините чрез техните бюджети
за дейности по предварително третиране и оползотворяване на битови
отпадъци, в т.ч. рециклиране.
Към момента Община Сливен има налични 2 725 240 лв. по чл.64 от ЗУО, които
са под разпореждането на РИОСВ, Стара Загора.
В тази връзка Община Сливен има възможност да подаде заявление до
директора на РИОСВ, Стара Загора, за осигуряване на средствата необходими за
предварително третиране на битови отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.
Във връзка с гореизложеното и изискванията по чл. 25 ал.2 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията
и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за представяне на решение
от Общински съвет – Сливен, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
предлагам на Общинския съвет Сливен да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1. Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска сумата от
264 108,73 лв. (двеста шестдесет и четири сто и осем лева и седемдесет и три стотинки)
от натрупаните отчисленията по чл. 64 от ЗУО, необходими за разплащане за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за
организирано сметоизвозване на община Сливен.
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички действия по
изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци, подаването му и използване на получените средства от
отчисленията по чл. 64 от ЗУО за разплащане за предварително третиране на
битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община
Сливен за периода от месец декември 2105 г. до месец март 2016 г. включително.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
Стефан Радев

Т. 7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през
Второто тримесечие на 2016 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинския съвет приема Програма за своята работа по тримесечия.
На основание гореизложеното и чл. 38, ал.1 от ПОДОС предлагам
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема Програма за работата на Общински съвет Сливен през Второто
тримесечие на 2016 год.
ВНАСЯ,
ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА
М. АПРИЛ
1. Програма за управление на отпадъците на община Сливен 2015 г. - 2020 г.
2. Изменение и допълнение на Правилник за работата на Общински фонд 'Култура'
към Община Сливен.
3. 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.
4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2016 год.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Приемане на Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен.
2. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите в община Сливен.
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 год.
4. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Сливен.
2. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане,
контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 год.
4. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

Т. 8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
ОТНОСНО:

Програма за управление на отпадъците на община Сливен 2015 г. – 2020
г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.51 ал.1 от Закон за управление на отпадъците – ЗУО (Обн., ДВ, бр. 53
от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) Кметът на община разработва и изпълнява
програма за управление на отпадъците за територията на съответната община. Община
Сливен е разработила Програма за управление на отпадъците на община Сливен за
периода 2015 г. – 2020 г.
Програмата е разработена за период, който съвпада с периода на действие на
Националния план за управление на отпадъците, с което се изпълняват разпоредбите
на чл.51 ал.3 т.1 от ЗУО.
Програмата за управление на отпадъците е одобрена от директора на РИОСВ
Стара Загора с Решение № СЗ 5-ПР/2016 год. за преценяване необходимостта от
извършване на екологична оценка.
Във връзка с чл.51 ал.8 от ЗУО и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
предлагам на Общинския съвет Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Програма за управление на отпадъците на община Сливен за 2015 г. –
2020 г., приложение.

ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
Стефан Радев

Т. 9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ГЕОРГИ СТОЯНОВ – общински съветник, председател на
ПК ФБИР при Общински съвет Сливен

ОТНОСНО: Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през първото
тримесечие на 2016 година на Кмета на община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за командировките в страната на
кметовете на общини не се издават писмени заповеди за командировки. След
изтичане на всяко тримесечие Общинският съвет следва да одобри отчета за
извършените командировъчни разходи.
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21,
ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява Отчет за извършените разходи за командировки в страната от
СТЕФАН РАДЕВ кмет на община
Сливен през първото тримесечие на 2016
год./Приложение 1/.
ВНАСЯ:
/Георги Стоянов/
Т. 10
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 2016г., съгласно приложение І.
Вносител:
КМЕТ:………………….
Стефан Радев
Приложение І
І. Към раздел I - Продажба
№

имот

Площ (кв.м.)

описание

1.

с.Драгоданово, общ.Сливен, УПИ Х, кв.19, ведно с
построените в имота сгради.

1210 кв.м.

за услуги

2.

гр.Сливен, м.Тасмата, ПИ № 67338.433.253

462 кв.м.

земеделска земя

3.

гр.Сливен, м.Тасмата, ПИ № 67338.433.614

1199 кв.м.

земеделска земя

4.

гр.Сливен, ПИ 67338.420.235, м.Барутни погреби

855 кв.м.

ниско
застрояване
(до 10 м)

5.

с.Сотиря, общ.Сливен, кв.15, УПИ VІІ-7804

400/1000 ид.ч.

за жилищно
строителство

6.

гр.Сливен, общ.Сливен,
67338.558.105

7.

гр.Сливен, общ.Сливен, част от ПИ № 67338.101.26

279 кв.м.

гр.Сливен, общ.Сливен, ПИ № 67338.563.65

272 кв.м.

за ниско
застрояване

ПИ с идентификатор № 68117.510.290, местност
„Дългата нива“, з-ще с.Сотиря.

631 кв.м.

нтп: полски
култури

част

от

ПИ

№

386 кв.м

8.

9.

за друг
обществен
обект, комплекс
за
второстепенна
улица

10.

785 кв.м.

нтп:изоставени
територии за
трайни
насаждения

Прехвърляне на
¾ ид.ч. от 360
кв.м.
Придобиване на
¼ ид.ч. от 70
кв.м.

за ниско
застрояване

ПИ с идентификатор № 68117.502.4, местност
„Рамануша“, з-ще с.Сотиря
гр.Сливен, ПИ № 67338.508.104, кв.“Комлука“,
ул.“Димитър Пехливанов-Добрович“ №18

11.
гр.Сливен, ПИ № 67338.535.23, кв.“Комлука“,
ІІ. Към раздел ІI – ОПС
№
1

В ПИ
гр.Сливен

имот
67338.560.208,

Площ (кв.м.)

описание
ОПС за изграждане на две
свързани сгради за
търговия и/или услуги
ОПС за изграждане на
тераса

кв.Дружба,
80 кв.м.

2.

В ПИ 67338.516.255,
гр.Сливен

кв.Република,

3.

В ПИ 67338.528.391, кв.Ново селоцентър, гр.Сливен

8 кв.м.
8,40 кв.м.

ОПС към сгради за
търговия

ІІІ. Към раздел V - Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ
№
1.

имот
Терен с площ от 212 кв.м., част от поземлен имот
с ид. 67338.565.220, гр.Сливен
Терен с площ от 83 кв.м., част от поземлен имот с
ид. 67338. 565.220, гр.Сливен

Площ (кв.м.)
212 кв.м.

83 кв.м.

описание
нтп: за друг
поземлен имот за
движение и
транспорт
нтп: за друг
поземлен имот за
движение и
транспорт

Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно т.1 от Решение № 98 от 28.01.2016г., Общински съвет-Сливен е
съгласувал за одобряване проекта за изменение на Подробния устройствен план за
поземлен имот 67338.101.44 по кадастралната карта на гр. Сливен, местност
„Аркаракоруч“, отреден за „цех за производство на мебели”, като имота се преотрежда
„За производствена и складова дейност“ и се придава по регулация свободна
общинска площ, представляваща част от поземлен имот с идентификатор 67338.101.26
по КККР-гр. Сливен.
В Общинска администрация-Сливен е постъпило искане от Стефан Христов
Къчев да му бъде прехвърлен общински терен с площ от 279 кв.м., представляващ част
от поземлен имот с идентификатор 67338.101.26, целия с площ: 2748 кв.м., адрес: гр.
Сливен, местност Аркаракоруч, трайно предназначение на територията: урбанизирана
и нтп: за второстепенна улица по кадастралната карта и кадастралните регистри на 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 6
440 лв. (шест хиляди четиристотин и четиридесет лв.) без ДДС.
Данъчната оценка е 6193,80 лв. (шест хиляди сто деветдесет и три лева и
осемдесет ст.).
Придаваемата площ, представляваща част от поземлен имот с ид. 67338.101.26
има трайно предназначение на територията: урбанизирана и НТП:за второстепенна
улица. Като част от улица, тя е публична общинска собственост по силата на чл.3, ал.2,
т.1 и 3 от Закона за общинската собственост във връзка с §7, т.4 от ЗМСМА и съгласно
разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост не могат да се
отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Общинският съвет може да
промени характера на собствеността на общински имот от публична в частна, само ако
имотът е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската
собственост.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл.
43, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1 Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Стефан Христов Къчев, ЕГН
……………, част от общински терен с площ от 279 кв.м., представляващ част от поземлен
имот с идентификатор67338.101.26, целия с площ: 2748 кв.м., адрес: гр. Сливен,
местност Аркаракоруч, трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за
второстепенна улица по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен.
Оценката на 279 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 2540 лв. (две
хиляди петстотин и четиридесет лв.) без ДДС.
2. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план на
поземлен имот с идентификатор 67338.101.44,м.”Аркаракоруч”, землище Сливен,
частта от поземлен имот с идентификатори 67338.101.26-публична общинска

собственост,придадена по регулация, променя характера си от публична в частна
общинска собственост.
3. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на Стефан Христов Къчев.
4. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен
договор за прехвърляне на собственост на имота по т.1.
ВНАСЯ
КМЕТ:.........................
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно т.4 от Решение № 59/18.12.2015г., Общински съвет-Сливен е допуснал
да се измени Подробния устройствен план за УПИ II-“За токоизправителна станция“ и
УПИ III-„За обществено обслужване и търговия“, кв.611, кв. „Дружба“, гр. Сливен, като
към УПИ III се придаде по регулация свободна общинска площ, представляваща
западната част на УПИ II-частна общинска собственот и се проектира нова улица-тупик
от осова точка 2382а до осова точка 2382б.
В Общинска администрация-Сливен е постъпило искане от „КЪЧЕВ И СИНОВЕ“
ООД да му бъде прехвърлен общински терен с площ от 386 кв.м., представляващ част
от поземлен имот с идентификатор 67338.558.105, целия с площ: 872 кв.м., адрес: гр.
Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба, номер по предходен план: УПИ II, кв. 611, трайно
предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за друг обществен обек,
комплекс по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен към
поземлен имот на дружеството с идентификатор 67338.558.106.
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 22
060лв. (двадесет и две хиляди и шестдесет лв.) без ДДС.
Данъчната оценка на 386 кв.м. от ПИ 67338.558.105 възлиза на 11 734,40 лв.
(единадесет хиляди седемстотин тридесет и четири лева и четиридесет ст.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл.
43, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „КЪЧЕВ И СИНОВЕ“ ООД, ЕИК
………, част от общински терен с площ от 386 кв.м., представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.558.105, целия с площ: 872 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к.
8800, кв. Дружба, трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за друг
обществен обект, комплекс по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Сливен.
Оценката на 386 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 22 060лв.
(двадесет и две хиляди и шестдесет лв.) без ДДС.
2. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на „КЪЧЕВ И СИНОВЕ“ ООД.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен
договор за прехвърляне на собственост на имота по т.1.
ВНАСЯ
КМЕТ:.........................
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и Станимир Велев Велев
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно т.2 от Решение № 59 от 18.12.2015г., Общински съвет-Сливен е
допуснал да се изработи подробен устройствен план за поземлен имот с
идентификатор 67338.565.242 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 образува и урегулира с приемо-придаваеми
части УПИ II-242 с отреждане „За автосервиз, търговия и обществено обслужване“.
В Общинска администрация-Сливен е постъпило заявление от Станимир Велев
Велев с искане да му бъде разрешено да прехвърли част от собствения си поземлен
имот 67338.565.242, който Община Сливен да придобие и от друга страна Община
Сливен да прехвърли на Станимир Велев Велев, част от общински поземлен имот с
идентификатор67338.565.220 за урегулиране на новообразувания УПИ II-242, кв. 42, кв.
Асеновец, гр. Сливен.

Придаваемата площ, представляваща част от поземлен имот с идентификатор
67338.565.220 има трайно предназначение на територията: урбанизирана и НТП: за
друг поземлен имот за движение и транспорт. Като част от улица, тя е публична
общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, т.1 и 3 от Закона за общинската
собственост във връзка с §7, т.4 от ЗМСМА и съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от
Закона за общинската собственост не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в
собственост на трети лица. Общинският съвет може да промени характера на
собствеността на общински имот от публична в частна, само ако имотът е престанал да
има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл.
43, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
І.1 Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Станимир Велев Велев с ЕГН
…………, част от общински терен с площ от 212 кв.м., представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.565.220, целия с площ: 9437 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв.
Асеновец, трайно предназначение на територията: урбанизирана, нтп: за друг
поземлен имот за движение и транспорт, номер по предходен план: 918 при съседи:
67338.565.209,
67338.565.215,
67338.565.218,
67338.565.219,
67338.565.242,
67338.565.246, 67338.565.245, 67338.565.244 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен.
Оценката на 212 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 5200 лв. (пет
хиляди и двеста лв.) без ДДС.
I.2. Дава съгласие Станимир Велев Велев да прехвърлят на Община Сливен част
от собствен терен с площ 212кв., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор67338.565.242, целия с площ: 1110 кв.м.,адрес: гр. Сливен, кв. Асеновец,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, нтп: ниско застрояване (до
10м.), номер по предходен план: 1516 при съседи: 67338.565.244, 67338.565.243,
67338.565.367, 67338.565.220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен.
Оценката на 212 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 5200 лв. (пет
хиляди и двеста лв.) без ДДС.
II. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план
на поземлен имот с идентификатор 67338.565.242,кв.”Асеновец”, гр. Сливен, частта от
поземлен
имот
с
идентификатори
67338.565.220-публична
общинска
собственост,придадена по регулация, променя характера си от публична в частна
общинска собственост.
III. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на Станимир Велев Велев.
ІV. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен
договор за прехвърляне на собственост на имотите по т.І.
ВНАСЯ
КМЕТ:.........................
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „ХРИСТИАНА 2008“ ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно т.2 от Решение № 59 от 18.12.2015г., Общински съвет-Сливен е
допуснал да се изработи подробен устройствен план за поземлен имот с
идентификатор 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 образува и урегулира с приемо-придаваеми
части УПИ I-244 с отреждане „За производствена-складова дейност“.
В Общинска администрация-Сливен е постъпило заявление от Красимир
Христанов Недялков в качеството му на управител на „ХРИСТИАНА 2008“ ЕООД, с
искане да му бъде разрешено да прехвърли част от собствения си поземлен имот
67338.565.244, който Община Сливен да придобие и от друга страна Община Сливен да
прехвърли на „ХРИСТИАНА 2008“ ЕООД, част от общински поземлен имот с
идентификатор67338.565.220 за урегулиране на новообразувания УПИ I-244, кв. 42, кв.
Асеновец, гр. Сливен.
Придаваемата площ, представляваща част от поземлен имот с ид. 67338.565.220
има трайно предназначение на територията: урбанизирана и НТП: за друг поземлен
имот за движение и транспорт. Като част от улица, тя е публична общинска собственост
по силата на чл.3, ал.2, т.1 и 3 от Закона за общинската собственост във връзка с §7, т.4
от ЗМСМА и съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост
не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Общинският
съвет може да промени характера на собствеността на общински имот от публична в
частна, само ако имотът е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от
Закона за общинската собственост.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл.
43, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
І.1 Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „ХРИСТИАНА 2008“ ЕООД,
ЕИК …………, част от общински терен с площ 83 кв.м., представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.565.220, целия с площ: 9437 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв.
Асеновец, трайно предназначение на територията: урбанизирана,нтп: за друг поземлен
имот за движение и транспорт, номер по предходен план: 918 при съседи:

67338.565.209, 67338.565.215, 67338.565.219, 67338.565.242 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен.
Оценката на 83 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 1960лв.
(хиляда деветстотин и шестдесет лв.) без ДДС.
I.2. Дава съгласие „ХРИСТИАНА 2008“ ЕООД да прехвърлят на Община Сливен
част от собствен терен с площ 57 кв., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.565.244, целия с площ: 1536 кв.м.,адрес: гр. Сливен, кв.
Асеновец, трайно предназначение на територията: урбанизирана, нтп: ниско
застрояване (до 10м.), номер по предходен план: 1515 при съседи: 67338.565.245,
67338.565.247,
67338.565.248,
67338.565.249,
67338.565.243,
67338.565.220,
67338.565.242 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен.
Оценката на 57 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 1400лв.
(хиляда и четиристотин лв.) без ДДС.
II. „ХРИСТИАНА 2008“ ЕООД да заплати на Община Сливен разликата в цената на
прехвърляните имоти, равна на 560 лв. (петстотин и шестдесет лева) лв. без ДДС.
III. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план
на поземлен имот с идентификатор 67338.565.244,кв.”Асеновец”, гр. Сливен, частта от
поземлен
имот
с
идентификатори
67338.565.220-публична
общинска
собственост,придадена по регулация, променя характера си от публична в частна
общинска собственост.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на „ХРИСТИАНА 2008“ ЕООД.
V. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен
договор за прехвърляне на собственост на имотите по т.І.
ВНАСЯ
КМЕТ:.........................
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - кмет на Община Сливен
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
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Решение № 662/27.02.2013г., Общински съвет-Сливен е съгласувал за
одобряване проекта за изменение на Подробния устройствен план за УПИ VII - „За
озеленяване”, кв. 23 по плана на Промишлена зона, гр. Сливен, като се променя

източната граница на УПИ VII - „За озеленяване” и поземлен имот 67338.603.220 се
урегулира равноплощно, като за него се отрежда УПИ XXI-220- „За автокъща и
автосервиз”.
В Общинска администрация е постъпило заявление от Панаю Димитрова
Атанасова с искане да й бъде разрешено да прехвърли част от собствения си поземлен
имот 67338.603.220, който Община Сливен да придобие и от друга страна Община
Сливен да прехвърли на Панаю Димитрова Атанасова, част от общински поземлен имот
с идентификатор 67338.603.220 за урегулиране на новообразувания УПИ XXI-220- „За
автокъща и автосервиз”, кв.23, Промишлена зона.
Придаваемата площ, представляваща част от поземлен имот с ид. 67338.603.219
има трайно предназначение на територията: урбанизирана и НТП: за друг вид
озеленени площи. Като част от озеленени площи, те са публична общинска собственост
по силата на чл. 61, ал.4 от Закона за устройство на територията и съгласно
разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост не могат да се
отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Общинският съвет може да
промени характера на собствеността на общински имот от публична в частна, само ако
имотът е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската
собственост.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл.
43, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
І.1 Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Панаю Димитрова Атанасова,
ЕГН …….., общински терен с площ 277 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.603.219, целия с площ от 8469 кв.м., адрес на поземления имот:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Промишлена зона, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи при съседи: 67338.603.211,
67338.603.217, 67338.603.216, 67338.603.218, 67338.605.172, 67338.603.220 по КККР-гр.
Сливен, (част от УПИ VII, кв.23, кв.”Промишлена зона”, гр. Сливен);
Оценката на 277 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 8033 лв.
(осем хиляди тридесет и три лв.) без ДДС.
I.2. Дава съгласие Панаю Димитрова Атанасова да прехвърли на Община Сливен
част от собствен терен с площ 277 кв., представляващ част от поземлен имот с ид.
67338.603.220, целия с площ от 964 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к.
8800, кв. Промишлена зона, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по
предходен план: 8468 при съседи: 67338.603.219 по КККР-гр.Сливен;
Оценката на 277 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 8 587 лв.
(осем хиляди петстотин осемдесет и седем лв.) без ДДС.
II. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план
на поземлен имот с идентификатор 67338.603.220, кв.”Промишлена зона”, гр. Сливен,
частта от поземлен имот с идентификатори 67338.603.219-публична общинска
собственост, придадена по регулация, променя характера си от публична в частна
общинска собственост.

III. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на Панаю Димитрова
Атанасова.
IV. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен
договор за прехвърляне право на собственост на имотите по т.І.
ВНАСЯ
КМЕТ:............................
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ в землището на град Кермен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
В общинската администрация е постъпило искане с вх.№5700-671 от 24.11.2015
г. от Началника на Общинска служба „Земеделие”, гр.Сливен за обезщетяване със
земеделска земя от ОбПФ, на основание Решение № 496/11 от 09.02.2012 г. на
Върховен касационен съд на РБългария, съгласно което на наследниците на Васил
Динев Михалев са признати за възстановяване в землището на гр.Кермен, земеделски
имоти с обща площ от 43 дка. Във връзка с цитираното съдебно решение, Общинска
служба „Земеделие”, гр.Сливен е постановила Решение №1734/21.01.2015г. по
преписка вх. № Я0867, за признаване правото на собственост на насл. на Васил Динев
Михалев върху четири броя земеделски имоти с обща площ от 43 дка в землището на
гр.Кермен, общ.Сливен, но същите не са възстановени.
Искането е да бъде извършено обезщетяване по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ със
следните поземлени имоти в землището на гр.Кермен, представляващи земи по чл.19
от ЗСПЗЗ, предоставени в собственост на Община Сливен с Протоколно решение № 4СЛ/18.07.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № ОД51/03.10.2008г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“, а именно: ПИ 074110
с площ от 14,165 дка; ПИ 000111 с площ от 4,902 дка; ПИ 000180 с площ 5,315 дка; ПИ
000247 с площ 1,973 дка; ПИ 000257 с площ от 6,912 дка и ПИ 000322 с площ 9,979 дка с
обща площ на имотите 43,246 дка. Съгласно писмо вх. № 5300-27(1)/21.03.2016г. на
Общинско предприятие“Земеделие, гори и водни ресурси“, към настоящия момент за
цитираните имоти няма сключени договори за наем или аренда.
Във връзка с гореизложеното, на основание §27, ал.2 от Преходни и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр.62 от 2010г.), чл.45ж от

ППЗСПЗЗ и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предлагам Общинският съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие за предоставяне на наследниците на Васил Динев Михалев на
следните поземлени имоти в землището на гр.Кермен:
- ПИ 074110 с площ от 14,165 дка;
- ПИ 000111 с площ от 4,902 дка;
- ПИ 000180 с площ 5,315 дка;
- Част от ПИ 000247 равняваща се на 1,727 дка, целият с площ от 1,973 дка.
- ПИ 000257 с площ от 6,912 дка;
- ПИ 000322 с площ 9,979 дка;
Вносител:
Кмет:………………….
Стефан Радев
Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с
идентификатор 67338.563.65, кв. „Даме Груев“, ул. „Димитър Топалов“ №
10, град Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на имот с идентификатор 67338.563.65, с площ 272
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.) по КККР, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК.
По действащия подробен устройствен план, имотът съставлява УПИ V-8520 - за
жилищно строителство, кв.483, кв. „Даме Груев“, гр. Сливен и е актуван с акт за частна
общинска собственост № 2995/25.01.2013г.
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 да плаща данъци за имота. Едновременно с това, една предстояща
продажба ще осигури и 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, която възлиза на 20
580 лева (двадесет хиляди петстотин и осемдесет лева), без ДДС.
Данъчната оценка на имота е 7 359,20 лева (седем хиляди триста петдесет и
девет лева и двадесет ст.).
Предвид гореизложеното и 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 имот-частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.563.65
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед:
РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен, ул.
„Димитър Топалов“ № 10, с площ 272 кв.м., с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), по
действащия ПУП на гр. Сливен: УПИ V-8520, кв.483, кв. „Даме Груев“, отреден: за
жилищно строителство.
Началната тръжна цена е 20 580 лева (двадесет хиляди петстотин и осемдесет
лева), без ДДС.
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг
и сключи договор със спечелилия участник.
Внася:
Стефан Радев …………..
кмет на Община Сливен

Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 68117.502.4, в местност “Рамануша“ в землището на село
Сотиря, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление с искане за извършване на
покупко-продажба на общински поземлен имот, находящ се в землището на с.Сотиря с
идентификатор № 68117.502.4, с площ от 785 кв.м. по плана на новообразуваните

имоти на местност „Рамануша“, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/21.06.2006 г. на
Областен управител, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: изоставени територии за трайни насаждения, при съседи:
68117.502.3, 68117.502.51, 68117.502.5, 68117.502.46, актуван с АОС №
352/26.01.2016г., с данъчна оценка 148,37 лв. (сто четиридесет и осем лева тридесет и
седем ст.).
За Община Сливен е целесъобразно да бъде извършена продажба, чрез провеждане
на публичен търг с явно наддаване, 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 пазарна оценка от лицензиран
оценител на недвижими имоти, член на Камарата на независимите оценители в
България.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от
ЗОС и чл.39, ал.1 от НПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен
имот - частна общинска собственост с идентификатор № 68117.502.4, с площ от 785
кв.м. по плана на новообразуваните имоти на местност „Рамануша“, одобрен със
Заповед № РД-11-09-03/21.06.2006 г. на Областен управител, с трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставени територии за
трайни насаждения, при съседи: 68117.502.3, 68117.502.51, 68117.502.5, 68117.502.46,
актуван с АОС № 352/26.01.2016г. Начална тръжна цена 600 лв. (шестстотин лв.).
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти- частна общинска собственост, съставляващи поземлени
имоти с идентификатори 67338.433.253 и 67338.433.614 находящи се в м.“Тасмата“,
м.“Батмиш“, гр.Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на недвижими имоти, представляващи
следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.253, с площ от 462 кв.м. по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20396/16.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност ”Тасмата”, гр.Сливен, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски
труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.433.261, 67338.433.614,
67338.433.252, 67338.433.259, 67338.433.254, актуван с АОС № 3402/08.02.2016г., с
данъчна оценка 49,80 лв.(четиридесет и девет лева и осемдесет ст.);
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.614, с площ от 1199 кв.м. по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20396/16.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност ”Батмиш”, гр.Сливен, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, при съседи: 67338.433.498, 67338.433.262, 67338.433.251, 67338.433.252,
67338.433.253, 67338.433.261, актуван с АОС № 3403/08.02.2016г., с данъчна оценка
129,25 лв.(сто двадесет и девет лева и двадесет и пет ст.).
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 ЗМСМА, чл.35, ал.1 от
ЗОС и чл.39, ал.1 от НПУРОИ 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. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.253, с площ от 462 кв.м. по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20396/16.06.2011г. на началник на СГКК- Сливен, местност ”Тасмата”, гр.Сливен, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски
труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.433.261, 67338.433.614,
67338.433.252, 67338.433.259, 67338.433.254, актуван с АОС № 3402/08.02.2016г.
Начална тръжна цена 360 лева (триста и шестдесет лв.) без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.614, с площ от 1199 кв.м. по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20396/16.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност ”Батмиш”, гр.Сливен, трайно

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, при съседи: 67338.433.498, 67338.433.262, 67338.433.251, 67338.433.252,
67338.433.253, 67338.433.261, актуван с АОС № 3403/08.02.2016г.
Начална тръжна цена 940 лева (деветстотин и четиридесет 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. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 68117.510.290, в местност “Дългата нива“ в землището на село
Сотиря, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление с искане за извършване на
покупко-продажба на общински поземлен имот, находящ се в землището на с.Сотиря с
идентификатор № 68117.510.290, с площ от 631 кв.м. по плана на новообразуваните
имоти на местност „Дългата нива“, одобрен със Заповед № РД-11-09-06/21.06.2006 г.
на Областен управител, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.291, 68117.510.431,
68117.510.289, 68117.510.320, 67117.510.319, актуван с АОС № 346/26.01.2016г., с
данъчна оценка 64,93 лв. (шестдесет и четири лева деветдесет и три ст.).
За Община Сливен е целесъобразно да бъде извършена продажба, чрез провеждане
на публичен търг с явно наддаване, 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 пазарна оценка от лицензиран
оценител на имоти, член на Камарата на независимите оценители в България.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от
ЗОС и чл.39, ал.1 от НПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

I. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен
имот - частна общинска собственост с идентификатор № 68117.510.290, с площ от 631
кв.м. по плана на новообразуваните имоти на местност „Дългата нива“, одобрен със
Заповед № РД-11-09-06/21.06.2006 г. на Областен управител, с трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно ползване: полски култури, при съседи:
68117.510.291, 68117.510.431, 68117.510.289, 68117.510.320, 67117.510.319, актуван с
АОС № 346/26.01.2016г.
Начална тръжна цена 500 лв. (петстотин лв.).
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.420.235, находящ се в м. „Барутни погреби”, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на недвижим имот, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.420.235 (УПИ ХІV-381, кв. 507), с площ от 855 кв.м. по
кадастралната карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на
Агенцията по кадастър, местност ”Барутни погреби“, гр.Сливен, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м),
актуван с АОС № 3399/26.01.2016г., с данъчна оценка 15 695,20 лв.(петнадесет хиляди
шестстотин деветдесет и пет лева и двадесет ст.)
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 имота 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 пазарна оценка от оценител на
имоти, член на Камарата на независимите оценители в България.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от
ЗОС и чл.39, ал.1 от НПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
I. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен
имот- частна общинска собственост с идентификатор 67338.420.235 (УПИ ХІV-381, кв.
507), с площ от 855 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед №
РД-18-31/19.04.2006г. на Агенцията по кадастър, местност ”Барутни погреби“,
гр.Сливен, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съсседи 67338.420.233, 67338.420.234,
67338.420.237, 67338.420.238, 67338.420.232, актуван с АОС № 3399/26.01.2016г.
Начална тръжна цена 15 700 лева (петнадесет хиляди и седемстотин лева) без
ДДС.
II. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
Внася
Кмет:………………….
Стефан Радев
Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в
с.Драгоданово, общ.Сливен
Община Сливен е собственик на недвижим имот, представляващ урегулиран
поземлен имот Х в кв.19, с площ от 1210 кв.м, отреден за услуги по действащия план на
с.Драгоданово, общ.Сливен, ведно с изградените в него сгради:
- Масивна едноетажна сграда за гатер-банциг със ЗП 108,60 кв.м.,
- Полумасивна едноетажна сграда за дърводелски услуги със ЗП 195 кв.м.,
- Паянтов склад към нея със ЗП 67,5 кв.м.,
- Два броя масивни складове със ЗП 26 кв.м. общо,
- Паянтова едноетажна сграда със ЗП 97,2 кв.м.,
- Масивна тоалетна със ЗП 3,40 кв.м.,
актувани с актове за частна общинска собственост № 8 от 11.12.2000г. и № 65 от
16.04.2008г.
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 имота 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 6490
лева (шест хиляди четиристотин и деветдесет лв.).
Данъчната оценка на имота е 5849,20 лева (пет хиляди осемстотин четиридесет
и девет лева и двадесет 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 УПИ Х в кв.19, с площ от 1210 кв.м, отреден за
услуги по действащия план на с.Драгоданово, общ.Сливен, ведно с изградените в него
сгради, актуван с актове за частна общинска собственост № 8 от 11.12.2000г. и № 65 от
16.04.2008г.
Начална цена 6490 лева (шест хиляди четиристотин и деветдесет лв.) без ДДС в
т.ч.:
- земя - 4420 лева
- сгради – общо – 2 070 лева
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление от Георги Русев Рундев и
Руска Динева Рундева, притежаващи в съсобственост с Община Сливен урегулиран
поземлен имот VІІ-7804 в кв.15, целият с площ от 1000 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен, с искане за прекратяване

на съсобствеността чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 400/1000 ид.ч.
от УПИ VІІ-7804.
Предвид трудностите които съсобствеността поражда при ползването,
застрояването и разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС, предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І.Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Георги Русев Рундев
и Руска Динева Рундева върху следния недвижим имот представляващ урегулиран
поземлен имот VІІ-7804 в кв.15, целият с площ от 1000 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен, чрез изкупуване дела на
Общината (400/1000 ид.ч.) при граници на УПИ: УПИ ІІІ-7809, улица, УПИ VІ-7803 и УПИ
ІV-7805.
ІІ.Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.І възлиза на 2150 лева
(две хиляди сто и петдесет лв.) без ДДС.
ІІІ.Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 24
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и Коста Янев Костов
и Живка Гичева Костова в поземлени имоти с идентификатори 67338.508.104,
67338.535.23, чрез замяна
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен притежава в съсобственост с Коста Янев Костов и Живка Гичева
Костова поземлени имоти с идентификатори 67338.508.104 и 67338.535.23 по КККР-гр.
Сливен.
С нотариални актове, вписани в Служба по вписванията под вх. рег. №
179/15.01.2016г., акт № 96, том І, дело 74/2016г. и вх. рег. № 802/11.02.2016г., акт №
85, том IIІ, дело 395/2016г.,Коста Янев Костов и Живка Гичева Костова са собственици
на:

- ¼ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.508.104, целия с площ от 360
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско засрояване (до 10 м.) по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен;
- ¼ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.535.23, целия с площ от 70
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско засрояване (до 10 м.) по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен.
Останалите ¾ ид.ч. от ПИ 67338.508.104 и ¾ ид.ч. от ПИ 67338.535.23са
собственост на Община Сливен, за които са съставен актове за частна общинска
собственост № 3055/16.07.2013г. и № 3056/16.07.2013г.
Със заявления вх. №№ 9400-1633/26.01.2016г. и 9400-4001/25.02.2016г. до
Кмета на Община Сливен,Коста Янев Костов и Живка Гичева Костова са поискали да се
прекрати съсобствеността върху имотите, като тези части от имота им, попадащи в
новопроектирания тупик, се заменят с частта от имота, общинска собственост,
попадаща в поземлен имот с идентификатор 67338.508.104, поради което е
необходимо да се приложи чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост, т. е.
прекратяването на съсобствеността да стане чрез замяна с доплащане, поради
разликата в площите на заменяните имоти.
Предвид изложеното по-горе и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36,
ал.1, т.4 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.4 от НРПУРОИ и чл.36 от ЗС, предлагам Общинския съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен, Коста Янев Костов и
Живка Гичева Костова в поземлени имоти 67338.508.104 и 67338.535.23, чрез замяна
както следва:
2. Община Сливен да прехвърли собствеността на Коста Янев Костов и Живка
Гичева Костова върху 3/4 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.508.104,
площ: 360 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Димитър
Пехливанов-Добрович“ №18, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско засрояване (до 10 м.), номер по предходен план:
2712, кв.95 при съседи: 67338.508.106, 67338.508.107, 67338.535.23, 67338.508.103,
67338.508.102, 67338.508.100, 67338.508.99, 67338.508.105 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен.
Оценката на общинската част от недвижимия имот възлиза на 12 730 лева
(дванадесет хиляди седемстотин и тридесет лева)без ДДС.
3.В замяна на описаните идеални части от имота по т. 2, Коста Янев Костов и
Живка Гичева Костова прехвърлят собствеността върху ¼ ид.ч. от поземлен имот с
идентификатор 67338.535.23, площ: 70 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен,
п.к. 8800, кв. Комлука, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин
на трайно ползване: ниско засрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 2712, кв.95
при съседи: 67338.535.8, 67338.508.103, 67338.508.104, 67338.508.107 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен.
Оценката на ¼ ид.ч. от ПИ 67338.535.23, собственост на Коста Янев Костов и
Живка Гичева Костова възлиза на 780 лева (седемстотин и осемдесет лева)без ДДС.

Коста Янев Костов и Живка Гичева Костова да заплатят на Община Сливен
разликата в цената на заменяните имоти, равна на 11 950 лв. (единадесет хиляди
деветстотин и петдесет лева) лв. без ДДС.
4. Всички разноски по прекратяване на съсобствеността-режийни разноски,
местен данък, такса вписване и др., са за сметка на Коста Янев Костов и Живка Гичева
Костова.
5. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
ВНАСЯ:
КМЕТ:................................
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 25
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Васил Стоянов Василев в ПИ с идентификатор 67338.549.69, ул.„Лъдженска”
№12, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация е постъпило заявление от Васил Стоянов Василев,
притежаващ в съсобственост с Община Сливен поземлен имот с идентификатор
67338.549.69, целият с площ от 186 кв.м., адрес: гр. Сливен, ул. „Лъдженска” №12,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, нтп: за друг вид застрояване по
КККР на гр. Сливен с искане за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване дела
на Общината, представляващ 21/186 ид.ч. от ПИ с идентификатор 67338.549.69,
актувани с акт за частна общинска собственост № 2985/18.12.2012г.
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, коятo възлиза на
1880лв. (хиляда осемстотин и осемдесет лева).
Данъчната оценка на 21/186 ид.ч. от имота е 1031,10лв. (хиляда тридесет и един
лв. и десет ст.)
Предвид трудностите, които съсобствеността поражда при ползването,
застрояването и разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във
вр. с чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, предлагам
Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Васил Стоянов
Василев с ЕГН ……………….., върху поземлен имот с идентификатор 67338.549.69, целият с
площ от 186 кв.м., адрес: гр. Сливен, ул. „Лъдженска” №12, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване по КККР,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-336/19.06.2012г. на началник на СГККСливен, чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 21/186ид. ч.от поземления
имот.
Оценката на общинската част от недвижимия имот, възлиза на 1880лв. (хиляда
осемстотин и осемдесет лева)без ДДС.
2. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
ВНАСЯ:
КМЕТ:................................
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на пристрояване в поземлен имот с идентификатор
67338.528.391 (УПИ XII , кв.382 по ПУП на Ново село-център , град Сливен)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация-Сливен е постъпило заявление с вх. № 940024412/24.11.2015г. от Георги Петров Юруков с искане за учредяване право на строеж за
изграждане на пристройка в размер на 8,40 кв.м. към съществуващи сгради за
търговия с идентификатори 67338.528.391.2 и 67338.528.391.3 и обща ЗП 57 кв.м.,
разположена в поземлен имот с идентификатор67338.528.391, адрес на поземления
имот: гр.Сливен, п.к. 8800, бул.”Панайот Хитов“, площ: 1001 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, номер по предходен план: УПИ XII, отреден „За
кооперативен пазар“,кв.382, кв. „Ново село-център“, стар идентификатор: 67338.528.3,
67338.528.4, 67338.528.5, 67338.528.6 при съседи; 67338.528.370, 67338.528.7,
67338.528.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-31/19-04-2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-

20-18/07.01.2011г. на Началник на СГКК-Сливен.За имота е съставен АЧОС №
2695/23.02.2011г.
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 за право на
пристрояване за изграждане на пристройка със ЗП 8,40 кв.м., която възлиза на 190 лв.
(сто и деветдесет лева).
Данъчната оценка на правото на пристрояване е 1693,30 лв. (хиляда шестстотин
деветдесет и три лв. и тридесет ст.).
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет-Сливен, на основание
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал. 2 от ЗОС и чл. 47, ал.2 от НРПУРОИ, да вземе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Учредявана Георги Петров Юруков с ЕГН ………., право на строеж за
изграждане на пристройка в размер на 8,40 кв.м.(осем цяло и четиридесет стотни
квадратни метра) към съществуващи сгради за търговия с идентификатори
67338.528.391.2 и 67338.528.391.3 и обща ЗП 57 кв.м. в поземлен имот с
идентификатор 67338.528.391, адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к. 8800,
бул.”Панайот Хитов“, площ: 1001 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, номер
по предходен план: УПИ XII, отреден „За кооперативен пазар“,кв.382, кв. „Ново селоцентър“, стар идентификатор: 67338.528.3, 67338.528.4, 67338.528.5, 67338.528.6 при
съседи; 67338.528.370, 67338.528.7, 67338.528.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19-04-2006г. на изп. директор
на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-18/07.01.2011г. на Началник на
СГКК-Сливен.
Цената на правото на пристрояване за 8,40 кв.м. е 1700 лв. (хиляда и
седемстотин лв.)
2. Възлага на кмета на общината да извърши всички нормативно определени
действия в изпълнение на решението по т. 1.
ВНАСЯ
КМЕТ:................................
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на пристрояване (тераса) върху поземлен имот- частна
общинска собственост с идентификатор 67338.516.255, гр.Сливен, кв.“Република“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно действащия Подробен устройствен план на ЦГЧ, гр.Сливен, одобрен с
Решение № 309/30.09.2004г. на Общински съвет - Сливен, Урегулиран поземлен имот І
в кв.327 е отреден за „Жилищно строителство и читалище”, по действащата
кадастрална карта на града е с площ 6261 кв.м. За имота е съставен АОС №
2777/13.07.2011 г. В общинската администрация е постъпило заявление, вх.№ 94002022/01.02.2016г. от Стефанка Александрова Симеонова с искане да й бъде разрешено
право на пристрояване (тераса) към жилищна сграда, изградена върху общински имот
– частна общинска собственост.
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 за отстъпено право
на пристрояване за ЗП 8 кв.м., която възлиза на 140 (сто и четиридесет) лева.
Данъчната оценка за горепосочената застроена площ е 932 лв.(деветстотин
тридесет и два лв).
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.2 от
НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Учредява право на пристрояване на Стефанка Александрова Симеонова с ЕГН
………… да изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 8 (осем) кв.м към
самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.234.1.4 с адрес: гр.Сливен, п.к.
8800, кв.“Република“, бл.10, ет.2, ап.4, намиращ се в жилищна сграда №1, попадаща
върху общински терен, представляващ част от поземлен имот № 67338.516.255 ( УПИ I,
кв.327), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, с адрес: гр.Сливен, п.к.8800, кв.“Република“,
с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
комплексно застрояване, целия с площ 6261 кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен,
при
съседи:
67338.516.217,
67338.516.248,
67338.516.236,
67338.516.235,
67338.516.234,
67338.516.233,
67338.516.249,
67338.516.252,
67338.516.256,
67338.516.257, 67338.516.245, 67338.516.246, 67338.516.244, 67338.516.247.
Цената на правото на пристрояване за 8 ( осем) кв.м., възлиза на 932
(деветстотин тридесет и два) лева.
2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване право на
пристрояване по т.1.

Внася
Кмет:………………….
Стефан Радев

Т. 28
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на строеж върху имот - общинска собственост в поземлен
имот с идентификатор № 67338.560.208 , кв.“Дружба“, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на поземлен имот, находящ се в гр.Сливен, с
идентификатор 67338.560.208 (УПИ VІІ, кв.615), площ 144 кв.м., с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10м). Подробният устройствен план на кв.“Дружба“ е одобрен със
заповед № РД-15-1239/19.05.2015 г. на кмета на Община – Сливен. Съгласно
предвиждането, Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ, кв.615, кв.“Дружба“ е отреден
„За КОО”, като в имота е предвидено ново застрояване на две свързани едноетажни
сгради за търговия и/или услуги с общо ЗП 80 кв.м
Данъчната оценка на правото на строеж е в размер на 12 715,20 лв. (дванадесет
хиляди седемстотин и петнадесет лева и двадесет ст.)
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде учредено право на строеж върху
имота чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури
приходи в общинския бюджет, като ще бъде построена нова, модерна жилищна
сграда с гаражи и КОО.
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 на правото на строеж
от оценител на имоти, член на Камарата на независимите оценители в България, която
възлиза на 2520 лв.( две хиляди петстотин и двадесет лв.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1
от ЗОС и чл.46, ал.1 от НПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж
за изграждане на две свързани едноетажни сгради, за търговия и/или услуги с общо
ЗП 80 (осемдесет) кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67338.560.208
(УПИVІІ, кв.615 по ПУП на кв.“Дружба“, гр.Сливен), по кадастралната карта на
гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на Агенцията по кадастър, с
трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м), адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к. 8800,
кв.“Дружба“, площ 144 кв.м. при съседи: 67338.560.209, 67338.560.32, актуван с АОС
3357/20.08.2015г.

Начална тръжна цена 12 720 лв.(дванадесет хиляди седемстотин и двадесет лв).
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключването договор със спечелилия участник.
Внася
Кмет:………………….
Стефан Радев
Т. 29
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на ползване по реда на Закона за пчеларството (ЗПч),
в поземлен имот 000254, находящ се в землището на село Младово,
общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинската администрация е постъпило заявление вх.№ 9400-4633 от
07.03.2016г. от Жанна Огнянова Николова-земеделски производител и собственик на
животновъден обект –„пчелин“, с искане за учредяване на право на ползване върху
поземлен имот – частна общинска собственост в землището на с.Младово,
общ.Сливен, представляващ ПИ 000254 с начин на трайно ползване „друга
производствена база“ с площ 4,246 дка, актуван с АОС № 8/11.01.2000г.
Съгласно Закона за пчеларството, за устройване на постоянни пчелини с над 10
бр. пчелни семейства върху земи от общинския поземлен фонд, в полза на лицето
може да се учреди право на ползване по реда на Закона за общинската собственост.
Съгласно чл.39, ал.3 от ЗОС, в случаите, когато лицата, на които може да се учреди
право на ползване са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс, след
решение на Общинския съвет, като срокът не може да бъде по-дълъг от 10 години.
Данъчната оценка на правото на ползване за срок от 10 години възлиза на
2163,40 лв.
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 на правото на
ползване от лицензиран оценител на недвижими имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България, възлизаща на 1760 лв.
Към настоящият момент имотът не е отдаден под наем или аренда, а съгласно
удостоверение изх. № 52 от 10.02.2016г. издадено от кметство с.Младово в района
около имота, в радиус от 2,5 км няма настанени повече от 50 бр. пчелни семейства.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9,
чл.39, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.13, ал.1 от ЗПч и чл.49, ал.3, т.6 от
НПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016г., приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински
съвет – Сливен, като в раздел IV “Предоставяне право на ползване” се създава нова
точка 8, като в графа „Имот“ се вписва „ПИ 000254 с НТП „ друга производствена база“ в
землището на с.Младово“, в графа „площ“ се вписва 4,246 дка, а от раздел VI
„Отдаване под наем“ се премахва.
II. Учредява на Жанна Огнянова Николова възмездно право на ползване за срок
от 10 години за устройване на постоянен пчелин върху поземлен имот – частна
общинска собственост с идентификатор № 000254 по картата на възстановената
собственост на землището на с.Младово, с площ от 4,246 дка, с начин на трайно
ползване „Друга производствена база“, при граници: 05012, 000387, 000253, 05010,
050011, 000362, актуван с АОС 8/11.01.2000г. с цена на правото 2164 лв. или по 216,40
лв. на година.
III. Възлага на кмета на общината да сключи с лицето договор за възмездно
право на ползване за срок от 10 години върху горепосочения имот, за устройване на
постоянен пчелин.
IV. На основание чл. 25 от ЗЗД, задължава ползвателя Жанна Огнянова Николова
в едноседмичен срок след сключване на договора, да представи документи,
доказващи регистрацията на новия животновъден обект. В случай, че лицето не
представи такива, договорът да се счита за прекратен по право.
Вносител:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т. 30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Продължаване срокът на договор за наем за временно и възмездно
ползване на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение (обект за продажба на закуски) с площ 34 кв.м,
разположен на с площ І-ви етаж на учебния корпус в VІІІ ОУ ”Юрий Гагарин”, гр.
Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен с вх.№4701-167 от 02.03.2016 год. е постъпило, чрез Неждет
Дормушев в качеството му на представител, искане от ЕТ „Сарай-Неждет Дормушев“–
наемател на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляваща представляваща помещение (обект за продажба на закуски) с площ 34
кв.м, разположен на с площ І-ви етаж на учебния корпус в VІІІ ОУ ”Юрий Гагарин”, гр.
Сливен.
С цитираната по-горе молба, наемателят е отправил искане за продължаване срока
на действащия към момента договор за наем до максимално допустимия срок по
закон.
Договорът за наем е сключен на 10.12.2013 год. със срок от 3 (три) години, считано
от датата на подписването му. Този срок изтича на 10.12.2016 год. Наемателят
поддържа добре имота, редовно и в срок заплаща дължимия месечен наем.
Процедурата за продължаване на наемни договори е регламентирана в чл. 25, ал.
1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Сливен (приета с Решение №238/31.07.2008 год.), а именно:
Преди изтичането на сроковете на наемните договори, те могат да бъдат продължени
по искане на наемателите със съгласие на общинският съвет за нов срок, до
максимално допустимия по закон. Исканията се подават чрез кмета на общината не покъсно от три месеца преди изтичането на срока на договора и се разглеждат от
общинския съвет в двумесечен срок.
Искането е подадено от наемателя в определения срок и срокът на договора за
наем не е изтекъл, отговаря на изискуемите от закона предпоставки, а именно на чл.
25, ал. 1 от НРПУРОИ, поради което може да бъде разгледано от Общинския съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 25, ал. 1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Дава съгласие да бъде продължен с още 3 (три) години, считано от 11.12.2016 г.,
срокът на договор за наем, сключен на 10.12.2013 год. за временно и възмездно
ползване под наем на част от общински нежилищен имот, публична общинска
собственост, представляваща помещение (обект за продажба на закуски) с площ 34
кв.м, разположен на с площ І-ви етаж на учебния корпус в VІІІ ОУ ”Юрий Гагарин”, гр.
Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс №1 към
договора за наем от 10.12.2013 год., за срока по т. 1.

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 31
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Упълномощаване на представител на община Сливен в Общото събрание на
МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 20.05.2016 г. /петък/, в 10.00 ч. ще се проведе редовно Общо събрание на
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински” АД Сливен.
Публикувана е покана в Търговския регистър ведно с дневния ред на Общото събрание.
С вх. № 4704-1061/18.04.2016 г. изпълнителният директор на дружеството е уведомил
кмета на общината за свикване на общото събрание. Необходимо е Общински съвет
Сливен да упълномощи представителя на Община Сливен в Общото събрание на
акционерите за начина на гласуване. С Решение № 72/28.01.2016 г. за представител в
Общото събрание на МБАЛ е избран д -р Иван Колев Данчев.
На основание чл.27 ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
и постъпила покана от изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД
гр.Сливен, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Упълномощава д-р Д-Р Иван Колев Данчев - Представител на Община Сливен в Общото
събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, да гласува
„ЗА” приемането на решенията от т.1 до т.12 от дневния ред, определен в поканата за
редовно Общо събрание на акционерите, насрочено за 20.05.2016 г. /петък/ от 10:00
часа в заседателната зала на болницата, намираща се в административната сграда на
бул.”Христо Ботев” № 1, гр.Сливен.
При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, редовното Общо събрание
на акционерите е насрочено да се проведе на 07.06.2016 г. /вторник/ от 10.00 часа на
същото място и при същия дневен ред.

ВНАСЯ:
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 32
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, председател
на ПК ОК при Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на „Пътнически превози”ЕООД – Сливен за 2015 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно нормативните разпоредби ПК по оперативен контрол при
Общинския съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет на „Пътнически
превози”ЕООД – Сливен за 2015 год. Финансовият резултат за 2015 год. Е загуба от 180
хил. лв.
Резултатът по дейности е отрицателен за тролейбусен транспорт,
междуселищен и крайградски транспорт, пътническа въжена линия. С печалба
приключват: градски автобусен транспорт, автогара и диагностичен пункт.
На основание гореизложеното и чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие
в капитала предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Приема годишния финансов отчет на „Пътнически превози”ЕООД – Сливен за 2015
год.
2.Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2015
год.
3. Избира за експерт-счетоводител за 2016 год. Георги Стоянов Тренчев.

ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 33
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, председател
на ПК ОК при Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на „Общинска охрана и СОТ - Сливен”ЕООД – Сливен за
2015год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата на
собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
ПК по оперативен контрол при Общинския съвет Сливен разгледа годишния финансов
отчет на „Общинска охрана и СОТ – Сливен”ЕООД.
Финансовият резултат за 2015 год. е печалба в размер на 12 611.23лв. Резултатът
от предходни години е печалба в размер на 154 518лв. Приходите на дружеството са
увеличени с 18.1%, а разходите с 20% спрямо предходната година.
На основание гореизложеното и чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие
в капитала предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „”Общинска охрана и СОТ - Сливен”ЕООД –
Сливен за 2015год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през
2015 год.
3. Да се отчисли от балансовата печалба по годишния счетоводен отчет за 2015 год.
дивидент за Община Сливен в размер на 4413.93лв/4193.23лв. нетен размер/
4. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна брутна работна заплата - до 500 лв.
- среден списъчен брой на персонала – до 260 човека
- балансова печалба – не по-малко от 20 000 лв.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 34
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, председател
на ПК ОК при Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на „Обреден комплекс”ЕООД – Сливен за 2015год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание ПК по оперативен контрол при Общински съветСливен разгледа финансовия отчет на „Обреден комплекс”ЕООД за 2015 год. През
2015 год. дружеството има финансов резултат печалба в размер на 2 927.31лв. Общите
приходи на дружеството през 2015 год. са в размер на 190хил. лв., т. е. с 1% повече
спрямо предходната година. Пазарният дял на дружеството при траурните обреди за
2015 год. е 15.4% от услугите, извършвани от погребалните агенции, функциониращи
на територията на гр. Сливен. „Обреден комплекс”ЕООД през предходната година е
изпълнил определените от Общинския съвет показатели.
На основание гореизложеното и чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „Обреден комплекс”ЕООД – Сливен за
2015год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през
2015 год.
3. Да се отчисли от балансовата печалба по годишния счетоводен отчет за 2015 год.
дивидент за Община Сливен в размер на 1024.566лв./973.33 лв. нетен размер/.
4. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна брутна работна заплата - до 650 лв.
- среден списъчен брой на персонала – до 10 човека
- балансова печалба – не по-малко от 4 000лв.

ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 35
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, председател
на ПК ОК при Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на „Център за кожно-венерически заболяванияСливен”ЕООД за 2015 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата на
собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
ПК по оперативен контрол при Общинския съвет Сливен разгледа годишния финансов
отчет на „Център за кожно-венерически заболявания-Сливен”ЕООД.
От представените данни е видно, че дружеството реализира загуба.
Поради тази причина дивидент за 2016 год. не се дължи.
На основание гореизложеното и чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Приема годишния финансов отчет на „Център за кожно-венерически
заболявания- Сливен” ЕООД за 2015 год.

ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 36
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, председател
на ПК ОК при Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина - Сливен”ЕООД – Сливен за 2015 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата на
собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
ПК по оперативен контрол при Общинския съвет Сливен разгледа годишния финансов
отчет на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Сливен”ЕООД.
Финансовият резултат за 2015 год. е печалба в размер на 3 269.89 лв.
Отчетено е намаление на разходите на дружеството с 15.2% спрямо 2014 год. През
2015 год. е погасен изцяло остатъка/4 500лв./ от паричен заем от 20 000лв., получен от
Община Сливен през 2008 год. За срок от 10 год. За разплащане на натрупани
задължения на дружеството.
На основание гореизложеното и чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина – Сливен” ЕООД за 2015 год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през
2015 год.
3. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна брутна работна заплата - до 426 лв.
- среден списъчен брой на персонала – до 5 човека
- балансова печалба – не по-малко от 3 000лв.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 37
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, председател
на ПК ОК при Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на „Дентален център-1 Сливен”ЕООД – Сливен за 2015
год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата на
собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
ПК по оперативен контрол при Общинския съвет Сливен разгледа годишния финансов
отчет на „Дентален център-1 Сливен”ЕООД за 2015 год.
Финансовият резултат годината е печалба в размер на 62 310.35лв.
Отчетено е намаление на разходите на дружеството с 15.2% спрямо 2014 год.
Комисията счита, че отчета може да бъде приет.
На основание гореизложеното и чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Приема годишния финансов отчет на „Дентален център-1 Сливен” ЕООД за 2015
год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през
2015 год.
3. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна брутна работна заплата - до 800 лв.
- среден списъчен брой на персонала – до 11 човека
- балансова печалба – не по-малко от 70 000лв.
- дивидент – 21808.62, нетен размер /20 718.19лв/
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 38
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, председател
на ПК ОК при Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на „ДКЦ-2-Сливен”ЕООД – Сливен за 2015 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно нормативните разпоредби ПК по оперативен контрол при
Общинския съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет на „ДКЦ-2-Сливен”ЕООД –
Сливен за 2015 год. приходите на дружеството през 2015 год. са се увеличили с 2.4%, а
разходите с 2.0% спрямо 2014 год. Приходите от медицински услуги, представляват
96.3% от общите приходи. С най-голям относителен дял са разходите за
възнаграждения – 64.5%.
Финансовият резултат за 2015 год. е печалба в размер на 69 329.29 лв.
На основание гореизложеното и чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ-2”ЕООД за 2015 год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през
2015 год.
3. Преотстъпва дължимия на община Сливен от дружеството дивидент за 2015
год. в размер на 24 265.25лв. /нетен размер 23 051.99лв. / за подмяна на
дограма/;
4. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна работна заплата - 1000лв.
- средно списъчен брой на персонала до 42
- балансова печалба - 70 000лв.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 39
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, председател
на ПК ОК при Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Отчет за дейността на „ДКЦ-1-Сливен”ЕООД – Сливен за 2015 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно нормативните разпоредби ПК по оперативен контрол при
Общинския съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет на „ДКЦ-1-Сливен”ЕООД –
Сливен за 2015 год. за 2015 год. Констатирано бе, че приходите на дружеството през
2015 год. са намаляли с 5.6%, а разходите с 4.3% спрямо 2014 год.
На основание гореизложеното и чл.9, чл.29 и чл.32 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на 'ДКЦ1'ЕООД за 2015 год.
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през
2015 год.
3. Преотстъпва дължимия на община Сливен от дружеството дивидент за 2015 год. в
размер на 10 756.18лв. /нетен размер10 218.37лв. / за закупуване на скенер;
4. Определя следните показатели за 2016 год.:
- средна работна заплата - до 1000лв.
- средно списъчен брой на персонала - до 41
- балансова печалба – не по-малко от 55 000лв.

ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

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 част от обхвата на поземлен имот с идентификатор
67338.1.1033, м.”Кютюклюка”, 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 №4704-618/09.03.2016г. от ТД
„КАМ-63”ЕООД с искане за разрешаване на градоустройствено проектиране,
придружено със скица № 15-100855/ 02.03.2016г. 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 промяна на предназначението на имота от земеделски в имот за „Складове,
търговия с авточасти, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС и
авторемонтна дейност” с оглед реализиране на инвестиционни намерения.
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 поземлен имот с
идентификатор 67338.1.1033, м.”Кютюклюка”, землището на гр.Сливен, общ.Сливен с
цел преотреждане на имота за „Складове, търговия с авточасти, площадка за
разкомплектоване на излезли от употреба МПС и авторемонтна дейност”, като се
спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.1.1033,
м.”Кютюклюка”, землището на гр.Сливен, 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. 41
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за
изграждане на водопровод в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на водопровод за питейна вода от точка на
водовземане – съществуващ водопровод в ПИ 30990.29.296 до ПИ 30990.29.325,
представляващ двор за застрояване, отреден „За селскостопанска техника и инвентар с
битова част“ и преминаващ през ПИ 30990.29.289, с НТП „За ловна база и стрелбище“,
общинска собственост, местност ”Япраклий”, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливен, в
Общинската администрация е постъпило заявление от „Експрес Груп-Т” ЕООД за
разрешаване изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания – изграждане на водопровод от ПИ 30990.29.296 до ПИ 30990.29.325,
землище с.Злати войвода и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
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 водопровод за питейна вода от съществуващ
водопровод в ПИ 30990.29.296 до ПИ 30990.29.325, представляващ двор за
застрояване, отреден „За селскостопанска техника и инвентар с битова част“ и

преминаващ през ПИ 30990.29.289, общинска собственост, местност ”Япраклий”, з-ще
с.Злати войвода, общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Внася:
КМЕТ:
/Стефан Радев/
Т. 42
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за
изграждане на ел.кабел в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на ел.кабел НН-1кV от ЕТ-ТЕПО в ПИ 30990.30.32,
местност „Черкезица“, з-ще с.Злати войвода, за нуждите на помпена станция в ПИ
30990.66.38 и помпено стопанство в ПИ 30990.29.324, местност ”Япраклий”, з-ще
с.Злати войвода, общ.Сливен и преминаващ през имоти 30990.29.291, 30990.29.282,
30990.29.290 и 30990.29.289, общинска собственост и имоти 30990.29.296,
30990.29.325, 30990.29.324 и 30990.66.38, частна собственост, местност ”Япраклий”, зще с.Злати войвода, общ.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление
от „Експрес Груп-Т” ЕООД за разрешаване изработването на проект за ПУП парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образувания – изграждане на ел.кабел от
ПИ 30990.30.32 до ПИ 30990.29.324 и ПИ 30990.66.38, з-ще с.Злати войвода,
общ.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
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 ел.кабел НН-1кV от ЕТ-ТЕПО в ПИ
30990.30.32, местност „Черкезица“, з-ще с.Злати войвода, за нуждите на помпена
станция в ПИ 30990.66.38 и помпено стопанство в ПИ 30990.29.324, местност

”Япраклий”, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливен и преминаващ през имоти 30990.29.291,
30990.29.282, 30990.29.290 и 30990.29.289, общинска собственост и имоти
30990.29.296, 30990.29.325, 30990.29.324 и 30990.66.38, частна собственост, местност
”Япраклий”, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливени и одобрява задание за неговото
проектиране.
Внася:
КМЕТ:
/Стефан Радев/
Т. 43
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 и с.Крушаре, Община Сливен
Уважаеми госпожи и господа,
С протокол № 9/11.03.2016г. 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 V-„За комплексно-обществено обслужване”,
кв.625 по плана на кв.”Дружба”, гр.Сливен. Проектът за изменение е изработен по
жалба с вх.№9400-3802/23.02.2016г. от живущите в блокове №№ 23, 24, 28 и 30 в
кв.”Дружба” с искане да бъде отменена заповедта, с която е одобрен действащия ПУП
за УПИ V-„За комплексно-обществено обслужване” в кв.625. Със заповед №РД-15476/13.04.2010г. на Кмета на община Сливен е одобрено изменение на ПУП за УПИ I„За комплексно жилищно строителство, КОО, обществени мероприятия и
благоустрояване” в кв.625 по плана на кв.”Дружба”, гр.Сливен, като за част от площа на
същия се образува нов УПИ V-„За комплексно-обществено обслужване”. Образувания
УПИ V е с площ от 526 кв.м., обхваща част от съществуващото благоустрояване източно
от ЦДГ ”Детски рай” и предвижда едноетажно застрояване за обществено обслужване.
Проектът за изменение на плана предлага възстановяване границите на УПИ I-„За
комплексно
жилищно
строителство,
КОО,
обществени
мероприятия
и
благоустрояване”, като отпада УПИ V-„За комплексно-обществено обслужване”,
включително и предвиденото застрояване в него.
С протокол № 7/26.02.2016г. 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 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”, кв.14 по плана на Промишлена зона, гр.Сливен. Действащия подробен
устройствен план на Промишлената зона от 1991г. предвижда свободни площи
разположени в пространствата между лицата на парцелите и ул.„Самуиловско шосе”.
В тази територия е следвало да бъдат разположени локални улични платна и паркинги
към производствените терени. Проектът за изменение на плана предлага без да се
нарушава предвиденото локално улично платно да се предаде по регулация към
прилежащите УПИ XI, УПИ XII, УПИ L и УПИ LI част от свободната територия. Към УПИ XI„За търговска и складова база за строителни материали” се предава свободна площ от
около 690кв.м., към УПИ XII-„За промишлена и складова дейност и търговия” се
предава свободна площ от около 620кв.м., към УПИ L-„За заведение за бързо хранене”
се предава свободна площ от около 200кв.м. и към УПИ LI-„За търговска и складова
база за дървен материал” се предава свободно площ от около 300кв.м.
С протокол № 9/11.03.2016г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие като предложение по чл.135 ал.2 от ЗУТ проект за изменение на
подробния устройствен план в част „План за регулация” за обхвата на УПИ I-общ. и УПИ
XII-7 в кв.605 и част от уличната регулация между осова точка 2530 и осова точка 2531
по плана на кв.”Дружба”, гр.Сливен. В УПИ XII-7 съгласно Разрешение за стоеж
№169/20.04.2005г. е реализирано строителството на „Обществена сграда с жилища”.
Към момента на започване на строителството терена на кв.605 е празен , без
материализирани трайни обекти и без координатно определен трасировъчен план на
квартала. В настоящия момент при наличието на кадастрална карта и точно
геодезическо заснемане на завършената сграда в УПИ XII-7 е установено, че същата
ситуационно е леко изместена и минимално излиза извън имота. Проектът за
изменение на плана предлага промяна на западната и северна граници на УПИ XII-7,
като към имота се предават по регулация около 25 кв.м. свободна общинска площ от
УПИ I-общ. Променя се частично уличната регулация между осова точка 2530 и осова
точка 2531, пред лицата на УПИ I-общ. и УПИ XII-7, като без да се променят регулите и
западната
уличнорегулационна
линия
се
променя
ширината
между
уличнорегулационните линии от 11.00м. на 10.25м., с което към УПИ XII-7 се предава по
регулация площ от около 11 кв.м., представляващи част от имот 67338.558.5 по
кадастралната карта на гр.Сливен.
С протокол № 11/25.03.2016г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие проект за изменение на подробния устройствен план за УПИ I„Гробищен парк”, кв.51 по плана на с.Крушаре, община Сливен. Проектът за изменение
е изработен по искане вх.№1000-330/15.03.2016г. от Кмета на с.Крушаре във връзка с
извършване на предстоящи благоустройствени мероприятия в гробищния парк на
селото. Действащия устройствен план на селото е одобрен със Заповед № РД-151635/05.11.1993г., съгласно който за гробищния парк е отреден УПИ I в кв.51, граничещ
от северната страна с проектирана, но непрокарана улица с необоснована ширина от
13м, от осова точка 219А до осова точка 252 с уширение в североизточния край.
Проектът за изменение на плана предлага промяна ширината на уличната регулация от
осова точка 219А до осова точка 252 от 13м. на 10м. и отпадане на уширението от осова
точка 250 до осова точка 253. Това изменение на уличната регулация е свързано с
изместване на северната външна регулационна граница на УПИ I-„Гробищен парк” и
увеличаване площа на имота.

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.136 ал.1 от ЗУТ, предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1.Допуска да се измени подробния устройствен план за УПИ V- „За комплекснообществено обслужване”, кв.625 по плана на кв.”Дружба”, гр.Сливен, като отпадне УПИ
V –„За КОО”, включително и предвиденото застрояване в него и площа му се включи в
УПИ I-„За комплексно жилищно строителство, КОО, обществени мероприятия и
благоустрояване”.
2.Допуска да се измени подробния устройствен план за част от кв.14 по плана на
Промишлена зона, гр.Сливен, като към 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” се предадат по регулация част от свободната площ разположена между
лицата на имотите и ул.„Самуиловско шосе”, без да нарушава предвиденото по ПУП
локално улично платно.
3.Допуска да се измени подробния устройствен план в част „План за регулация”
за обхвата на УПИ I-общ. и УПИ XII-7 в кв.605 по плана на кв.”Дружба”, гр.Сливен, като
частично се промени уличната регулация между осова точка 2530 и осова точка 2531,
пред лицата на УПИ I-общ. и УПИ XII-7, без да се променят регулите и западната
уличнорегулационна линия се промени ширината между уличнорегулационните линии
от 11.00м. на 10.25м., с което към УПИ XII-7 се предаде по регулация свободна площ.,
представляващи част от имот 67338.558.5 по кадастралната карта на гр.Сливен. Да се
измени северната граница на УПИ XII-7, като
се промени вътрешнорегулационната линия между УПИ I-общ. и УПИ XII-7 и се предаде
по регулация свободна общинска площ от УПИ I-общ.
4.Допуска да се измени подробния устройствен план за УПИ I-„Гробищен парк”,
кв.51 по плана на с.Крушаре, община Сливен, като се промени ширината на уличната
регулация от осова точка 219А до осова точка 252 на 10м., да отпадане уширението на
улицата от осова точка 250 до осова точка 253 и се измести северната външна
регулационна граница на УПИ I.
Внася:
КМЕТ
/Стефан Радев/
Т. 44
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ– КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане на доклад за изпълнението на програмата за развитие на
читалищата от община Сливен за 2015 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 26а (4) и (5) от Закона за народните читалища председателите на
читалищните настоятелства от община Сливен представят доклади за осъществените
дейности през 2015г година. Внасям обобщените доклади в Общинския съвет за
приемане на доклад за изпълнението на годишната програма за развитие на
читалищната дейност за 2015 година.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а ал. 4 и 5 от ЗНЧ предлагам
Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема доклада за изпълнението на годишната програма за развитие на
читалищната дейност в Община Сливен за 2015 година, съгласно Приложение 1

ВНАСЯ :
СТЕФАН РАДЕВ

Приложение 1
ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ
ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2015 ГОДИНА
Настоящият доклад обобщава годишните отчети на народните читалища съгласно
чл. 26а (4) от Закона за народните читалища и има за цел да информира Общински
съвет Сливен за дейността, финансирането, материалната база и числеността на
щатните читалищни работници във всички читалища на територията на община Сливен
и изпълнението на програмата за развитие на народните читалища от община Сливен
за 2015, приета с Решение № 1607 от 29.01.2015г. на Общински съвет Сливен
І. СТРУКТУРНО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЧИТАЛИЩАТА ПРЕЗ 2015
ГОДИНА.
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културнопросветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културнопросветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без
оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и
етническо самосъзнание. (ЗНЧ, ЧЛ. 2)
През 2015 година на територията на Община Сливен своята дейност осъществяват
53 народни читалища, регистрирани по Закона за народните читалища с общо 100

щатни бройки. В град Сливен има 15 читалища, а останалите 38 са в населените места
в общината. С три субсидирани щатни бройки функционира и Регионален експертноконсултантски и информационен център „Читалища”- Сливен.
Финансовите средства, с които читалищата се издържат и развиват своята дейност
са основно от държавна субсидия, целево подпомагане по решение на Общинския
съвет и Министерството на културата, членски внос, културно-просветна и
информационна дейност, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения,
работа по проекти.
Държавната субсидия за 2015 година в размер на 698082 лв. за всички читалища е
разпределена според разпоредбите на Закона за народните читалища, указанията на
Министерствата на културата и финансите, и съгласно всички изисквания за
прозрачност и отчетност. Проведено е легитимно Общо събрание на делегираните
представители на всички читалища и представител на Община Сливен, съгласно
изискванията на чл. 23 от ЗНЧ. Протоколът от събранието е подписан от всички членове
без възражения. Държавната субсидия е предназначена за обезпечаване на работни
заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и
издръжка, дейност, както и средства съгласно ЗЗБУТ. В рамките на държавната
субсидия са заделени средства в размер на 11340 лв. за пенсиониране на читалищни
работници, на солидарен принцип, в това число 2502 лв. за НЧ „Зора 1860”, гр. Сливен,
2502 лв. за НЧ „Съгласие 1928”, с. Чокоба, 1554лв. за НЧ „Хр. Ботев 1936”, с. Бяла, 2280
лв. за НЧ „Даскал Д. Димов 1908”, с. Желю Войвода и 2502лв. за НЧ „Възраждане”
Сливен. Поради промяна в обстоятелствата читалищният секретар от НЧ „Възраждане”
Сливен не се е пенсионирал. С анекс към протокола за разпределение на субсидията,
1000 лв. от тази сума са пренасочени към НЧ „Просвета 1925”, с. Мечкарево за
подпомагане провеждането на Регионален събор „Зимни празници-2015”, а сумата от
1502лв. е прехвърлена като преходен остатък за 2016 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА с Решения на Общински съвет- Сливен за
подпомагане дейността на народните читалища през 2015 година са отпуснати парични
средства в размер на 9590лв. както следва:
 НЧ „Зора 1860” , град Сливен – 2000лв. за честване 155 години от създаването на
читалището.
 НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен –1350 лв. за осигуряване на награден фонд за
Регионален празник „Маскарадни игри 2015”
 НЧ „Искра 1929”,с. Крушаре– 1500 лв. за транспортни разходи за участие на
фестивал „Море от ритми” в гр. Балчик.
 НЧ „Слънце 1928”, с. Гавраилово- провеждане на празника „Златна праскова”800 лв. и 840 лв за участие на детски танцов колектив в НДМФФ „Орфей пее с
морето”, гр. Приморско.
 НЧ „Просвета 1925”, с. Мечкарево- 300лв. за отбелязване 90 години от
създаване на читалището
 НЧ „Карандила джипси 2008”, гр. Сливен- 2000 лв. за запис на нов албум на
младежки духов оркестър „Карандила джуниър”
 НЧ „Светлина 1926”, с. Селиминово- 800лв. за награден фонд на деветото
издание на надпяването „С песните на Йовчо Караиванов”

За изразходването на средствата от субсидията, читалищата предоставят в
общинска администрация тримесечни и годишни отчети. Всички целеви средства
предоставени от Общински съвет- Сливен са отчетени с необходимите за това
документи.
II.
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА (СГРАДЕН ФОНД)
Основна част от читалищата развиват своята дейност в сгради общинска
собственост. В град Сливен НЧ „Зора 1860” разполага със собствен имот, НЧ
„Карандила- джипси 2008” се помещава в частен имот, а НЧ „К. Константинов 2013” и
НЧ „Хр. Кючуков 2013” не разполага с никакъв сграден фонд. По- голяма част от
читалищните настоятелства полагат грижи за поддържане и опазване на
предоставения им сграден фонд. Грижата на Общината за развитие на народните
читалища се изразява както в подкрепата, която им оказва за реализирането на
проекти за подобряване на материално- техническата им база, така и с финансирането
и извършването на ремонти на читалища със средства от Общинския бюджет.
Средствата от общинския бюджет, с които са извършени ремонтни дейности през
2015г. възлизат на 261258 лв., както следва:
- текущ ремонт на НЧ „Къньо Мераков 1928”, с. Блатец – 33294 лв.
- вътрешен ремонт на НЧ „Хаджи Димитър 1937”, гр. Сливен- 26892 лв.
- ремонт на сграда и кино салон на НЧ „Просвета 1935”, с. Глушник- преведен аванс
от 14396лв. и доставка на столове за кино салона на стойност 17300лв.
- ремонт на сграда на НЧ „Даскал Д. Димов 1908”, с. Ж. Войвода- 78049лв.
- ремонт на сграда на НЧ „Съгласие 1928”, с. Чокоба- 34261 лв.
- ремонт на сграда на НЧ „Юрий Гагарин 1962”, с. Новачево- 38410 лв.
- ремонт на сградата на НЧ „Светлина 1928”, с. Скобелево- 18656 лв.
С финансиране на стойност 345000 лв. по бедствия и аварии са ремонтирани
покривни конструкции и тавани на читалищата:
- НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово- 58000лв.
- НЧ „Даскал Д. Димов 1908”, с. Ж. Войвода- 71000 лв.
- НЧ „Искра 1928”, с. Градско- 72000 лв.
- НЧ „Христо Ботев 1936”, с. Бяла- 144000 лв.
С Решение №1852/25.06.2015г. на Общински съвет Сливен безвъзмездно бяха
отпуснати дърва за отоплителен сезон 2015/2016 на всички читалища, които
предварително бяха подали заявки.
III. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2015



НЧ „Искра 1944”, гр. Сливен е работило и продължава да работи в
сътрудничество с УНИЦЕФ- България по проекта „Работилница за родители”.
По проект „Сръчността на българката”- спечелен от дарителски кръг на
Обществен дарителски фонд- Сливен част от ФРГИ за периода от 01.12.2014г. до
31.05.2015г. са работили 5 читалища от Сдружение „Читалища”: НЧ „Отец









Паисий 1936” , НЧ „Отец Паисий 1928”, НЧ „Светлина 1926”, НЧ „Дружба 1993” и
НЧ „Пробуда 1934”.
33 читалища от Сдружение „Читалища” работиха по проект „Възможност за
промяна”, финансиран по програма за подкрепа на НПО в България по финансов
механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014г, който
приключи през 2015г.
Постигане на устойчивост на дейностите и услугите реализирани в читалищата
работещи по програма „ 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
Обществен дарителски фонд Сливен, дарителски кръг „За по-доброто бъдеще
на Сливен” и НЧ „Отец Паисий 1936”, гр. Сливен, стартираха 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.
По програма „ Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и
информираност” през 2015г. са одобрени и финансирани за закупуване на
литература НЧ „Искра 1929”, с. Крушаре, НЧ „Дружба 1993”, гр. Сливен, НЧ
Светлина 1926”, с. Селиминово и НЧ „Пробуда 1906”, гр. Кермен. Всяко от
читалищата е получило по 480 лв.

ІV. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ В ЧИТАЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ 2015 Г.
Основните приоритети и направления в читалищната дейност през 2015 година
са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища, от общинската
културна политика, осъществявана на основание на нормативната уредба и са
ориентирани към развитие и обогатяване на културния живот в селищата на общината
и задоволяване потребностите на гражданите чрез:
- развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в
населеното място, където осъществяват дейността си
- запазване, укрепване и развитие на националното самосъзнание и културната
идентичност, на обичаите и традициите на българския народ
- стимулиране на читалищните дейности за съхранението и популяризирането на
нематериалното културно наследство
- разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и
постиженията на науката, изкуството и културата
- осигуряване на достъп до информация и комуникация
- насърчаване на социалното единство и солидарност между различните социални
групи и реализация на успешни социални практики и дарителски акции
- изграждане на информационни центрове, провеждане на обучителни програми и
програми за превенции

- участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското
общество
- партньорство с учебни заведения, пенсионерски клубове и неправителствени
организации
- честване на всички значими местни и национални празници; организиране на
концерти, чествания на годишнини, събори, изложби
V. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА
V - 1. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Библиотечната дейност е основна в работата на читалищата. Всички читалищни
библиотеки работят съгласно Закона за обществените библиотеки. Читалищните
настоятелства полагат усилия за ежегодното обновяване на библиотечния фонд чрез
закупуване на нова литература, участие в проектни сесии на Министерството на
културата, осигуряване на дарения и други.
Ежегодно в отдел „Образование, култура и вероизповедания” в Община Сливен
Регионална библиотека „Сава Доброплодни” предоставя подробен анализ за
дейността на читалищните библиотеки от общината. Анализът е изготвен от
специалистите на библиотеката въз основа на отчетите за дейността, базирани на
основните библиотечни показатели. Според доклада на регионалната библиотека,
отчет за дейността си през 2015г. не са представили библиотеките при НЧ „Надежда
1926”, с. Гергевец и НЧ „Пробуда 1929”, с. Горно Александрово.
Един от основните показатели, който дава информация за развитието на
библиотечните фондове като основа за качествено и многоаспектно обслужване на
потребителите е показателят „Набавени библиотечни материали”. С най- много
набавени нови заглавия през 2015 са библиотеките при НЧ „Д-р Петър Берон”, с.
Тополчане (1500 бр.), НЧ „Зора 1860”, гр. Сливен (891 бр.), НЧ „Хр. Ботев 1897”, гр.
Сливен (453 бр), НЧ „Пробуда 1907”, с. Биково (313 бр.), НЧ „Светлина 1928”, с.
Самуилово (275 бр.) ; НЧ „Просвета 1946”, с. Божевци (228бр.) и НЧ „Дружба 1993”, гр.
Сливен (206бр.). С най-малко нови заглавия е библиотеката при читалище „Светлина
1928” , с. Сотиря. Няма набавени книги в библиотеките на НЧ „Христо Смирненски
1944”, гр. Сливен, НЧ „Светлина 1929”, с. Струпец, НЧ „К. Мераков 1928”, с. Блатец, НЧ
„Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово. Като причина за това се посочва недостиг на
собствени средства. Въпреки финансовите затруднения, които са реалност за повечето
читалища, трябва да се търсят алтернативни начини за осигуряване на средства или
литература чрез дарения и кандидатстване по проекти и програми.
По отношение на показателите: читатели, посещения и заети библиотечни
материали отлични резултати са постигнали библиотеките при читалищата: „Зора
1860”, гр. Сливен, „Хр. Ботев 1936”, с. Бяла, „ Слънце 1928”, с. Гавраилово, „Ю. Гагарин
1962”, с. Новачево, „Искра 1929”, с. Крушаре, „Даскал Д. Димов 1908”, с. Ж. Войвода,
„Светлина 1926”, с. Селиминово, „Пробуда 1906”, гр. Кермен, „ Просвета 1925”, с.
Мечкарево, „Звезда 1928”, с. Старо село, „ Зора 1872”, с. Ичера и „Къньо Мераков
1928”, с. Блатец. Важно е да се отбележи, че във всички от тези библиотеки има
компютърна техника и достъп до интернет по програма „Глобални библиотеки”, което

безспорно доказва, че освен културни центрове читалищата трябва да поддържат
степен на автоматизация, за да бъдат основните информационни центрове в
населените места и квартали и да са адекватни на съвременните потребности на
гражданите.
По отношение на показателя „обхванатост”, значителен ръст на новозаписани
читатели се отбелязва в библиотеките при читалищата в селата Биково, Гавраилово,
Старо село, Бяла, Божевци, Блатец, Ичера, Мечкарево, Новачево, Скобелево, Глушник,
Николаево, Голямо Чочовени, Злати Войвода, Драгоданово, Панаретовци, Чокоба,
Стара река, Струпец, Трапоклово и гр. Кермен.
Читалищата осъществяват целенасочена дейност с децата, учениците и младите
хора чрез реализиране на различни форми на дейност:
 Подреждане на тематични витрини /изложби, табла/ за исторически дати или
известни писатели
 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
 13 читалища реализират дейности по проект „Българските библиотеки – място
за достъп до информация и комуникация за всеки”, Програма „Глобални
библиотеки – България”
V- 2. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Читалищните организации са пазители на традициите и основно място за развитие
на любителското творчество. Към читалищата в Община Сливен работят различни по
жанр самодейни състави, школи по изкуствата, клубове и кръжоци и други форми, чрез
които читалищните настоятелства развиват художествено-творческа дейност.
2-1. Любителски колективи
Временни
- коледари – Г. Александрово, Трапоклово, Глушник, Ковачите, Николаево,
Младово, Драгоданово, Бяла, Тополчане, Мечкарево
- кукери - Г. Александрово, Трапоклово, Глушник, Блатец, Тополчане, Камен,
Драгоданово, Гергевец, Сотиря
- лазарки – Драгоданово, Блатец, Тополчане, Самуилово, Желю войвода, Младово,
Трапоклово
Постоянни
– певчески - НЧ „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993”, НЧ
„Единство 1939”, „Ангел Димитров 1937”, НЧ „Хр. Смирненски”, 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, НЧ
„Просвета 1935”, с. Глушник
- оркестри - НЧ „Карандила джипси 2008” в град Сливен, НЧ” Слънце 1928” в село
Гавраилово
- школи по изкуствата – НЧ „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937” в град Сливен, НЧ
„Слънце 1928” в село Гавраилово
- 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”, НЧ „Възраждане” в град
Сливен, в селата – Крушаре, Глуфишево, Мечкарево, Старо село, Бяла, Новачево,
Божевци и други
- етнографски сбирки - Желю войвода, Гавраилово, Крушаре
- 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.
VI. РЕАЛИЗИРАНИ НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ, ФЕСТИВАЛИ , МЕСТНИ
ПРАЗНИЦИ И ЮБИЛЕИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
VI-1.СЪБОРИ
1. Регионален фолклорен събор „Маскарадни игри” - НЧ „Пробуда 1932” с. Камен
– 21.02.2015г.
2. Регионален празник „Златна праскова” – НЧ „Слънце 1928” с. Гавраилово – м.
юли
3. Регионален фолклорен събор „Зимни празници” – НЧ „Просвета 1925” с.
Мечкарево – м. декември /26.12.2015г./
4. Детски музикален фестивал „Мишо Тодоров” – НЧ „Зора 1860” гр. Сливен –
м.юни
5. Конкурс-надпяване „С песните на Йовчо Караиванов”- м. април 2015г.
6. Регионален фолклорен събор Кермен- 06.06.2015г.
7. Национален събор на българското народно творчество „Копривщица” - м.
август 2015г. Над 600 самодейци от община Сливен взеха участие на найпрестижния национален събор за автентичен фолклор. Почти всички творчески
колективи получиха златен медал за доброто си представяне.
VI-2. ПРОВЕДЕНИ МЕСТНИ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА
1. Тодоровден – НЧ „Пробуда 1932” , с. Камен ; НЧ „Къньо Мераков 1928”, с.
Блатец
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
3. Ден на лозаря и виното- НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово; НЧ „Светлина 1912”,
с. Николаево; НЧ „Пробуда 1938”, с. Панаретовци

4. Лазаруване –НЧ „Светлина 1930”, с. Чинтулово
5. Еньовден – НЧ „Христо Ботев 1936” с. Бяла, НЧ „Слънце 1928”, с.
Гавраилово
6. Гергьовден – НЧ „Отец Паисий 1928” , с. Трапоклово; НЧ „Пробуда
1906”, гр. Кермен
7. Цветница- НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово
Читалищата в селата Горно Александрово, Трапоклово, Глуфишево, самуилово,
Панаретовци, Мечкарево, Гергевец, Старо село, Гавраилово, Ичера, Сотиря, Николаево
и Биково, с подкрепата на кметовете и кметските наместници по места се включиха в
програмата на Деветнайсетия международен детски фолклорен танцов фестивал със
съвместни концерти на самодейните колективи на читалищата и гости на фестивала.
VI-3.ЧЕСТВАНЕ НА ГОДИШНИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЧИТАЛИЩА
1. НЧ „Просвета 1935”, с. Глушник – 80 години
2. НЧ „Просвета 1925”, с. Мечкарево- 90 години
3. НЧ „Труд 1905”, с. Стара река-110 години
4. НЧ „ Зора 1860”, гр. Сливен- 155 години
През 2015 година по достоен и празничен начин своите годишнини отбелязаха
читалищата с. Глушник, с. Мечкарево, с. Стара река и НЧ „Зора 1860”, гр. Сливен.
Читалищните самодейци и ръководствата им показаха, че не напразно и не случайно
читалищна дейност се развива от 160 години, че читалищата са мост между миналото и
съвремието и тяхната роля при укрепване и възпроизвеждане на традициите и
културата по места е незаменима.
На 28 и 29 май 2015г. Сливен бе домакин на национален форум „25 години
читалища в развитие”, проведен в партньорство със Съюза на народните читалища
/СНЧ/ и Община Сливен по повод 25 години от възстановяването на СНЧ в България. На
проведената научна конференция основна тема на лекциите и дискусиите бяха
проблемите на демократизацията и процесите в тях, които са оказали и оказват пряко
влияние върху читалищата в страната. След края на двудневната среща всички гости на
града и ценители на хоровото изкуство бяха поздравени с концерт на хор „Добри
Чинтулов” при НЧ „Зора 1860”, с ръководител акад. Методий Григоров.
В заключение, независимо от финансовите трудностите, с които читалищата се
сблъскват в дейността си, можем да отчетем добри резултати в изпълнението на
Програмата за развитие на читалищата от община Сливен за 2015 година. Факт е, че
последните години са период на стабилизиране на читалищата от общината. Тези
уникални културно-просветни институции оцеляват дори там, където вече няма и
училища. В услугите, които предоставят се стараят да бъдат адекватни на времето, а по
отношение на самодейността- читалищата си остават онези кътчета, в които всеки е
свободен да изрази своята творческа натура и своята духовност. И сега читалищата
продължават да бъдат основни пазители на българския фоклор и традициите.
Едновременно с това голяма част от тях обогатяват дейността си и се превръщат в
съвременни информационни центрове и средища за социални контакти. Като
положителен следва да бъде отчетен и факта на нарастналия интерес на читалищните
кадри към повишаване собствените им знания и умения и към търсене на нови форми
и капацитет за предоставяне на услуги- граждански инициативи, работа с различни

възрастови и социални групи; развиване на заложбите и интересите на гражданите; в
предоставяне на равен достъп и сътрудничество с други културни организации, учебни
и детски заведения, работа с местната общност и привличане на публики, инициативи
за акумулиране на собствени средства и други.

Т. 45
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МИЛЕНА ЧОЛАКОВА – общински съветник, Председател на ПК
ОНКВ при Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства съгласно Решение № 254/1997 год. на
Общински съвет Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет постъпиха искания от културни институти и кметства за
отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Сливен както следва:
1. Кметство с. Глуфишево за отбелязване празника на селото – Гергьовден.
2. НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово за провеждането на Традиционен местен
празник по случай Лазаров ден и Цветница.
3.Четвърто основно училище „Димитър Павлов” – Сливен за участие на
участниците в Детски танцов състав „Зора”към ОУ „Димитър Павлов” – Сливен и НЧ
„Зора 1860” гр. Сливен в Международен детски фолклорен фестивал „Музиката и
морето” от 9 до 14 юни 2016 год. в град Паралия, Гърция.
4. ОУ „Христо Ботев” Сливен за участие на Детски фолклорен ансамбъл
„Българче” при училището в Международен фолклорен фестивал в град Зиелона Гора –
Полша от 22.07. до 31.07.2016 год.
ПК по образование, наука, култура и вероизповедания на свои заседания на
23.02.2016 год. и на 15.02.2016 год. разгледа исканията и прие решения за отпускане на
финансови средства за горепосочените мероприятия.
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:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 000/две хиляди/ лева на:

Четвърто основно училище „Димитър Петров” Сливен за Детски танцов състав
„Зора” в Международния детски фолклорен фестивал „Музиката и морето” от 9 до 14
юни, град Паралия, Гърция.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000/хиляда /лв на:
1. ОУ „Христо Ботев Сливен за участие на Детски фолклорен ансамбъл
„Българче” при училището в Международен фолклорен фестивал в град Зиелона Гора –
Полша от 22.07. до 31.07.2016 год.
2. Кметство с. Глуфишево за отбелязване Празника на селото Гергьовден.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 600/шестстотин/ лева на:
НЧ „Изгрев 1928” с. Драгоданово за провеждане на Традиционен местен
празник по случай Лазаров ден и Цветница.
IV. Средствата да се осигурят по Решение № 254/97 год. на ОбС /Приложение № 9
от бюджета на Община Сливен за 2016г./
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства
да представят до 15.08.2016год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ,
МИЛЕНА ЧОЛАКОВА

Т. 46
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ПЛАМЕН КРУМОВ – общински съветник, Председател на ПК ДМС
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства на Борис Иванов Панайотов – хореограф
и инструктор по зумба за организация и провеждане на фитнес фестивал THE BLUE
ROCKS-2.
В Общински съвет – Сливен постъпи искане от Борис Иванов Панайотов за
отпускане на финансови средства за провеждане на фитнес фестивал THE BLUE ROCKS2. В него ще се показват и упражняват основните ZUMBA стилове, най-новите течения в
сферата и танцови шоупрограми в латино стилове – салса, бачата, кизомба и др. Зумбафитнес е най-популярната фитнес програма в световен мащаб, практикувана от
милиони хора във всички държави. Тя съчетава латино танците, аеробика и фитннес
упражнения, които спомагат за моделиране на тялото и разтоварване от стреса в
ежедневието.
Организирането на събитието ще даде възможност за популяризирането
на Сливен като туристическа дестинация, ще допринесе за това градът ни да се смята

за столица на иновативните, зареждащи с положителна енергия и здраве съвременни
спортове.
ПК за децата, младежта и спорта на свое заседание прие решение да
бъдат отпуснати финансови средства от бюджета на община Сливен.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Протокол №
14/19.04.2016 год. на ПК ДМС, предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отпуска финансови средства в размер на 1 500/хиляда и петстотин/
лева на Борис Иванов Панайотов за организиране и провеждане на фитнес фестивал
THE BLUE ROCKS-2.
2. 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.
3. Г-н Борис Иванов Панайотов в срок до 29 юли 2016 год. да внесе отчет
за изразходване на финансовите средства в ПК за децата, младежта и спорта.
ВНАСЯ:
ПЛАМЕН КРУМОВ
Т. 47
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Димитър Павлов – общински съветник, председател
на ПК ЗСЖП
ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет бяха входирани следните молби за отпускане на финансова
помощ от:
1. Анастасия Вангелова Димитрова от гр. Сливен с 72% трайно намалена
работоспособност с водеща диагноза: Неинсулинозависим захарен диабет с
неврологични усложнения;
2. Събин Радостинов Иванов от гр.Сливен с 50% намалена работоспособност с
диагноза: Лека умствена изостаналост, за средства за покриване на ежедневните си
разходи, тъй като и след навършване на 18години, продължава да живее при бившия
му приемен родител в село Чокоба;

3. Иванка Атанасова Иванова от гр.Сливен за закупуване на лекарства, които не се
реимбурсират от НЗОК. Лицето е самотна майка с две деца и живее на свободен
наем.Има 50% намалена работоспособност с диагноза: Неинсулинозависим захарен
диабет и друга диагноза – Хепатитис Хроника Персистенс.
4. Трифон Мартинов Димитров от с.Младово,общ.Сливен,за задоволяване на
основни жизнени потребности. Лицето е с увреждане, 92,8% намалена
работоспособност с водеща диагноза – Злокачествено новообразувание на ректума и
съпътстващи заболявания- диабетна полиневропатия и диабетна ретинопатия.
5. Марина Андонова Димитрова от гр.Сливен за лечение на детето й- Коста
Димитров Костов, което е с тежки увреждания – 80%. Поставена му е диагноза ДЦП”
Микроцефалия” .
6. Петя Веселинова Мутафова, живуща в гр.Сливен, за лечение и рехабилитация
на децата й: Стелиян с диагноза „ Детска церебрална парализа” и Велизар, с диагноза
„РЕТИНОПАТИЯ”.
ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика на свои заседания разгледа
исканията и прие решения да предложи на Общинския съвет да подпомогне
гореизброените граждани.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам на
Общинския съвет да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 420 /четиристотин и двадесет /лв. на:
1. Анастасия Вангелова Димитрова от гр.Сливен,…………..за покриване разходи за
прехрана, лечение и рехабилитация;
2. Събин Радостинов Иванов от гр.Сливен,………….за покриване на ежедневните
му разходи и нужди.
3. Иванка Атанасова Иванова от гр.Сливен, …………… за закупуване на лекарства,
които не се реимбурсират от НЗОК.
4. Трифон Мартинов Димитров от с.Младово, общ.Сливен, …………. за закупуване
на лекарства.
5. Марина Андонова Димитрова от гр.Сливен,…………….. за лечение на детето и
Коста Димитров Костов.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 900 /деветстотин /лева на Петя
Веселинова Мутафова, живуща в гр.Сливен, ……………. за лечение и рехабилитация на
децата й Велизар Панайотов Омайников и Стелиян Панайотов Омайников.
II. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „ Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет ”.
III. 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 29.07.2016год. разходо-оправдателни документи в
ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР ПАВЛОВ

