Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Отмяна на Решение № 308/30.06.2016 г. на Общински съвет Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпила Заповед № РД-11-16-005/08.07.2016 г. на
Областен управител на област Сливен, с която връща за ново обсъждане Решение №
308/30.06.2016 г. на Общински съвет Сливен. В Решението се дава съгласие за
откриване на процедура по ЗОП за възлагане на автобусна линия от общинската
транспортна схема Сливен – Градско в 15.00 ч. от Автогара Сливен. Мотивите за
връщането на решението са, че посоченото разписание не фигурира в общинската
транспортна схема и не е възложено за изпълнение на вътрешния оператор. В
изпълнение на Решение № 1592/16.12.2014 г. на Общински съвет е сключен договор с
„Пътнически превози”ЕООД от 21.03.2016 г., с който се възлага на общинското
дружество, като вътрешен оператор да изпълнява линиите от общинската транспортна
схема. С Решение № 177/31.03.2016 г. на Общинския съвет от състава на общинската
транспортна схема са извадени част от линиите и е обявена процедура по ЗОП. Линията
Сливен – Градско не е между тях. Разкриването й е заявено от управителя на
„Икарбус”ООД, който е изпълнявал това разписание до 20.03.2016 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, предлагам на
Общински съвет Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
§1. Отменя Решение № 308/30.06.2016 г. на Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.2
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 30.06.2016 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
106901959 лв.
- по разходите, общо
106901959 лв.
По съществени причини за изменението на бюджета:
1. Приходи - постъпили са допълнителни приходи – 18284 лв., в т.ч. 549 лв.
данък върху приходите от стопанска дейност, от дейността на Ансамбъл за народни
песни и танци – Сливен и Симфоничен оркестър – Сливен. Със сумата се увеличава
плана за разходи.
2. Разходи:
2.1. Необходимо е да се промени плана за разходите за възнаграждения и
осигуровки; месечното разпределение на разходите за възнаграждения за дейности:
2.1.1. „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и
мощности” (делегирана от държавата дейност) – промяна на персонала;
2.1.2. „Общинска администрация” (делегирана от държавата дейност) между
отделни разпоредители с бюджет - изменение на възнагражденията на част от
служителите от 01.07.2016 г.;
2.1.3. „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски
комплекси с национален и регионален характер” (дофинансирана делегирана от
държавата дейност) между различните месеци – разлика между планирана и фактическа
численост.
2.2. Промени в плана за капиталови разходи, основни причини:
2.2.1. Отпаднала е необходимостта от закупуване на 13 бр. компютърни
конфигурации, една копирна мащина, 5 бр. готварски печки и една пекарна на обща
стойност 46557 лв.
2.2.2. Необходимо е да се закупят 2 бр. сървъри за нуждите на общинската
администрация на стойност 5830 лв., за сметка на част от намалението на разходите по
т. 2.2.1.
2.2.3. Планираните по §5201 „Придобиване на компютри и хардуер”, функция
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи” обекти на обща стойност 21050 лв.
отпадат, като ще бъдат закупени такива на по-ниска стойност, неизискваща
включването им в разчета и поименно разпределение на капиталовите разходи.
2.2.4. Между отделни обекти с източник на финансиране - продажба на
общински нефинансови активи, като се намаля общия обем с 330 лв. и се увеличават
разходите за лихви.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2016 г.
Приложения:
1. Приложение 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. юли 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 - Второстепенни разпоредители с бюджет – 2016 г.
К М Е Т:
СТЕФАН РАДЕВ
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

Относно: изменение на предложение вх. № 30-00-803/12.07.2016 г. - изменение
на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
Във връзка с възникнала необходимост от промяна на числеността на персонала
в центрове за настаняване от семеен тип в гр. Сливен от 01.08.2016 г., на основание чл.
65, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация изменям
предложение вх. № 30-00-803/12.07.2016 г. - изменение на бюджета на Община Сливен
за 2016 г.:
§ 1. Приложение 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. юли 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.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /

Т.3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договорза прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3
във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен, „Бачикови“ ООД и
“Ведимекс“ ООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Решение № 1946/27.08.2015г., Общински съвет-Сливен е съгласувал за
одобряване изменение на Подробния устройствен план за УПИ V-„За склад за резервни
части”, УПИ VI- „За предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, УПИ VII-„За
цех за производство на чорапи“, УПИ VIII-„За склад“ и УПИ LXXXVIII-„За склад за
хранителни стоки“, кв.28, Промишлена зона, гр. Сливен, като отпадат УПИ V, УПИ VI,
УПИ VII, УПИ VIII и УПИ LXXXVIII, образува се нов УПИ VI- „За производственоскладова база за плодове и зеленчуци“, отпада уличната регулация от осова точка 171з
до осова точка 172ч, представляваща придаваема площ към новообразувания УПИ VI и
се проектира нова улична регулация от осова точка 86г до осова точка 172ч за
транспортно обслужване на територията.
С предварителен договор от 10.06.2015г., дружествата „Ведимекс“ ООД и
“Бачикови“ ООД се споразумяват да обединят в един общ имот, описаните по-долу
поземлени имоти, от които собственост на „Ведимекс“ ООД са поземлени имоти с
идентификатори 67338.605.348, 67338.605.322, 67338.605.354 и 67338.605.363, а
собственост на “Бачикови“ ООД е поземлен имот с идентификатор 67338.605.83 по
КККР-гр. Сливен.
В Общинска администрация е постъпило заявление от „Ведимекс“ ООД и
“Бачикови“ ООД, с искане да им бъде разрешено да прехвърлят части от собствените
им поземлени имоти, които Община Сливен да придобие и от друга страна Община
Сливен да прехвърли на „Ведимекс“ ООД и “Бачикови“ ООД, общински терени за
урегулиране на новообразувания УПИ VI, кв. 28, кв. Промишлена зона, гр. Сливен.
Придаваемите площи, представляват части от поземлени имоти с
идентификатори 67338.605.56, 67338.605.82, 67338.605.84, 67338.605.53 и имат трайно
предназначение на територията: урбанизирана и НТП: за второстепенна улица. Като
части от улици, те са 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 във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС 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:
I.Допълва раздел V “Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и 5 от
ЗУТ” в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2016г., представляващи:
- терен с площ 824,50 кв.м., част от ПИ 67338.605.56, нтп: за второстепенна
улица;
- терен с площ 6 кв.м., част от ПИ 67338.605.82,нтп: за второстепенна улица;
- терен с площ 4 кв.м., част от ПИ 67338.605.84, нтп: за второстепенна улица;
- терен с площ 3 кв.м., част от ПИ 67338.605.53, нтп: за второстепенна улица.
IІ.1 Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „Ведимекс“ ООД, ЕИК
……….. и “Бачикови“ ООД, ЕИК ……….., правото на собственост на следните имоти:
- общински терен с площ 824,50 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.605.56, площ: 3879 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен
план: 5090 при съседи: 67338.605.84, 67338.605.90, 67338.605.92, 67338.605.354,
67338.605.83 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени
със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК, последно изменение със
заповед: 18-1290/18.02.2014г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 824,50 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 17 765
лв.(седемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 6 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.605.82, площ: 1430 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен
план: 5094 при съседи: 67338.605.76, 67338.605.77, 67338.605.56, 67338.605.83 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК;
Оценката на 6 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 127 лв.(сто
двадесет и седем лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 4 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.605.84, площ: 4032 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен
план: 5091 при съседи: 67338.605.215, 67338.605.88, 67338.605.100, 67338.605.83 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК;
Оценката на 4 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 85
лв.(осемдесет и пет лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 3 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.605.53, площ: 6233 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен
план: 5089 при съседи: 67338.605.322, 67338.605.52, 67338.605.348, 67338.605.349 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК;
Оценката на 3 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 64
лв.(шестдесет и четири лв.) без ДДС.
II.2. Дава съгласие „Ведимекс“ ООД да прехвърлят на Община Сливен част от
собствен терен с площ 192 кв.м., представляващ част от поземлен
имот с

идентификатор 67338.605.363, адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв. Промишлена
зона, площ: 334 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор:
67338.605.358, номер по предходен план: парцел LXXXVIII, кв.28 при съседи:
67338.605.56, 67338.605.354, 67338.605.53, 67338.605.362 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. Директор на АК;
Оценката на 192 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 4134
лв.(четири хиляди сто тридесет и четрири лв.) без ДДС.
II.3.Дава съгласие „Бачикови“ ООД да прехвърлят на Община Сливен част от
собствен терен с площ 8 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор
67338.605.83, адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв. Промишлена зона, площ: 4596
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: парцел LXXXVIII,
кв.28 при съседи: 67338.605.56, 67338.605.354, 67338.605.53, 67338.605.362 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК;
Оценката на 8 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 170 лв.(сто и
седемдесет лв.) без ДДС.
III. „Ведимекс“ ООД и “Бачикови“ ООД да заплатят на Община Сливен
разликата в цената на прехвърляните имоти, равна на 13 737 лв. (тринадесет хиляди
седемстотин тридесет и седем лева) без ДДС.
IV. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план
на УПИ VI- „За производствено-складова база за плодове и зеленчуци“ вкв.28,
Промишлена зона, гр. Сливен, частите от поземлени имоти с идентификатори
67338.605.56, 67338.605.82, 67338.605.84 и 67338.605.53-публична общинска
собственост,придадени по регулация, променят характера си от публична в частна
общинска собственост.
V.Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на„Ведимекс“ ООД и
“Бачикови“ ООД.
VI. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен
договор за прехвърляне на собственост на имотите по т.ІI.
ВНАСЯ
КМЕТ:............................
СТЕФАН РАДЕВ
Т.4
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 01.04.2016 г. от когато започна приема на битови отпадъци на регионалното депо,
до 30.06.2016 г. на входа на сепариращата инсталация на ДЗЗД „Обединение Екосорт
Ямбол“ са постъпили 10 074,560 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 278 771 ,96 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 2 957 191 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 278
771 ,96 лв. (двеста седемдесет и осем хиляди, седемстотин седемдесет и един лева и
деветдесет и шест 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 01 април 2105 г. до 30 юни 2016 г. включително.

ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
Стефан Радев

Т.5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От КМЕТА на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
към Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд, с
проектно предложение:“Саниране на сградата на ЦДГ „Звездица“ кв. Даме Груев
гр. Сливен”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Инвестиционна Програма за Климата (ИПК) е най-новата програма на Националния
доверителен екофонд с принос към ограничаване изменението на климата. Тя е
своеобразно продължение на Националната схема за зелени инвестиции цели
разходване на средства за позеленяване от Европейската схема за търговия с емисии

както и финансиране на проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на
емисиите на парникови газове.
Според условията за кандидатстване за публични институции, каквато е и община
Сливен, размерът на безвъзмездното финансиране е до 85% от инвестиционните
разходи. В този процент влиза финансиране на СМР, включително авторски и
строителен надзор и инвеститорски контрол, които общо могат да стигнат до 3% от
стойността на строително монтажните работи (СМР).
Подборът на проектните предложения се извършва в два етапа. На Етап 1 се
извършва предварителен подбор на проекти и съгласно изискванията община Сливен
подаде Заявление за проявен интерес за финансиране на проект №401/05.04.2016г.
“Саниране на сградата на ЦДГ „Звездица“ кв. Даме Груев гр. Сливен”. С писмо с
вх.№9500-33/30.06.2016г., Националния доверителен екофонд уведоми община Сливен,
че проектът е преминал успешно проверката за съответствие и заявлението за проявен
интерес за финансиране в рамките на Инвестиционната програма за климата е
одобрено от Управителния съвет на НДЕФ.
На Етап 2 УО на НДЕФ извършва оценка и класиране на подадени проекти по
одобрените заявления за интерес. Община
Сливен
кандидатства
с
проектно
предложение “Саниране на сградата на ЦДГ „Звездица“ кв. Даме Груев гр. Сливен” по
Инвестиционната програма за климата към Националния доверителен екофонд на
стойност 458943,18лв. От тях 399081,02 лв. са безвъзмездна финансова помощ (85%),а
останалите 59862,16 лв. (15%) трябва бъдат осигурени от община Сливен.
Съгласно проектното предложение “Саниране на сградата на ЦДГ „Звездица“ кв.
Даме Груев гр. Сливен” включва:
 Подмяна на съществуваща дограма –подмяна на дървените слепени прозорци
по всички фасади с такива от трикамерна PVC дограма, външните стаманени
врати с Al входни врати с прекъснат термомост и монтаж на външни
подпрозоречни Al поли с ляв и десен ограничител;
 Топлоизолиране на външни стени –поставяне на топлинна изолация с
експандиран пенополистирол
 Топлинно и хидроизолиране на покрив –топлоизолира се таванската плоча с
топлинна изолация за покрив от екструдиран пенополистирол– за площ 914 m2.
По проекта се
полага на хидроизолация от рулонна битумна SBS
хидроизолационна мембрана с минерална посипка над циментова замазка;
 Доставка и монтаж на абонатна станция - предвижда се доставка и монтаж
на нова АС с топлоизолирани високоефективни, запоени пластинчати
топлообменници за отопление и БГВ, с мощност 300/150 kW.
 Изграждане на термосоларна инсталация за БГВ (битово горещо
водоснабдяване)предстои изграждането на слънчева инсталация за подгряване
на битово горещо водоснабдяване (БГВ) – тя предполага доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на система за подгряване на вода от слънчеви
колектори.
Във връзка с гореизложеното и публикуваните насоки за кандидатстване,
включително и в частта им, изискваща решение на Общинския съвет за осигурено
съфинансиране, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предлагам
Общински съвет- Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства с проект по Инвестиционна
програма за климата към Националния доверителен екофонд, с проектно предложение:
“Саниране на сградата на ЦДГ „Звездица“ кв. Даме Груев гр. Сливен”, за което да
се осигури съфинансиране в размер на 59862,16 лв.(15% от общата стойност на
проектното предложение) с ДДС.
2. На основание чл.60 от АПК и предвид важността на обекта да бъде допуснато
предварително изпълнение на Решението.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински съвет Сливен
ОТНОСНО: Промени в съставите и ръководствата на постоянните
комисии на Общински съвет Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 690-МИ от 07.07.2016 год. Общинска избирателна комисия –
Сливен прекрати пълномощията на общинския съветник Милена Николаева Чолакова и
обяви избора на Силвия Господинова Маринова като общински съветник.
Налага се да се направи промяна в съставите и ръководствата на постоянните
комисии на Общинския съвет.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Освобождава Милена Николаева Чолакова като Председател и член на ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания.
2. Освобождава Милена Чолакова като Зам.председател и член на ПК по
евроинтеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи.

3. Освобождава Милена Николаева Чолакова като член на ПК по
здравеопазване, социална и жилищна политика.
4. Освобождава Мария Митева Григорова като член на ПК по развитие на
населените места.
5. Избира Силвия Господинова Маринова за член на ПК по образование, наука,
култура и вероизповедания.
6. Избира………………………………………. за председател на ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания.
7. Избира Силвия Господинова Маринова за член на ПК по евроинтгеграция,
международно сътрудничество и партньорски инициативи.
8. Избира ……………………………………………за зам.председател на ПК по
евроинтгеграция, международно сътрудничество и партньорски инициативи
9. Избира Силвия Господинова Маринова за член на ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика.
10. Избира Мария Митева Григорова за член на ПК по общинска собственост и
местно самоуправление.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР МИТЕВ
Т.7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет
Сливен и неговите ПК за периода 10.11.2015-30.06.2016 год.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два
пъти в годината Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии.
На основание гореизложеното и чл.27,ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал.4 от Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация предлагам Общинският съвет да
приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сливен и неговите ПК за
периода 10.11.2015-30.06.2016 год.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 10.11.2015 – 30.06.2016 ГОД.
Първите месеци от мандата на общинския съвет са време на опознаване,
адаптация и натрупване на опит.
Като орган на местното самоуправление Общинският съвет Сливен следва
следните приоритети в работата си: актуализиране и усъвършенстване на нормативната
база, провеждане на стабилна бюджетна и финансова политика, подкрепа
кандидатстването на Община Сливен в европейски програми, подкрепа на местния
бизнес и жителите на общината.
През отчетния период Общинския съвет Сливен е провел 9 редовни заседания и
едно извънредно.
Утвърди се практиката за провеждане на едно заседание всеки месец, което
позволява разпределение, обсъждане и съгласуване на внасяните материали в
заседанията на постоянните комисии.
В заседанията на Общинския съвет през отчетния период са внесени по
утвърдения дневен ред 315 предложения, от които 10 са включени в дневния ред на
заседанията на основание чл.38, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, т.е. около 3% от общия брой на предложенията.
Средната продължителност на едно заседание е 2 часа и 20 минути. Това се
дължи на използваната програма за безхартиено заседание на Общинския съвет, чрез
която се облекчават и ускоряват процедурите по разглежданията на точките от дневния
ред, гласуването, включително и поименният вот и на съгласуваност на равнище
постоянни комисии и председателски съвет.
През периода от 315 предложения 250 са внесени от кмета на общината, 65 от
общински съветници, което е 20.63% от разгледаните.
В това отношение активност са проявили:
Димитър Митев – 14
Мустафа Мустафов – 12
Милена Чолакова – 12
Д-р Димитър Павлов – 7
Георги Стоянов – 4
Момчил Пантелеев – 4
Пламен Крумов –4
Соня Келеведжиева – 4
Мария Григорова – 2
Галина Вучкова – 1
Деян Дечев – 1
д-р Иван Данчев – 1

Форма на контрол върху дейността на кмета са питанията на общинските
съветници. През периода бяха подадени три питания – двете от Йордан Лечков едното
за текущите задължения на община Сливен, задълженията й към банкови и финансови
институции и сключени договори с неосигурено финансиране, а второто за
предоставяне на разщифровка на Приложение №11 към Бюджета на общината за 2016
год., на дейностите, по които има просрочени задължения, както и да се посочат
имената на кредиторите по съответната дейност и дължимите суми към всеки еди
кредитор.
С питането си Мариета Петкова изисква информация какви са текущите
задължения на Община Сливен към края на 2011 год. и към края на 2015 год.Какви са
задълженията й към края на 2011 год. Какъв е размера на сключените договори и поети
ангажименти с неосигурено финансиране към края на 2011 и 2015 год. и към кои
доставчици и изпълнители.
Кметът на общината даде отговор на питанията в установения срок.
През отчетния период са разгледани и взети 72 решения за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, 7 за общинския бюджет, местните
данъци и такси, размера на трудовите възнаграждения; 17 са свързани с дейността и
управлението на търговските дружество; 37 свързани с устройство на територията и
т.н.т.
Отрицателен вот са получили 11 предложения.
Приети бяха следните решения с висока обществена значимост:
- Наредба за обществения ред на Община Сливен;
- Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в
Община Сливен и издаване на сертификати кла В;
- Поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински
ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане.
- Отпускане на безлихвен заем за сметка на централния бюджет;
- Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.015
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 2020 – Сливен”, инвестиционен приоритет „Предприемане на действия за подобряване
на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и
обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните
зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване
на шума”с проектно предложение „Подобряване на градската среда на Сливен”.
- Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.015
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 2020 – Сливен”, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” с проектно
предложение „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен”.
- Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с
проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, приоритетна ос
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.015
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 2020 – Сливен”, инвестиционен приоритет „Инвестиции в образованието, обучението,
включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през
целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на

инфраструктура за обучение” с проектно предложение „Подобряване на
образователната инфраструктура в гр.Сливен”
- Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 2020, приоритетна ос „Отпадъци”,
процедура BG16M1OP002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл.
осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно
събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ с проектно предложение „Проектиране
и Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, гр.
Сливен”.
Една от най-важните характеристики на приетите решения е тяхната
законосъобразност. От всички решения, приети през отчетния период със заповед на
Областния управител е върнато за ново разглеждане – само едно - Решение №
308/30.06-2016 год. относно обявяване на процедура за автобусна линия от общинската
транспортна схема Сливен-Градско. Предстои неговото повторно разглеждане на
предстоящото заседание на Общинския съвет през м. юли.
През отчетния период няма оспорени решения от кмета на общината, което
показва, че съществува добра съгласуваност в подготовката и провеждането на
заседанията на Общинския съвет.
Предложенията, Протоколите от заседанията на Общинския съвет и приетите
подзаконови нормативни актове се разгласяват на населението на Община Сливен, като
се публикуват на официалната интернет страница на съвета в законоустановените
срокове и всеки който има желание може да се запознае с тях.
Работни органи на общинския съвет са неговите постоянни и временни комисии.
Активността на общинските съветници се проявява най-пълно в обсъждането на
проблемите по време на ежеседмичните заседания на постоянните комисии. Участието
на общинските съветници в заседанията на постоянните комисии е 91.85%. В почти
всяка от комисиите са проведени по три заседания на месец.
№
По
Ред

Постоянна
комисия

Брой
членове

Брой
% приБрой
заседания състващи разгледани
въпроси

1

НУЗАОбС

9

23

87.37

386

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ОСМС
ЕИМСТПИ
ФБИР
ИПУТ
ОНКВ
ЗСЖП
ДМС
ОК
ООСТС
РНМ

11
11
13
11
11
10
12
12
10
8

23
19
23
20
22
23
20
25
20
22

95.26
85.65
93.65
90.91
88.43
85.91
93.08
95.33
96.50
98.30

205
77
224
196
181
242
88
151
148
131

Все още има какво да се желае в организацията на заседанията на постоянните
комисии. Би трябвало председателите на постоянните комисии предварително да
уведомяват общинската администрация за предстоящите разисквания по внесените

предложения, с цел осигуряване на необходимите доклади и информация от
експертите на общината, съгласно утвърдения дневен ред за заседанията на
постоянните комисии. Общинските съветници трябва да проявяват повече
инициативност и професионализъм при формиране на становища по въпросите, които
се обсъждат в заседанията на комисиите и в протоколите от тях те да се отразяват
прецизно и компетентно.
Вярвам, че всички заедно ще успеем да преосмислим голямата обществена
отговорност, която носим да работим за гражданите на Община Сливен и с действията
си да спомагаме за решаване на многообразието от житейски проблеми и издигане на
тяхното благосъстояние.

Т.8
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 второто 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 второто тримесечие на 2016
год./Приложение 1/.
ВНАСЯ:
/Георги Стоянов/

Т.9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Николов Радев - кмет на Община Сливен
ОТНОСНО:Упълномощаване на представител в Общото събрание на Асоциация
по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД
Уважаеми дами и господа общински съветници,
В Общинската администрация Сливен е постъпило писмо Вх .№ 1500-30/
05.07.2016г. от г-жа Татяна Петкова – Областен управител на област Сливен, в
качеството и на Председател на асоциацията по Ви К Сливен, относно провеждане на
редовно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособена
територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, което ще се проведе на 01.08.2016г. от
11 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен при следния дневен
ред:
1.Приемане на решение съгласно чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, за
съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК - Сливен” ООД за
периода 2017 - 2021г.
2.Разни.
Със свое решение № 17 от 18.12.2015г. Общински съвет Сливен определя
инж.Стефан Кондузов – заместник – кмет по „Устройство на територията и
строителството” при Община Сливен, за представител на Община Сливен
в
заседанията на общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия,
обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, като го упълномощава да гласува по въпросите от
обявен дневен ред на общо събрание , след предварително съгласуване на позицията с
Общински съвет – Сливен.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,
чл.10в,ал.1,т.7 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, предлагам Общински съветСливен да взема следното
Р Е Ш Е Н И Е:
При невъзможност на г-н Стефан Николов Радев – кмет на Община Сливен да
участва в заседание на Асоциация по В и К на общото събрание, което ще се проведе
на 01.08.2016г от 11.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен,
дава мандат на упълномощения с решение № 17 от 18.12.2015г. на Общински съвет
Сливен инж.Стефан Кондузов – заместник – кмет на Община Сливен да представлява
Община Сливен и гласува по предложения дневен ред, както следва:

по точка 1 от дневния ред – „СЪГЛАСУВА” Бизнес план за развитие на
дейността на „ВиК - Сливен” ООД за периода 2017 - 2021г.

ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.10
До
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НАОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет взети от месец декември
2015 г. до месец май 2016 г.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Съгласно чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация внасям отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет,
взети от месец декември 2015 г. до месец май 2016 г., които са възложени на Кмета на
общината.
Предлагам на основание чл. 21, ал.1, т.24 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение решенията на
Общинския съвет, взети от месец декември 2015 г. до месец май 2016 година.

С уважение
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНАТА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЛИВЕН
ОТЧЕТ
от Стефан Радев – кмет на община Сливен
за изпълнение решенията, взети от общинския съвет от м. декември 2015 до м. май
2016 година
Общински съвет Сливен мандат 2015-2019 година е конституиран на първото си
заседание на 10.11.2016 година.
През отчетния период са проведени общо 8 заседания на Общински съвет Сливен –
7 редовни и 1 извънредно заседание.
В хронологичен ред, структурата на решенията на Общински съвет Сливен и
тяхното изпълнение има следния вид:
Решения относно програми, бюджет, конкурси :
Решение с пореден
номер
№ 20/18.12.2015 год.
Протокол №
3/18.12.15г.
№ 22/18.12.2015 год.
Протокол № 3

№ 25/18.12.2015 год.
Протокол № 3

№ 26/18.12.2015 год.
Протокол № 3

Решение относно

Изпълнение на решението

Приемане на годишен план
за ползване на дървесина,
собственост на Община
Сливен за 2016 год.
Изменение на бюджета на
Община Сливен за 2015

В процес на изпълнение

Кандидатстване по Схема
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ чрез отпуснатите
от Европейската комисия
средства
от
фонд
„Солидарност” на ЕС по
Заявление
2015BG16SPO001
за
щетите от природните
бедствията от 30.0104.02.2015
Даване на съгласие за
подкрепа и партньорство
от Община Сливен с
проект по Оперативна
програма
,,Наука
и
образование
за
интелигентен
растеж“
2014 2020 г. (ОП НОИР), №
9ii Социално-икономическа

Община
Сливен
е
кандидатствала
пред
фонд
“Солидарност”.
Сключен
договор
за
безвъзмездна
финансова помощ. Изпълнени
са всички дейности и е
получено финално плащане.

Заповед № РД-152593/29.12.15г.
Заповед № РД-152594/29.12.15г.

Получен отговор от МРРБ с
вх.№ 0416-236/5/ от
12.01.2016г.
Проекта е включен в списък с
резерви

№ 27/18.12.2015 год.
Протокол № 3

интеграция
на
маргинализирани
общности, като ромите.
Специфична цел 1 към
ИП9ii: „Повишаване броя
на успешно интегрираните
чрез
образователната
система деца и ученици от
маргинализираните
общности,
включително
роми“,
Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ
НА
УЧЕНИЦИТЕ
ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ
ИЛИ
ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще
се реализира от Община
Сливен Фондация
„Работилница
за
граждански инициативи“,
1 ОУ „Хаджи Мина
Пашов“ и Професионална
гимназия по текстил и
облекло гр. Сливен.
Даване на съгласие за На 01.03.2016 г. е сключен
кандидатстване
на Договор за безвъзмездна
Община Сливен с проект финансова помощ
по Оперативна програма
,,Наука и образование за
интелигентен
растеж“
2014-2020 г. (ОП НОИР),
Приоритет-на
ос
3
„Образователна среда
за
активно
социално
приобща-ване“,
Инвестиционен
приоритет:
№
9ii
Социално-икономическа
интеграция
на
маргинализирани
общности, като ромите.
Специфична цел 1 към
ИП9ii: „Повишаване броя
на успешно интегрираните
чрез
образователната
система деца и ученици от

№ 28/18.12.2015 год.
Протокол №
3/18.12.15г.

№ 29/18.12.2015 год.
Протокол №
3/18.12.15г.

маргинализираните
общности,
включително
роми“,
Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ
НА
УЧЕНИЦИТЕ
ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ
ИЛИ
ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще
се реализира от Община
Сливен в партньорство
с РИО на МОН, 2 ОУ
„Христо ОУ Ботев“, 6 ОУ
„Братя Миладинови“, 7 ОУ
„Панайот Хитов“,8 ОУ
„Юрий Гагарин“,
9 ОУ „Св.св. Кирил и
Методий“,
10
СОУ
„Йордан
Йовков“,
Асоциация образование и
лидерство,
Национална
мрежа за децата и
Българска
асоциация
по
народна
топка
Кандидатстване
на
Община Сливен с проект
по процедура за директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ с наименование
„Осигуряване
функционирането
на
националната мрежа от
27
областни
информационни центрове“
по ОП „Добро управление“
2014-2020
Даване на съгласие за
подкрепа и подписване на
споразумение за
сътрудничество
и
партньорство от Кмета
на Община Сливен за
проект по Оперативна
програма
,,Наука
и
образование
за

Заповед № РД-15-207/12.02.16г.

Подадено е проектно
предложение, но то не е
одобрено за финансиране

№ 30/18.12.2015 год.
Протокол №
3/18.12.15г.

интелигентен
растеж“
2014-2020 г. (ОП НОИР),
Приоритетна
ос
3
„Образователна среда за
активно
социално
приобщаване,
Инвестиционен
приоритет:
No
9ii
Социално-икономическа
интеграция
на
маргинализирани
общности, като ромите.
Специфична цел 1 към
ИП9ii: „Повишаване броя
на успешно
интегрираните
чрез
образователната система
деца
и
ученици
от
маргинализираните
общности,
включително
роми“,
Процедура„ПОДКРЕПА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ВЪЗПИТАНИЕ
И
ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В
НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ“.
Проектът ще се реализира
от СДГ „Калина“ Сливен,
Сдружение
Българска
асоциация за развитие,
съвместно с
Община Сливен
Даване на съгласие за Подадено е проектно
кандидатстване
на предложение, но то не е
Община Сливен с проект одобрено за финансиране
по Оперативна програма
,,Наука и образование за
интелигентен
растеж“
2014-2020 г. (ОП НОИР),
Приоритетна
ос 3
„Образователна среда за
активно
социално
приобщаване“,
Инвестиционен
приоритет:
№
9ii
Социално-икономическа
интеграция
на
маргинализирани
общности, като ромите.

№ 31/18.12.2015 год.
Протокол №
3/18.12.15г.

Специфична цел 1 към
ИП9ii: „Повишаване броя
на успешно интегрираните
чрез
образователната
система деца и ученици от
маргинализираните
общности,
включително
роми“,
Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ
НА
УЧЕНИЦИТЕ
ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ
ИЛИ
ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще
се реализира от ЖЕНИ
МИЛОСЪРДИЕ –
РОМА,
ОУ„Хаджи
Димитър“ с. Селиминово и
НУ „Христо Ботев“
Даване на съгласие за Подадено е проектно
кандидатстване
на предложение, но то не е
Община Сливен с проект одобрено за финансиране
по Оперативна програма
,,Наука и образование за
интелигентен
растеж“
2014-2020 г. (ОП НОИР),
Приоритетна
ос
3
„Образователна среда за
активно
социално
приобщаване“,
Инвестиционен
приоритет:
№
9ii
Социално-икономическа
интеграция
на
маргинализирани
общности, като ромите.
Специфична цел 1 към
ИП9ii: „Повишаване броя
на успешно интегрираните
чрез
образователната
система деца и ученици от
маргинализираните
общности,
включително
роми“,
Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯ
НА
УЧЕНИЦИТЕ
ОТ

№ 32/18.12.2015 год.
Протокол №
3/18.12.15г.

ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА
И/ИЛИ
ТЪРСЕЩИ
ИЛИ
ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА. Проектът ще се
реализира от Фондация
КХАМ -Слънце, 6 ОУ
„Братя Миладинови“ , 9 ОУ
„Св.св. Кирил и Методий“,
Основно училище „Найден
Геров“ с. Гавраилово и НЧ
Горно Александрово.
Даване на съгласие за Подадено
е
проектно
подкрепа и подписване на предложение, но то не е
споразумение
за одобрено за финансиране
сътрудничество
и
партньорство от Кмета
на Община Сливен за
проект по Оперативна
програма
,,Наука
и
образование
за
интелигентен
растеж“
2014-2020 г. (ОП НОИР),
Приоритетна
ос
3
„Образователна среда за
активно
социално
приобщаване“,
Инвестиционен
приоритет:
№
9ii
Социално-икономическа
интеграция
на
маргинализирани
общности, като ромите.
Специфична цел 1 към
ИП9ii: „Повишаване броя
на успешно интегрираните
чрез
образователната
система деца и ученици от
маргинализираните
общности,
включително
роми“,
Процедура
„ПОДКРЕПА
ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ВЪЗПИТАНИЕ
И
ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА
В
НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ“.
Проектът ще се реализира
от РАКО, съвместно с

Община
Сливен,
ЦДГ
„Перуника“ с. Сотиря,
ЦДГ „Радост“ с. Камен и
ЦДГ
„Минзухар“
с.
Крушаре
№ 68/28.01.2016 год.
Протокол №
5/28.01.16г
№ 69/28.01.2016 год.
Протокол №
5/28.01.16г
№ 70/28.01.2016 год.
Протокол №
5/28.01.16г
№ 82/28.01.2016 год.
Протокол №
5/28.01.16г

№ 234/26.05.2016г
Протокол № 9

Годишната програма за
управление и разпореждане
с имоти - общинска
собственост за 2016
година
Утвърждаване на списък
на
общинските жилища по
предназначение за 2016 год.
Проект за бюджет на
Община Сливен за 2016 г.

Заповед № РД-15-725/26.05.16г.

Заповед № РД-15-775/06.06.16г.

Заповед № РД-15-229/19.02.16г.
Заповед № РД-15-249/26.02.16г.
Заповед № РД-15-511/07.04.16г.
Заповед № РД-19/08.01.2016 г.
Предстои сключване на
Договор за безвъзмездна
финансова помощ

Даване на съгласие за
кандидатстване
на
Община Сливен с проект
по Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси”2014
2020,
Приоритетна
ос
2:
Намаляване на бедността
и
насърчаване
на
социалното
включване,
Инвестиционен приоритет
№ 3: „Повишаване на
достъпа до услуги, които
са на достъпна цена,
устойчиви
и
висококачествени,
включително здравни и
социални услуги
от
общ
интерес”,
Специфична цел 3 към ИП
3: „Намаляване броя на
децата и младежите,
настанени в институции
чрез
предоставяне
на
социални и здравни услуги в
общността,
Процедура
BG05M9OP001-2.004
„УСЛУГИ ЗА РАННО
ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”
Даване на съгласие за Изпълнението е на етап
кандидатстване
на кандидатстване
Община Сливенс проект по

№ 235/26.05.2016г
Протокол № 9

Оперативна
програма
"Региони в растеж" 2014 2020, приоритетна ос
"Устойчиво и интегрирано
градско
развитие",
процедура BG16RFOP0011.015
"Изпълнение
на
интегрирани планове за
градско възстановяване и
развитие 2014 - 2020 Сливен",
инвестиционен
приоритет „Предприемане
на действия за подобряване
на градската околна среда,
за
съживяване
на
градовете,за възобновяване
и
обеззаразяване
на
терените за вторично
застрояване (включително
преструктурираните
зони),
намаляване
на
замърсяването на въздуха
и насърчаване на мерките
за намаляване на шума”
с проектно предложение
"Подобряване на градската
среда на Сливен”
Даване на съгласие за Изпълнението е на етап
кандидатстване
на кандидатстване
Община Сливен с проект
по Оперативна програма
"Региони в растеж" 2014 2020, приоритетна ос
"Устойчиво и интегрирано
градско
развитие",
процедура BG16RFOP0011.015"Изпълнение
на
интегрирани планове за
градско възстановяване и
развитие 2014 - 2020 Сливен",
инвестиционен
приоритет „Инвестиции в
образованието,
обучението, включително
професионалното обучение
за придобиване на умения и
ученето през целия живот
посредством
изграждането
на
образователна

№ 92/28.01.2016 год.
Протокол №
5/28.01.16г

№ 143/31.03.2016г.
Протокол № 7
№ 144/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 145/31.03.2016г.
Протокол № 7

№149/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 150/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 151/31.03.2016г.
Протокол № 7

инфраструктура
и
на
инфраструктура
за
обучение”
с проектно предложение
"Подобряване
на
образователната
инфраструктура
в гр.
Сливен”
Утвърждаване на Списък
/Приложение А/ на Община
Сливен за планираните за
ремонт през 2016 - 2017 г.
обекти от общинската
пътна мрежа – местни
пътища IV-ти клас, на
територията на Община
Сливен
Обявяване конкурс за избор
на
управител
на
„Общинска охрана и СОТ Сливен” ЕООД
Освобождаване
на
директора
на ОП„Общински пазари”
гр. Сливен и обявяване на
конкурс
за избор на директор на
предприятието
Освобождаване
на
директора
на ОП „Земеделие, гори и
водни ресурси” гр. Сливен
обявяване на конкурс за
избор на директор на
предприятието
Поправка
правното
основание на Решение №
1975/24.09.2015 г.
на Общински съвет Сливен,
по
предложение
на
Районна прокуратура Сливен
Поправка правното
основание
на Решение №
89/28.01.2016 г. на
Общински съвет Сливен
Поправка правното
основание
на Решение №

В процес на изпълнение

Проведен конкурс. С решение
от 02.06.2016 г. е избран Петко
Чолаков
На 30.05.2016 г.
конкурс. Избрана
Стойчева

проведен
Жанета

На 30.05.2016 г.
конкурс.
Избрана
Йорданова

проведен
Даниела

Поправката е отразена в отдел
“Общинска собственост” и е
неразделна част от решението.

Поправката е отразена в отдел
“Общинска собственост” и е
неразделна част от решението.
Поправката е отразена в отдел
“Общинска собственост” и е
неразделна част от решението.

№152/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 182/28.04.2016 год.
Протокол № 8
№ 183/28.04.2016 год.
Протокол № 8
№ 184/28.04.2016 год.
Протокол № 8

№ 226/26.05.2016г.
Протокол № 9

90/28.01.2016 г. на
Общински съвет Сливен
Поправка правното
основание
на Решение №
42/18.12.2015 г. на
Общински съвет Сливен
Отпускане на безлихвен
заем за сметка на
централния бюджет

Поправката е отразена в отдел
“Общинска собственост” и е
неразделна част от решението.
С писмо изх. № 040136/20.05.2016 г. решението е
изпратено на Министъра на
финансите и е поискан заема.
Заповед
№
РД-15744/31.05.16г.
С писмо наш изх. № 32-00101
от
30.05.2016
година
е
изпратено на РИОСВ – Стара
Загора заявление по чл.25, ал.1
от Наредба № 7 от 19.12.2013 г.

Изменение на бюджета на
Община Сливен за 2016
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
Изменение на бюджета на Заповед № РД-15Община Сливен за 2016 г.
852/21.06.116г.

Решения , които имат разпоредителен характер по отношение на Общинска
собственост и общинските финанси
1. Продажба на имоти от общински поземлен фонд:
Решение с пореден
Решение относно
номер
№ 37/18.12.2015 год.
Продажба на имоти - частна
Протокол № 3/18.12.15г. общинска собственост,
съставляващи ПИ 1.
68117.510.264,
2.68117.510.265,
3.68117.510.266,
4.68117.510.267,
5.68117.510.269, м.”Дългата
нива”, находящи се в землището
на с.Сотиря, общ.Сливен

Изпълнение на
решението
ЗТ № РД-15-56/14.01.16г.
1.ЗСТ № РД-15190/10.02.16г.
ЗО № РД-15584/19.04.16г.
2. ЗСТ № РД-15191/10.02.16г
ЗО № РД-15585/19.04.16г.
3.ЗСТ № РД-15192/10.02.16г.
ЗО № РД-15583/19.04.16г.
4.ЗСТ № РД-15193/10.02.16г

№ 38/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

№ 40/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

№ 66/18.12.2015 г.изв.сесия
Протокол № 4/18.12.15г.

№ 87/28.01.2016 год.
Протокол № 5/28.01.16г

№ 88/28.01.2016 год.
Протокол № 5/28.01.16г

ЗО № РД-15582/19.04.16г.
5.ЗСТ № РД-15194/10.02.16г
ЗО № РД-15586/19.04.16г.
Продажба на имоти - частна
ЗТ № РД-15-57/14.01.16г.
общинска собственост,
1. ЗСТ № РД 15196/10.02.16г
съставляващи ПИ
1.67338.434.449, 2.67338.434.450, ЗО № РД-15385/18.03.16г.
3.67338.434.451, находящи се в
м.”Плоски рът” гр.Сливен
2. ЗСТ № РД-15198/10.02.16г
ЗО № РД-15384/18.03.16г.
3. ЗСТ № РД-15197/10.02.16г
ЗО № РД-15386/18.03.16г.
Да се извърши продажба чрез
ЗТ № РД-15-56/14.01.16г.
публичен търг с явно наддаване
ЗСТ № РД-15на имот представляващ
195/10.02.16г.
урегулиран поземлен имот ХVЗО № РД-15442/23.03.16г.
745 в кв.88, с.Жельо войвода,
общ.Сливен.
I. Да се извърши продажба на
1.Заповед за продажба №
поземлени имоти – частна
РД-15-97/18.12.15г.
общинска собственост в
ЗО
№
РД-15землището на с.Крушаре, както 376/16.03.16г
2.Заповед за продажба №
следва: 1. Поземлен имот №
РД-15-98/18.12.15г
061080 местност „Мерата”
ЗО
№
РД-15находящ се в землището на
374/16.03.16г
с.Крушаре
2.Поземлен имот № 061088 с
местност „Мерата,находящ се
в землището на с.Крушаре,
Да се извърши продажба чрез
ЗТ
№
РД-15публичен търг с явно наддаване
328/10.03.16г.
на имот – ЧОС представляващ
ЗСТ
№
РД-15463/28.03.16г.
урегулиран поземлен имот ХV295 в кв.39, по действащия план ЗО № РД-15817/10.06.16г.
на с.Чокоба,
Да се извърши продажба чрез
публичен търг с явно наддаване
на
имот-ЧОС,представляващ
урегулиран поземлен имот VІ в
кв.8, по действащия план на
с.Малко Чочовени,

ЗТ № РД-15328/10.03.16г.
ЗСТ № РД-15476/30.03.16г.
ЗО № РД-15660/10.05.16г.

№ 114/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

Продажба на имоти - частна
общинска собственост,
находящи се в с.Сотиря:
1.Урегулиран поземлен имот
ХVІІ-7973 в кв.16 с площ от 991
кв.м.
2.Урегулиран поземлен имот
ХVІІІ-7974 в кв.16 с площ от
991 кв.м,

ЗТ № РД-15478/31.03.16г.
1.ЗСТ № РД-15593/20.04.16г.
ЗО № РД-15784/06.06.16г.
2.ЗСТ № РД-15594/20.04.16г
ЗО № РД-15785/06.06.16г.

№ 115/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

Продажба на имоти - частна
общинска
собственост,съставляващи
поземлени
имоти
с
идентификатори 7338.425.227,
67338.434.261, 67338.434.235 и
67338.433.52находящи
се
вм.„Рамануша“,
м.„Плоски
рът” и м.„Батмиш“, гр.Сливен

№ 118/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

Откриване на процедура за
провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на
вещ, общинска собственост,
представляваща трактор със
съоръжения за багер и фадрома
BX/TX 80 БОЛГАР
Продажба на имот - частна
общинска
собственост,съставляващ
поземлен имот с
идентификатор 67338.434.638,
м. „Плоски рът”, гр.Сливен

ЗТ № РД-15460/25.03.16г.
1.ЗСТ № РД-15543/13.04.16г.
ЗО№ РД-15722/25.05.16г.
2. ЗСТ № РД-15541/13.04.16г.
3. ЗСТ № РД-15542/13.04.16г.
ЗО № РД-15818/10.06.16г
4. ЗСТ № РД-15544/13.04.16г.
ЗО№ РД-15720/25.05.16г
ЗТ № РД-15462/25.03.16г.
ЗСТ № РД-15553/13.04.16г.

№ 157/31.03.2016г.
Протокол № 7

ЗТ № РД-15639/04.05.16г.
ЗСТ № РД-15722/25.05.16г.
ЗО № РД 15937/06.07.2016 г.

2. Прекратяване на съсобственост,промяна характера на собствеността от
публична в частна:
Решение с пореден
номер
№ 116/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

Решение относно
Прекратяване на
съсобственост, чрез изкупуване

Изпълнение на
решението
Заповед № РД-15649/09.05.16г.

№ 162/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 163/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 164/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 189/28.04.2016 год.
Протокол № 8

№ 190/28.04.2016 год.
Протокол № 8

№ 191/28.04.2016 год.
Протокол № 8

№ 192/28.04.2016 год.

дела на Община Сливен от
Люцкан Филипов Александров и
наследниците на Росен Филипов
Александров в ПИ с
идентификатор 67338.701.330,
кв. „Речица”, ул. „Ракита”
№19, гр. Сливен
Прекратяване съсобствеността
между Община Сливен и
Мариян Иванов Пенчев върху
следния
недвижим
имот
представляващ
урегулиран
поземлен имот ХІІІ-218 в кв.28,
целият с площ от 530 кв.м.,
отреден
за
жилищно
строителство по действащия
план на с. Драгоданово, общ.
Сливен, чрез изкупуване дела на
Общината (80/530 ид.ч.)
Прекратяване на съсобственост
с „Апетит 2009” ЕООД, чрез
изкупуване
дела
на
ОбщинаСливен, представляващ
13/156ид.ч. от сграда с ид.
67338.542.24.5 по КККР, адрес:
гр. Сливен, кв.Клуцохор № 37
Прекратяване
на
съсобственост, чрез извършване
на
делба
на
ПИ
с
идентификатор 67338.419.313
по КККР – гр. Сливен, м.
„Барутни погреби”, между
Община Сливен и Марко Тодоров
Султанов
Предварителен
договор
за
прехвърляне на собственост по
чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от
ЗУТ между Община Сливен и
Стефан Христов Къчев
Предварителен
договор
за
прехвърляне на собственост по
чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от
ЗУТ между Община Сливен и
„КЪЧЕВ И СИНОВЕ” ООД
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
Предварителен
договор
за

Заповед № РД-15634/03.05.16г.

ЗТ № РД-15636/04.05.16г.

Заповед №РД-15650/09.05.16г.

Предварителен дотовор
от 06.06.2016 г.
Заповед за ПУП № РД
15-804/10.06.2016 г.
Предварителен договор
за
прехвърляне
от
06.06.2016 г.
Заповед за ПУП № РД
15-926/04.07.2016 г.
Предварителен договор
от 02.06.2016 г.
Заповед за ПУП № РД
15-913/01.07.2016 г.
Предварителен

договор

Протокол № 8

№ 194/28.04.2016 год.
Протокол № 8
№ 201/28.04.2016 год.
Протокол № 8

№ 202/28.04.2016 год.
Протокол № 8

№ 203/28.04.2016 год.
Протокол № 8

прехвърляне на собственост по
чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от
ЗУТ между Община Сливен и
„ХРИСТИАНА 2008” ЕООД
Предоставяне на земеделска
земя
от ОбПФ в землището на град
Кермен
Прекратяване
на
съсобственост, чрез изкупуване
дела на Община Сливен от
Георги Русев Рундев и Руска
Динева Рундева в поземлен имот
VІІ-7804 в кв. 15, с. Сотиря
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, гр. Сливен чрез
замяна
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

за
прехвърляне
от
02.06.2016 г.
Заповед за ПУП № РД
15-913/01.07.2016 г.
Изпратено
в
ОД
“Земеделие и гори” за
предоставяне на имотите
Заповед
№
730/27.05.16г.
ЗО
№
851/21.06.16г

РД-15РД-15-

Заповед № РД-15761/02.06.16г.

Заповед № РД-15757/01.06.16г.

3.Отдаване под наем на общински нежилищни имоти:
Решение с пореден
номер
№ 43/18.12.2015 год.
Протокол №
3/18.12.15г.

№ 44/18.12.2015 год.
Протокол №
3/18.12.15г.

Решение относно

Изпълнение на решението

Откриване на процедура за
провеждане на публичен
търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част
от общински нежилищен
имот, представля-ваща
помещение№3 находящо се
на втори етаж на масивна
сграда в гр. Сливен, кв. 665,
УПИ ІІ –„Спортен
комплекс“, с
административен адрес:
гр.Сливен, бул. „Георги
Данчев“ №2А
Откриване на процедура за
провеждане на публично
оповестен конкурс за

ЗТ № РД-15-62/15.01.2016г.
ЗСТ № РД-15-153/03.02.16г.

ЗТ № РД-15-60/15.01.16г.
ЗСТ № РД-15-152/03.02.16г.

№ 84/28.01.2016 год.
Протокол № 5/28.01.16г

№ 85/28.01.2016 год.
Протокол № 5/28.01.16г

№ 86/28.01.2016 год.
Протокол № 5

№ 94/28.01.2016 год.

отдаване под наем на част
от имот, публична
общинска собственост,
представляваща помещение
с площ 25,3 кв.м. на І-ви
етаж в учебен блок „Б” на
училище, находящо се в п-л
ІІ, кв. 588 по плана на гр.
Сливен
Отмяна на Решение №1644
от 12.02.2015 год. на
Общински съвет – Сливен
относно нежилищен имот,
частна
общинска
собственост,
находящ се в гр. Сливен, бул.
„Панайот Хитов” № 12 и
предоставянето
му
безвъзмездно
за
управление
на
Художествена
галерия
„Димитър
Добрович“
– Сливен
Изменение на Решение №
1338 от 26.06.2014 год. на
Общински съвет – Сливен
за отдаване под наем без
търг
или
конкурс
на
сдружение
„Съюз
на
пенсионерите-2004”,
общински нежилищен имот,
частна
общинска
собственост,
представляващ
дървена
барака с идентификатор
67338.507.130.6 с полезна
площ 130 кв.м., разположена
в двора на І СОУ „Хаджи
Мина Пашов”, гр. Сливен
Изменение и допълнение на
Решение № 1995 от
24.09.2015 год. на Общински
съвет - Сливен за учредяване
на безвъзмездно право на
ползване на Общински съвет
– Сливен на Сдружение
„Съюзна пенсионерите 2004”
Отдаване под наем на

Предоставен безвъзмездно
по реда на чл.12, ал.1 от ЗОС
и НРПУРОИ на
Художествена галерия
“Димитър Добрович”

Заповед № РД-15331/10.03.16г.

Заповед № РД-15234/19.02.16г.

Заповед

№

РД-15-

Протокол № 5/28.01.16г

№ 117/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

№ 159/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 160/31.03.2016г.
Протокол № 7

имотите „полски пътища”
– общинска собственост,
попадащи в масивите за
ползване на земеделски земи,
за стопанската 2015/2016
год.
Откриване на процедура за
провеждане на публичен
търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част
от имот, публична
общинска собственост,
представляваща лекарски
кабинет с полезна площ 12
кв.м., находящ се в
едноетажна масивна сграда
– здравен дом, парцел І,
кв. 13 по плана на с.
Глушник.
Отдаване под наем чрез
публичен търг с явно
наддаване,
свободни
земеделски
земи
от
общинския поземлен фонд и
земеделски земи по чл. 19 от
Закона за собствеността и
ползването на земеделските
земи, подробно описани в
раздел VI. „Отдаване под
наем и аренда на земеделска
земя” от Приложение 1 към
Решение № 68 от 28.01.2016
г. за една стопанска година
/2016г.-2017г./ на физически
и юридически лица.
Съгласува
схемата
за
разполагане на временен
преместваем обект от
модулни касети с метална
конструкция с площ 3,80
кв.м и височина до 2,20 м.,
разположен в ЦГЧ, пред
МБАЛ„Д-р
ИванСелимински”,
гр.
Сливен за монтиране на
преместваем
обект
за
услуги
–
автоматична
пощенска станция.
2.
Дава
съгласие
за
откриване на процедура за

433/22.03.16г.

ЗТ № РД-15-461/25.03.16г.
ЗСТ № РД-15-483/31.03.16г

ЗТ № 15-725/26.05.2016 г.

ЗТ № РД-15-638/04.05.16г.
ЗСТ № РД-15-748/31.05.16г.

№ 161/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 208/28.04.2016 год.
Протокол № 8

№ 242/26.05.2016г
Протокол № 9

№ 243/26.05.2016г
Протокол № 9

№ 244/26.05.2016г

провеждане на публичен
търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част
от
имот
публична
общинска
собственост,
описана в т.1, съгласно
схемата.
Съгласува
схемата
за
разполагане на временен
преместваем
обект
с
размери 3,5/4,5 м и площ от
15,75 кв.м, разположен в
поземлен имот № 160,
с.Сотиря, общ. Сливен за
разполагане на стандартен
павилион за търговия. .
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
Учредяване на безсрочен
сервитут върху поземлени
имоти в горски територии
ПИ № 130006, № 130007 и №
131002 – частна общинска
собственост в землището
на с.Горно Александрово
Отдаване под наем без търг
или конкурс на Сдружение с
нестопанска
цел
„Автомобилен спортен клуб
Скорпион” на общински
нежилищен имот, частна
общинска
собственост,
представляващ
павилион
„Каваците“ с полезна площ
178 кв.м., находящ се в гр.
Сливен,
ул. „Димитър Пехливанов“,
кв.„Комлука“
Отдаване под наем без търг

ЗТ № РД-15-637/04.05.16г.
ЗСТ № РД-15-749/31.05.16г

Сключен анекс на 30.05.2016
година. Влиза в сила от
11.12.2016 г.

В процес на изпълнение

Заповед № РД-15871/24.06.16г.

Заповед № РД-15-

Протокол № 9

или конкурс на Сдружение с
нестопанска цел „Съюз на
пенсионерите -2004” на
общински нежилищен имот,
частна общинска
собственост,
представляваща помещение
с полезна площ 66,40 кв.м. в
партерния етаж на 13етажен жилищен блок
на бул. „Цар Симеон“ №11,
гр. Сливен

870/24.06.16г.

4.Учредяване отстъпено право на строеж,право на пристрояване и право на
ползване::
Решение с пореден номер

Решение относно

№ 41/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

Да се учреди възмездно
право
на
строеж
на
граждани с установени
жилищни нужди, - УПИ ІІ675 в кв.8, с площ от 285
кв.м., отреден за жилищно
строителство
по
действащия
план
на
с.Самуилово, общ.Сливен.
- УПИ ХVІІІ в кв.70, с площ
от 570 кв.м., отреден за
жилищно строителство по
действащия
план
на
с.Самуилово, общ.Сливен.
Учредява възмездно право на
строеж на Диян Стефанов
Георгиев за изграждане на
пътна връзка с площ 131
кв.м. в поземлен имот
идентификатор
№
67338.8.58
по
кадастралната карта на гр.
за
осигуряване
на
транспортен достъп до
поземлен
имот
с
идентификатор
№
67338.8.30, отреден „За
логистична база“.
Учредява възмездно право на
строеж на „БУЛСАТКОМ”
АД,
ЕИК
……..
за
изграждане
на
базови

№ 42/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

№ 89/28.01.2016 год.
Протокол № 5/28.01.16г

Изпълнение на
решението
Заповед № РД-15233/19.02.16г. за УПИ II675 кв.8 с.Самуилово
Заповед № РД-15466/29.03.16г.
За УПИ XVIII кв.70
с.Самуилово

Заповед № РД-1592/21.01.16г.
РОС № 152/31.03.16г.
Заповед № РД-15695/17.05.13г

1.Заповед № РД 15377/18.03.16г.
2.Заповед № РД 15380/18.03.16г.

станции
за
телекомуникационно
покритие
в
следните
поземлени имоти:
1.
В
землището
на
с.Ковачите поземлен имот с
идентификатор
№
37530.84.299
по
кадастралната карта на
с.Ковачите
2.
В
землището
на
гр.Кермен поземлен имот №
000443 в землището на
гр.Кермен
3. В землището на с.Злати
войвода поземлен имот с
проектен идентификатор №
30990.16.33
по
кадастралната карта на
с.Злати войвода

№ 90/28.01.2016 год.
Протокол № 5/28.01.16г

Учредява възмездно право на
строеж на „ЛЕНЗОВИ”
ООД, ЕИК ……….. за
изграждане на пътна връзка
с площ 83 кв.м. в поземлен
имот идентификатор №
67338.832.76
по
кадастралната карта на
гр.Сливен, площ на имота:
83 кв.м., начин на трайно
ползване:
“За
селскостопански,
горски,
ведомствен
път”,
вид
собственост:
общинска
публична, землище гр. Сливен
за
осигуряване
на
транспортен достъп до
поземлен
имот
с
идентификатор
№
67338.832.50, отреден „За
предприятие за преработка
на плодове и зеленчуци”.

3.Заповед № РД 15378/18.03.16г.
РОС № 150/31.03.16г.
Поправя Решение №
89/28.01.2016г. на
Общински съвет Сливен,
като правното основание
вместо чл.37, ал.4, т.4 от
Закона за общинската
собственост и чл.46, ал.5,
т.6 от Наредба за
придобиване, управление и
разпореждане с общинско
имущество, във връзка с
чл.40, ал.4 от Правилник за
прилагане на закона за
опазване на земеделските
земи, да се замени с чл.7,
ал.2 от Закона за
общинската собственост,
чл. 5, ал.2 от Наредба за
придобиване, управление и
разпореждане с общинско
имущество, във връзка с
чл.40, ал.4 от Правилник за
прилагане на закона за
опазване на земеделските
земи
Заповед № РД-15258/26.02.16г.
Заповед № РД-15696/17.05.16г.

№ 91/28.01.2016 год.
Протокол № 5/28.01.16г

Да бъде заплатена на
бившия собственик чрез
Община
Сливен
от
гражданина, на които е
предоставено
право
на
ползване върху земя по § 4
от
ПЗР
на
ЗСПЗЗ,
стойността на земята по
цена:
за ПИ 67338.409.354, с площ
от
600
кв.м
по
кадастралната карта на гр.
Сливен,
местност
„Руините”,
селищно
образувание „Изгрев” .

№ 109/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

Учредяване безвъзмездно
право на строеж на
СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН
КЛУБ ПО БОРБА СТАНКА
ЗЛАТЕВА”
върху имот – частна
общинска собственост
Предоставяне безвъзмездно
за управление на част от
имот, частна общинска
собственост
на юридическо лице на
бюджетна издръжка
Предварителен договор за
прехвърляне право на
собственост
по чл.15, ал.3 във връзка с
ал.5 от ЗУТ

№ 110/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

№ 113/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

Заповед № РД-15473/30.03.16г.
РОС № 151/31.03.2016г.
Поправя
Решение
№
90/28.01.2016г.
на
Общински съвет Сливен,
като правното основание
вместо чл.37, ал.4, т.4 от
Закона за общинската
собственост и чл.46, ал.5,
т.6
от
Наредба
за
придобиване, управление и
разпореждане с общинско
имущество, във връзка с
чл.40, ал.4 от Правилник за
прилагане на закона за
опазване на земеделските
земи, да се замени с чл.7,
ал.2
от
Закона
за
общинската собственост,
чл. 5, ал.2 от Наредба за
придобиване, управление и
разпореждане с общинско
имущество, във връзка с
чл.40, ал.4 от Правилник за
прилагане на закона за
опазване на земеделските
земи.
Настоящото решение е
неразделна част от
Решение № 90/28.01.2016г.
на Общински съвет Сливен
Заповед
№
РД-15467/29.03.16г.

Договор с община Сливен
Рег.№
10-001018/31.03.2016 г.

Предварителен договор от
29.03.2016 г. Заповед за
ПУП РД 15-493/01.04.2016
г.

№ 155/31.03.2016г.
Протокол № 7

Учредяване на безвъзмездно
право на ползваневърху вещ
– частна общинска
собственост, лек
автомобил- марка „Дачиа
Логан”, рег. № СА1274РА,
свидетелство за
регистрация № 003872830,
издадено от МВР – София
№ 156/31.03.2016г.
Учредяване на безвъзмездно
право на ползване на
Протокол № 7
Общински съвет – Сливен на
сдружение „Съюз на
пенсионерите – 2004”
№ 165/31.03.2016г.
Учредяване право на
пристрояване в ПИ
Протокол № 7
67338.549.130
(УПИ XII, кв.280 по ПУП на
ЦГЧ, град Сливен)
№ 205/28.04.2016 год.
Учредяване право на
пристрояване (тераса)
Протокол № 8
върху поземлен имот –
частна общинска
собственост
с идентификатор
67338.516.255, гр.Сливен,
кв.„Република
№ 207/28.04.2016 год.
Учредяване право на
ползване по реда на Закона
Протокол № 8
за пчеларството (ЗПч),в
поземлен имот 000254,
находящ се в землището
на село Младово,
общ.Сливен
№ 241/26.05.2016г
Даване съгласие за разделяне
на поземлен имот № 041012
Протокол № 9
– публична общинска
собственост в землището
на с.Гергевец
Забележка: ЗТ – заповед за търг
ЗСТ – заповед за спечелил търга
ЗО – заповед за отписване от актовите книги

В процес на изпълнение –
изготвяне на заповед

Заповед
№
РД
607/27.04.2016 г.

Заповед
№
633/03.05.16г.

15-

РД-15-

Заповед № РД-15762/02.06.16г
Заповед № РД-15778/06.06.16г

Заповед № РД-15729/28.05.16г.

Промяната отразена в
отдел “ОС”. Писмо изх.№
5700-390/29.06 до ОСЗГ за
разделяне на имота.

Решения с поредни номера № 34, № 36, № 83, № 119, № 158, № 195, № 196, № 197, №
198, № 199, № 200, № 204,№ 206, № 237, № 238, № 239 и № 240 са в процес на
изпълнение

Предоставяне за ползване на пасища и мери от територията на Община Сливен
№ 111/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

Предоставяне ползването
на пасищата, мерите и
ливадите от общинския
поземлен фонд на
територията на Община
Сливен за стопанската
2016-2017

№ 112/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

Разваляне на договор за
арендуване на земеделска
земя
от
31.07.2003г.,
сключен между „Латика”
ООД и Община Сливен

Заповед № 15-334-11.03.16
РОС № 153/31.03.2016г.
Допълва Приложение 1 към
Решение
№
111
от
25.02.2016
г.,
представляващо списък на
пасищата и мерите от
общинския поземлен фонд
за общо и индивидуално
ползване, в частта за с.
Желю войвода съгласно
приложения списък.
Настоящото решение е
неразделна част от Решение
№ 111 от 25.02.2016 г.
Заповед
№
РД-15691/16.05.16г
Нотариално
заверено
уведомление
за
прекратяване на договор с
изх. № 4704-736/21.03.2016
г.
Дирекция
“Земеделие”
уведомена с изх. № 04869/19.04.2016 г.

Решения със съгласувателен характер
1.Приемане на решения за изработване,съгласуване ,изменение, одобряване на
Подробен устройствен план на имоти извън и в границите на урбанизираните
територии на Община :
Решение с пореден
Решение относно
номер
№ 56/18.12.2015 год.
Приемане на решение за
Протокол № 3/18.12.15г. одобряване на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на
техническата
инфраструктура в землището на
с.Трапоклово, общ.Сливен
№ 57/18.12.2015 год.
Приемане на решение за
Протокол № 3/18.12.15г. одобряване на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на
техническата инфраструктура в
землището на кв.“Речица“,
гр.Сливен
№ 58/18.12.2015 год.
Приемане
на
решение
за
Протокол № 3/18.12.15г. одобряване на ПУП – парцеларен

Изпълнение на
решението
Обявено ДВ

Обявено ДВ

Заповед № РД-15458/25.03.16г.

план за линейните обекти на
техническата инфраструктура в
землището на с.Злати войвода,
общ.Сливен
№ 59/18.12.2015 год.
1. Допуска да се изработи
Протокол № 3/18.12.15г. подробен устройствен план за
поземлени имоти 67338.546.197,
67338.546.196 и 67338.546.198 по
кадастралната карта в кв.208 по
плана
на
кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен,
2. Допуска да се изработи
подробен устройствен план за
поземлени имоти 67338.565.242 и
67338.565.244 по кадастралната
карта в кв.42 по плана на
кв.”Асеновец”, гр.Сливен,
3. Допуска да се измени подробния
устройствен план за УПИ І-„За
обществено-обслужващи сгради”,
кв.569, кв.”Българка”, гр.Сливен
4. Допуска да се измени подробния
устройствен план за УПИ II –„За
токоизправителна станция” и
УПИ
ІII-„За
обществено
обслужване и търговия”, кв.611,
кв.”Дружба”, гр.Сливен
№ 98/28.01.2016 год.
Съгласува за одобряване изменение
Протокол № 5/28.01.16г на подробния устройствен план за
поземлен имот 67338.101.44 по
кадастралната
карта
на
гр.Сливен, м.”Аркара коруч”,
2.
Съгласува
за
одобряване
подробен устройствен план за
поземлени
имоти
5158
и
9892,кв.434,
м.”Гюргюнлюка”,
сел.обр.”Изгрев”, землище Сливен,
3.
Съгласува
за
одобряване
изменение
на
подробния
устройствен план за УПИ VII –
„За
магазин,
баня”,кв.15,
с.Калояново, община Сливен,
№ 169/31.03.2016г.
Приемане на решение за
изменение на подробния
Протокол № 7
устройствен план за
кв.1, кв.75 и кв.76 по плана на
с.Самуилово, община Сливен
№ 219/28.04.2016 год.
Приемане на решение за
разрешаване изработването на
Протокол № 8
ПУП – парцеларен план за

Заповед № РД-15866/23.06.16г.
Заповед № РД-15913/01.07.16г
Заповед № РД-15926/04.07.16г

1.Заповед № РД-15804/10.06.16г
2. Заповед № РД-15626/28.04.16г
3.Заповед № РД-15459/25.03.16г

Заповед № РД-15577/19.04.16г.

Стартирала е
процедура за
изработване на плана

№ 220/28.04.2016 год.
Протокол № 8

№ 221/28.04.2016 год.
Протокол № 8

линейните обекти на
техническата инфраструктура
за изграждане на водопровод в
землището на с.Злати войвода,
общ.Сливен
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
Приемане на решение за частични
изменения на подробните
устройствени планове на части
от гр.Сливен
и с.Крушаре, Община Сливен

Стартирала е
процедура за
изработване на плана

Заповед № РД-15689/14.05.16г.
Заповед № РД-15770/03.06.16г.
Заповед № РД-15912/01.07.16г

2 .Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план в населените места на Община Сливен- решения с поредни
номера,както следва:
Решение с пореден
Решение относно
номер
№ 45/18.12.2015 год.
Дава
на
„ЕВН
България
ЕАД
Протокол № 3/18.12.15г. Електроразпределение”
предварително
съгласие
за
прокарване
на
въздушен
електропровод НН и подземен
ел.кабел през следните поземлени
имоти общинска собственост в
землището на с.Голямо Чочовени,
общ.Сливен:
ПИ 000289 с нтп:полски път и
засегната площ 21.1 кв.м,
ПИ 000059 с нтп:местен път и
засегната площ 2230.2 кв.м,
ПИ 076007 с нтп:полски път и
засегната площ 215.2 кв.м,
ПИ 000289 с нтп:полски път и
засегната площ 146.8 кв.м,
№ 46/18.12.2015 год.
Дава
на
„Йоана”
ЕООД
съгласие
за
Протокол № 3/18.12.15г. предварително
прокарване на газопровод през
следните
поземлени
имоти
общинска
собственост
в
землището на гр.Сливен:
ПИ
67338.93.2
с
нтп:

Изпълнение на
решението
В процес на
изпълнение

В процес на
изпълнение

№ 47/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

№ 48/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

№ 49/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

№ 50/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

№ 53/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

селскостопански път и засегната
площ 0.994 дка,
ПИ 67338.93.3 с нтп: за друг вид
водно течение и засегната площ
0.003 дка,
ПИ
67338.105.2
с
нтп:
селскостопански път и засегната
площ 0.186 дка,
ПИ
67338.106.1
с
нтп:
селскостопански път и засегната
площ 0.044 дка,
ПИ
67338.107.1
с
нтп:
селскостопански път и засегната
площ 0.177 дка,
Одобряване на задание и
разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
в горска територия с проектен
номер 096193,м.”Кара баир”,
землище на с.Бяла, общ.Сливен
Одобряване на задание и
разрешаване изработване а
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
в горска територия с проектен
номер 132010, м.”Дядов дол”,
землище на с.Горно
Александрово, общ.Сливен
Одобряване на задание и
разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
с идентификатор 68117.11.6635,
м.”Юрта”, землището на
с.Сотиря, общ.Сливен
Одобряване на задание и
разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
с идентификатор 68117.11.9517,
м.”Юрта”, землището на
с.Сотиря, общ.Сливен
Одобряване на задание и
разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
с идентификатор 67338.60.4,
м.”Дебелата кория”, землището
на гр.Сливен, общ.Сливен

Заповед № РД-15456/25.03.16г

Заповед № РД-15286/29.02.16г.

В процес на
изпълнение

В процес на
изпълнение

Заповед № РД-15563/14.04.16г

№ 54/18.12.2015 год.
Одобряване на задание и
Протокол № 3/18.12.15г. разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен
план за поземлени имоти с
идентификатори 67338.8.35 и
67338.8.57 по КК на гр.Сливен и
землище
№ 55/18.12.2015 год.
Одобряване задание и разрешаване
Протокол № 3/18.12.15г. на служебно изработване на
проект за ПУП за имоти 000411 и
003233, местност „Юрта“,
землище с.Глушник, общ.Сливен
№ 95/28.01.2016 год.
Одобряване на задание и
Протокол № 5/28.01.16г разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
с идентификатор 67338.832.7,
м.”Къра”, кв.Речица, землището
гр.Сливен, общ.Сливен
№ 96/28.01.2016 год.
Одобряване на задание и
Протокол № 5/28.01.16г разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
с идентификатор 67338.832.16,
м.”Къра”, кв.Речица, землището
гр.Сливен, общ.Сливен
№ 125/25.02.2016 год.
Одобряване на задание и
Протокол № 6/25.02.16г разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
056022, м.”Стопански двор”,
землището на с.Гергевец,
общ.Сливен
№ 126/25.02.2016 год.
Одобряване на задание и
Протокол № 6/25.02.16г разрешаване изработване на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
с идентификатор 68117.11.6636,
м.”Юрта”, землището на
с.Сотиря, общ.Сливен
№ 127/25.02.2016 год.
Одобряване
на
задание
и
изработване
на
Протокол № 6/25.02.16г разрешаване
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
010003, м.”До коруча”, землището
на с.Самуилово, общ.Сливен
№ 166/31.03.2016г.
Одобряване
на
задание
и
разрешаване
изработване
на
Протокол № 7
проект за Подробен устройствен
план за част от обхвата на

Заповед № РД-1576/19.01.16г.

В процес на
изпълнение

В процес на
изпълнение

Заповед № РД-15614/28.04.16г

Стартирала процедура
за изработване на ПУП

Заповед № РД-15725/26.05.16г.

Стартирала процедура
за изработване на ПУП

Стартирала процедура
за изработване на ПУП

№ 167/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 168/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 170/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 171/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 218/28.04.2016 год.
Протокол № 8

поземлен
имот
№079032,
м.”Чалъков бук”, землището на
с.Бяла, общ.Сливен
Одобряване
на
задание
и
разрешаване
изработване
на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
№000505,
землището
на
с.Зайчари, общ.Сливен
Одобряване
на
задание
и
разрешаване
изработване
на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
с идентификатор 14275.23.10,
м.”Чешма къра”, землището на
с.Гавраилово, общ.Сливен
Одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за
линейните
обекти
на
техническата
инфраструктура
извън границите на населените
места и селищните образувания за
изграждане на газопровод от
АГРС в ПИ 67338.103.5 до ПИ
67338.91.6,
отреден
„За
спомагателни
дейности
към
фотоволтаичен парк“, местност
„Сливенски път”, з-ще гр.Сливен,
Одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за
линейните
обекти
на
техническата
инфраструктура
извън границите на населените
места и селищните образувания за
изграждане на водопровод и
водопроводно
отклонение
от
уличната водопроводна мрежа на
с.Селиминово, общ.Сливен до ПИ
000048, стопански двор, отреден
„За производство на колбаси” и
ПИ 016037, местност „Горен
караджаз“, з-ще с.Селиминово,
общ.Сливен, засягащи ПИ 000027,
000043 и 000241, общинска
собственост в същото землище.
Одобряване
на
задание
и
разрешаване
изработване
на
проектза ПУП за част от обхвата
на поземлен имот
с идентификатор 67338.1.1033,м.

Стартирала процедура
за изработване на ПУП

Стартирала процедура
за изработване на ПУП

За обявяване в
Държавен вестник

За обявяване в
Държавен вестник

Стартирала процедура
за изработване на ПУП

№ 250/26.05.2016г
Протокол № 9

№ 251/26.05.2016г
Протокол № 9

№ 252/26.05.2016г
Протокол № 9

№ 253/26.05.2016г
Протокол № 9

„Кютюклюка”,землището
на
гр.Сливен, общ.Сливен
Разрешава изработването на
проект за ПУП – парцеларен план
за
линейните
обекти
на
техническата
инфраструктура
извън границите на населените
места и селищните образувания за
изграждане на ел.кабел 20кV от
съществуващ ЖР стълб №72 на
ВЛ 20кV „Качулка“ в ПИ
67338.301.216,
местност
„Манастирското“, гр.Сливен до
нов БКТП в ПИ 67338.302.100,
отреден„Задървопреработвателна
дейност“, местност „Асеновско
дефиле“, землище гр.Сливен и
преминаващ
през
имоти
67338.301.216,местност
„Манастирското“
Одобряване
на
задание
и
разрешаване
изработване
на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
с идентификатор 67338.75.43 в
м.”Кютюклюка”, землището на
гр.Сливен, общ.Сливен
Одобряване
на
задание
и
разрешаване
изработване
на
проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот
№069005
в
м.”Разлива”,
землището на с.Драгоданово,
Разрешава изработването на
проект за ПУП – парцеларен план
за
линейните
обекти
на
техническата
инфраструктура
извън границите на населените
места и селищните образувания за
изграждане
на
водопроводно
отклонение
от
точка
на
водовземане
–
съществуващ
водопровод
в
ПИ
67338.832.77/проектен
идентификатор 67338.832.78/ до
ПИ 67338.832.7, в който ще бъде
реализирано
инвестиционно
намерение
„Автокъща
и
автосервиз“ местност ”Къра”, зще гр.Сливен и одобрява задание за

Стартирала процедура
за изработване на ПУП

Стартирала процедура
за изработване на ПУП

Стартирала процедура
за изработване на ПУП

Стартирала процедура
за изработване на ПУП

№ 254/26.05.2016г
Протокол № 9

неговото проектиране.
Приемане
на
решение за Стартирала процедура
разрешаване изработването на за изработване на ПУП
ПУП – парцеларен
план за
линейните
обекти
на
техническата инфраструктура за
ел.кабел в землището с.Чокоба,
общ.Сливен ПИ 102012,000140,
102098

Отпускане на финансови средства на физически лица,училища, читалища и др.
1. На физически лица
Решение с пореден номер
№ 62/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

Решение относно
Отпускане на финансови
помощи

№ 63/18.12.2015 год.
Протокол № 3/18.12.15г.

Отпускане на финансова
помощ

№ 100/28.01.2016 год.
Протокол № 5/28.01.16г.

Отпускане на еднократни
финансови помощи

№ 176/31.03.2016г.
Протокол № 7

Отпускане на финансови
помощи

№ 225/28.04.2016 год.
Протокол № 8

Отпускане на финансови
помощи

Изпълнение на решението
Изпълнено по списък приет
с решението
Счет.партида КТ2122 0 20
к.с-ка 6421
Изпълнено
Заповед
№
РД-1563/18.01.16г.
Изпълнено по списък приет
с решението Счет.партида
КТ2122 0 20 к.с-ка 6421
Изпълнено по списък приет
с решението
Счет.партида КТ2122 0 20
к.с-ка 6421
Изпълнено по списък приет
с решението
Счет.партида КТ2122 0 20
к.с-ка 6421

2.Юридически лица
№ 99/28.01.2016 год.
Протокол № 5/28.01.16г

№ 129/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

Отпускане финансови
средства на НЧ „Слънце1928” с. Гавраилово за
участие на ДТК „Здравец”
и ФТА „Тракийска китка” в
XIX Международен
фолклорен фестивал
„Песни, танции
традиции”2016 в гр. Прага,
Р Чехия
Отпускане финансови
средства на НЧ “Пробуда1932” с. Камен
за участие на самодейните

Преведени на 22.02.2016 г.

Преведени на 22.03.2016 г.

№ 130/25.02.2016 год.
Протокол № 6 /25.02.16г

№ 131/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

№ 132/25.02.2016 год.
Протокол № 6/25.02.16г

№ 173/31.03.2016г.
Протокол № 7

№ 174/31.03.2016г.
Протокол № 7

колективи при читалището
в предаването „От
българско по-българско” на
телевизия СКАТ на
12.03.2016 год.
Отпускане финансови
средства на НЧ „Изгрев
1928” с. Драгоданово за
осигуряване на награден
фонд на Регионален събор
на маскарадните игри 2016
Отпускане финансови
средства
на ГПЗЕ „Захари Стоянов”
за отбелязване 25 -я юбилей
на театрална формация
„Класика” при гимназията
Отпускане
финансови
средства на Дружество за
приятелство
с народите на Русия и ОНД
– Сливен за участие на деца
от община Сливен във
фестивали
на
руската
песен и танц
Утвърждаване Протокол
№ 1 на Комисията по
стипендиите
със списък на кандидатите
за отпускане на годишни
стипендии, съгласно
Наредбата за условията и
реда за отпускане на
стипендии и финансово
стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби
от община Сливен
Отпускане на финансови
средства съгласно Решение
№ 254/1997 год. на
Общински съвет Сливен
І. ОТПУСКА финансови
средства в размер на 2 000
/две хиляди/ лева на:
1.
Детски
комплекс –
Сливен
2.
НЧ
„Зора”
за
финансиране на детски
театър „Зора”

Преведени на 22.03.2016 г.

Преведени на 22.03.2016 г.

Преведени на 22.03.2016 г.

Заповед
№
635/04.05.16г.

РД-15-

Преведени на 18.04.2016 г.
Преведени на 22.04.2016 г.
Преведени на 22.04.2016 г.
Преведени на 22.04.2016 г.

3. РБ „Сава Доброплодни”
4. НУФУ „Филип Кутев” гр. Котел за закупуване на
самолетен билет на Петър Преведени на 26.04.2016 г.
Тодоров Колев, ученик в Преведени на 22.04.2016 г.
училището
5.ТУ-София-ИПФ-Сливен
6. Кметство с. Ж. войвода

№ 223/28.04.2016 год.
Протокол № 8

ІІ.ОТПУСКА
финансови
средства в размер на 1 500
/хиляда и петстотин/ лв. на:
1. НЧ „Светлина 1928” с.
Самуилово, общ. Сливен
III. ОТПУСКА финансови
средства в размер на 1 000
/хиляда/ лева на:
1. Кметство с. Ковачите
2. ОУ „Юрий Гагарин” за
честване патронния празник
на училището.
ІV. ОТПУСКА финансови
средства в размер на 550
/петстотин и петдесет/ лева
на:
1. НЧ „Х. Димитър 1954” с.
Г. Чочовен
V. Средствата да се
осигурят по Решение №
254/97 год. на ОбС
/Приложение № 9 от
бюджета на Община Сливен
за 2015г./
Отпускане на финансови
средства съгласно Решение
№ 254/1997 год. на
Общински съвет Сливен

Преведени на 22.04.2016 г.

Преведени на 22.04.2016 г.
Преведени на 22.04.2016 г.

Преведени на 22.04.2016 г.

I.ОТПУСКА
финансови
средства в размер на 2 000
/две хиляди/ лева на:
1.
Четвърто
основно Преведени на 20.05.2016 г.
училище „Димитър Петров”
Сливен
Преведени на 20.05.2016 г.
2. ОУ „Христо Ботев
Сливен
II.ОТПУСКА
финансови Преведени на 20.05.2016 г.
средства в размер на 1 000
/хиляда /лв. на:
Кметство с. Глуфишево

III. ОТПУСКА финансови Преведени на 20.05.2016 г.
средства в размер на 600
/шестстотин/ лева на:
НЧ„Изгрев1928”
с.
Драгоданово.
Преведени на 20.05.2016 г.
ІV. ОТПУСКА финансови
средства в размер на 800
/осемстотин/ лева на:
ОУ „Найден Геров” с.
Гавраилово
V. Средствата да се
осигурят по Решение №
254/97 год. на ОбС
/Приложение № 9 от
бюджета
№ 224/28.04.2016 год.
Протокол № 8

Отпускане на финансови
средства на Борис Иванов
Панайотов – хореограф и
инструктор по зумба за
организация и провеждане
на фитнес фестивал THE
BLUE ROCKS-2

Отпуснати 1 500 лева на
24.06.2016 г.
Изпълнено КТ2/714/4114

СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев – Кмет на Община Сливен
Относно: Намаляване капацитета на социална услуга „Център за работа с деца на
улицата“ и социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Със заповед РД01-583 от 20.05.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция за
социално подпомагане капацитета на социална услуга „Център за работа с деца на
улицата“ вгр. Сливен, бул. „Стефан Стамболов“ № 6 се увеличава от 12 на 22 места,
като делегирана от държавата дейност, в сила от 01.07.2016 г. /Приложение № 1/.До
този момент финансирането на услугата е било 12 места делегирана от държавата
дейност и 20 места местна дейност. Управлението на услугата е предоставено, чрез
договор за възлагане на външен доставчик. Община Сливен предлага капацитета на
социална услуга„Център за работа с деца на улицата“да бъде намален от 32 на 22 места,
т.е. до размера на делегираната от държавна дейност.
Със заповед № РД01-727/29.06.2016 г.на Изпълнителния директор на Агенция за
социално подпомагане се открива социална услуга „Център за социална рехабилитация
и интеграция“ в гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 2, ет. 1 с капацитет 25 места,
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.07.2016 г./Приложение № 2/.До
този момент услугата е функционирала като местна дейност с капацитет 40
места.Управлението на услугата е предоставено, чрез договор за възлагане на външен
доставчик. Община Сливен предлага капацитета на услуга„Център за социална
рехабилитация и интеграция“да бъде намален от 40 на 25 места, т.е. до размера на
делегираната от държавата дейност.
При запазване на сегашните капацитети на услугите,средствата за разликата над
разрешения капацитет и за двете услуги над делегираната от държавата дейност, ще
трябва да се дофинансират от общинския бюджет. Към настоящия момент община
Сливен не разполага с необходимите средства. Считам, че Общинският съвет следва да
вземе решение да намали капацитета на услугите до размера на делегираната от
държавна дейност.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от
Закона за социалното подпомагане, както и чл. 36, ал. 1 и чл. 36 в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1
и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане предлагам
Общинският Съвет да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1 . Считано от 01.09.2016 г., намалява капацитета на социална услуга „Център за
работа с деца на улицата“от 32 на 22 места като делегирана от държавата дейност.
2. Считано от 01.09.2016 г., намалява капацитета на социална услуга„Център за
социална рехабилитация и интеграция“ в град Сливен от 40 на 25 места като
делегирана от държавата дейност.

ВНАСЯ:
Кмет:
Стефан Радев

Т.12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев – Кмет на Община Сливен
Относно: Закриване на социална услуга „Наблюдавано жилище.“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със Заповед № РД01-602/31.05.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенция
за социално подпомагане е направен отказ за откриване на социална услуга в
общността – резидентен тип „Наблюдавано жилище“в гр. Сливен,кв. „Дружба“, бл.№ 8,
вх. Г, ап. 24,Акт № 1122 от 20.07.2001 г. за частна общинска собственост, с капацитет 4
места, като делегирана от държавата дейност. /Приложение№ 1/ Основанието е, че на
територията на страната има 25 Наблюдавани жилища с 67 свободни места.
Управлението на услугата е предоставено чрез договор за възлагане на външен
доставчик. Към настоящия момент община Сливен не разполага със средства за
съществуването на услугата. Считам че, Общинският съвет следва да вземе решение за
закриване на социална услуга „Наблюдавано жилище“ като местна дейност.
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 от
Закона за социалното подпомагане, както и чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 7 „е“ и чл. 36 в,ал. 3,
т. 1от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане предлагам
Общинският Съвет да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Считано от 01.08.2016 г., закрива социална услуга „Наблюдавано жилище“гр.
Сливен, кв. „Дружба“, бл. №8, вх. Г,ет. 8, ап. 24.
2. Апартамент 24, находящ се в гр. Сливен, кв. „Дружба“, блок № 8, вх. Г, ет. 8,
Акт № 1122 от 20.07.2001 г. за частна общинска собственост, ползван от закритата
социална услуга по т.1, се предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция
„Социални дейности, здравеопазване и спорт” в община Сливен за ползване от
съществуващи или новооткрити социални услуги.
ВНАСЯ:
Кмет:
Стефан Радев

Т.13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Предприемане на процедура за безвъзмездно прехвърляне на
собствеността върху недвижими имоти, собственост на „Ученически отдих и
спорт“ ЕАД гр. София
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Една от основните ни цели е създаване на благоприятни условия и поощряване
локализирането на нови инвестиции и насърчаване на турзима на територията на
общината. В условията на ограничена инвестиционна активност, придобиването на
имоти ще има положителен ефект за привличане на инвеститорски интерес и
реализация на инвестиционни проекти на територията на общината, които биха
осигурили трудова заетост и повишена икономическа активност.
Ефективното управление на общинската собственост е важен инструмент за
осъществяване политиката на общината за устойчиво местно развитие и е в интерес на
населението на общината. Стратегическите и специфични цели на Общинската
стратегия за управление на общинската собственост в Община Сливен до 2020 година,
предвиждат:
 Оптимизация на дейностите по придобиване, управление и разпореждане с
имотите- общинска собственост;
 Постигане на по-висока степен на задоволяване на реалните обществени нужди
и интереси, свързани с общинските имоти;
 Обвързване на обема, състоянието и възможностите за придобиване на
общинска собственост с настоящите и бъдещи нужди на общината за устойчиво
развитие;
Предвид гореизложеното предлагам предпиемането на процедура за
безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху недвижими имоти, собственост на
„Ученически отдих и спорт“ ЕАД гр. София, а именно:
1. Поземлен имот № 67338.442.27, с площ 3063 кв.м., находящ се в местността
„Новоселско дефиле“ в гр. Сливен /бивш лагер „Спас Георгиев“/, ведно със
съществуващи сгради: масиван сграда на три етажа с идентификатор
67338.442.27.1, състояща се от първи етаж със ЗП от 681,81 кв.м., котелно със
ЗП 28 кв.м., втори етаж със ЗП 496,74 кв.м. и трети етаж със ЗП от 496,74 кв.м. и
едноетажна сграда с идентификатор 67338.442.27.2 със ЗП от 146 кв.м.
2. Имот № 67338.442.29, находящ се в местността „Новоселско дефиле“ в гр.
Сливен /бивш лагер „Спас Георгиев“/, с площ 411 кв.м., ведно с масивна сграда
на два етажа и мазе, със ЗП от 238,25 кв.м.

3. Имот представляващ УПИ IV в кв. 9 с площ 4367 кв.м. по ПУП на Сливенски
Минерални Бани землище с. Злати войвода, ЕКАТЕ 30990, Община Сливен
/бившо зелено училище/, ведно с построените масивна сграда на три етажа и
сутерен със ЗП от 906 кв.м. и РЗП 3294,58 кв.м., застроена площ на сутерена
576,58 кв.м. и едноетажна масивна сграда със ЗП 29,30 кв.м.
4. Почивна база „Карандила“, находяща се в местността „Карандила“, община
Сливен /местността „Куш бунар“/, състояща се от земя с площ 5000 кв.м., при
граници от всички страни букова гора, ведно с построените в имота почивна
станция със застроена площ 202 кв.м., масивна постройка на два етажа,
състояща се от 5 стаи със ЗП 180 кв.м.
5. Имот, находящ се в местността „Карандила“ в гр. Сливен, а именно:
полумасивна сграда на два етажа /бивш пионерски лагер „Съби Димитров“/, със
ЗП от 297 кв.м. и полумасивна сграда – столова и кухня, със ЗП от 300 кв.м.,
застроени върху имот с площ от 2000 кв.м.
6. Имот, представляващ почивна база „Орловец“ /бивша почивна станция „Тончо
Савов“/, застроена върху терен държавен горски фонд на територията на
национален парк „Сините камъни“, в местността „Карандила“ в гр. Сливен,
базата се състои от: 1. Триетажна масивна сграда със ЗП от 782,95 кв.м на първи
етаж, ЗП на втори етаж – 656 кв.м. и ЗП площ на трети етаж – 656 кв.м.; 2.
Едноетажна масивна сграда със ЗП от 362 кв.м.; 3. Едноетажна масивна сграда
със ЗП от 56,25 кв.м.; 4. Едноетажна масивна сграда със ЗП от 39,36 кв.м.
Описаните по-горе имоти не се експлоатират и управляват ефективно от години.
Същите са рушащи се и запустели, както сградите, така и дворните пространства.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предлагам на Общинският съвет Сливен да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Упълномощава кмета на Община Сливен да проведе преговори с „Ученически
отдих и спорт“ ЕАД гр. София за придобиване право на ползване или
безвъзмездно прехвърляне на собствеността на недвижимите имоти,
находящи се на територията на Община Сливен, а именно:
1.1 Имот № 67338.442.27, находящ се в местността „Новоселско дефиле“ в гр.
Сливен, при граници от всички страни празни терени, представляващ масивна
сграда на три етажа, състояща се от първи етаж със ЗП от 681,81 кв.м.,
котелно със ЗП 28 кв.м., втори етаж със ЗП 496,74 кв.м. и трети етаж със ЗП от
496,74 кв.м.
1.2 Имот № 67338.442.29, находящ се в местността „Новоселско дефиле“ в гр.
Сливен, представляващ масивна сграда на два етажа и мазе, със ЗП от 238,25
кв.м.
1.3 Имот находящ се в кв. 9, УПИ IV по ПУП на Сливенски Минерални Бани
землище с. Злати войвода, ЕКАТЕ 30990, Община Сливен, застроен върху
държавна земя, представляващ масивна сграда на три етажа и сутерен със ЗП
от 906 кв.м. и РЗП 3294,58 кв.м., застроена площ на сутерена 576,58 кв.м. и
едноетажна масивна сграда със ЗП 29,30 кв.м.
1.4 Почивна база „Карандила“, находяща се в местността „Карандила“, община
Сливен /местността „Куш бунар“/, състояща се от земя с площ 5000 кв.м., при

граници от всички страни букова гора, ведно с построените в имота почивна
станция със застроена площ 202 кв.м., масивна постройка на два етажа,
състояща се от 5 стаи със ЗП 180 кв.м.
1.5 Имот, находящ се в землището на гр. Сливен, а именно: полумасивна сграда
на два етажа /бивш пионерски лагер „Съби Димитров“/, със ЗП от 297 кв.м. и
полумасивна сграда – столова и кухня, със ЗП от 300 кв.м., застроени върху
имот с площ от 2000 кв.м. в местността „Карандила“ в гр. Сливен.
1.6 Имот, представляващ почивна база „Орловец“ /бивша почивна станция
„Тончо Савов“/, застроена върху терен държавен горски фонд на територията
на национален парк „Сините камъни“, в местността „Карандила“ в гр. Сливен,
базата се състои от: 1. Триетажна масивна сграда със ЗП от 782,95 кв.м на
първи етаж, ЗП на втори етаж – 656 кв.м. и ЗП площ на трети етаж – 656 кв.м.;
2. Едноетажна масивна сграда със ЗП от 362 кв.м.; 3. Едноетажна масивна
сграда със ЗП от 56,25 кв.м.; 4. Едноетажна масивна сграда със ЗП от 39,36
кв.м.
2. Дава съгласие кмета на Община Сливен да сключи необходимите
споразумения и договори съгласно т. 1.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т.14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Предприемане на процедура за безвъзмездно прехвърляне на
собствеността върху недвижими имоти - държавна собственост, находящи се в
района на Сливенски Минерални Бани, землище с. Злати войвода, ЕКАТЕ 30990,
Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Една от основните ни цели е създаване на благоприятни условия и поощряване
локализирането на нови инвестиции на територията на общината. В условията на
ограничена инвестиционна активност, придобиването на имоти ще има положителен
ефект за привличане на инвеститорски интерес и реализация на инвестиционни проекти
на територията на общината, които биха осигурили трудова заетост и повишена
икономическа активност.

Ефективното управление на общинската собственост е важен инструмент за
осъществяване политиката на общината за устойчиво местно развитие и е в интерес на
населението на общината. Стратегическите и специфични цели на Общинската
стратегия за управление на общинската собственост в Община Сливен до 2020 година,
предвиждат:
 Оптимизация на дейностите по придобиване, управление и разпореждане с
имотите- общинска собственост;
 Постигане на по-висока степен на задоволяване на реалните обществени нужди
и интереси, свързани с общинските имоти;
 Обвързване на обема, състоянието и възможностите за придобиване на
общинска собственост с настоящите и бъдещи нужди на общината за устойчиво
развитие;
Сливенски минерални бани е курорт с национално значение, но не функционира
с максималния си капацитет от години. Част от имотите в района са имоти - държавна
собственост и към момента не се управляват ефективно. Изготвения ПУП на Сливенски
минерални бани предвижда превръщането на тази част от община Сливен в добре
функциониращ комплекс от различни обекти, което неизменно ще доведе положителни
икономически ефекти за общината. Прехвърлянето на собственотта на имотите като
общинска собственост ще даде възможност на Община Сливен да разработи концепция
чрез целенасочено използване на природните и антропогенни дадености и да превърне
района в привлекателна дестинаци за балнео и спа туризъм. Община Сливен има
готовност да проучи възможностите в рамките на програмния период 2014-2020 за
облагородяване и преустройство на площите в района, където това е допустимо.
Предвид изложеното и на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост
и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
предлагам на Общинският съвет Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да бъде предприета процедура по чл. 54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне
на Община Сливен на собствеността върху недвижимите имоти - държавна
собственост, описани в Приложение 1, находящи се в района на Сливенски
Минерални Бани, землище с. Злати войвода, ЕКАТЕ 30990, Община Сливен
2. Упълномощава кмета на Община Сливен да направи искане, чрез Областния
управител на Област Сливен, до Министерския съвет за безвъзмездно
прехвърляне на имотите по т.1.

ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ
СЕ В РАЙОНА НА СЛИВЕНСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ
УПИ

КВАРТА
Л

№

ПЛОЩ
/кв.м./

8

I

1739

8

II

1035

8
III

91127

8
8
8

VI

1338

8

ВИД НА
ИМОТА

НАЧИН НА ТРАЙНО
ПОЛЗВАНЕ/ПРЕДНАЗНАЧЕНИ
Е

поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот

за парк, църква и атракции

сграда

курортна, туристическа сграда

сграда
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот

за битови услуги
за питеен павилион и
благоустрояване

за озеленяване
за озеленяване

за озеленяване
за хотел

8

VII

719

8

VIII

250

8

IX

100

8

XV

2565

8

XVII

2512

8

XVIII

842

8

XIX

565

8

XX

565

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXI

729

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXII

819

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

за сондажи/за извор на прясна вода
за сондажи
за балнеосанаториум
за балнеосанаториум
за сондажи и благоустрояване
за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXIII

803

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXIV

714

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXV

770

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXVI

765

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXVII

721

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXVIII

602

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXIX

604

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXX

606

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8

XXXI

609

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

8
8
8

XXXII

4142

XXXIII

4932

XXXIV

10285

8
8
8
8

XXXV

3831

8
8
8

XXXVI

1851

8

XXXVII

1025

поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
сграда
сграда
поземлен
имот
сграда
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен

за озеленяване
за озеленяване
за озеленяване
за баня и администрация
административна
административна
за баня и администрация
обществена/кметство
обществен селищен парк
за търговия
за озеленяване

8
9
9
9
9
10

XXXVIII

1135

II

2873

V

1283

VI

530

VII

2935

I

4046

II

5015

10
10
10

сграда
III

3270

IV

1647

10

V

536

10

VI

3231

10

10
VII

1016

10
10

поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
сграда

X

2095

10
10

имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот

поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот

за озеленяване
за озеленяване
за озеленяване
за каптаж и благоустрояване
за озеленяване
за озеленяване
за хотел
курортна, туристическа сграда
за хотел
за хотел
за озеленяване
за хотел
за паметник на културата
римска баня, за културни и
обществени дейности
за хотел
за благоустрояване

XI

1326

12

I

302

12

VI

725

12

XIII

1007

12

II

507

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

12

III

508

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

за озеленяване
за озеленяване
за озеленяване

12

IV

507

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

12

V

507

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

12

VII

497

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

12

VIII

500

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

12

IX

500

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

12

X

557

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

12

XI

618

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

12

XII

507

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

I

808

I

27251

II

242

14

III

50369

15
15

I

56940

II

630

III

1148

IV

4129

13
14
14

15
15
15

поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот

поземлен
имот

поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот

за озеленяване
за озеленяване
за спирка

за благоустрояване, мотел,
многофункционална спортна зала,
боулинг зала, заведения за хранене,
водни атракции, администрация
за озеленяване
за озеленяване
за озеленяване
за търговия

поземлен
имот
поземлен
имот
поземлен
имот

16

I

1410

16

X

3746

16

XIX

402

16

II

594

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

III

622

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

IV

640

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

V

561

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

VI

565

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

VII

640

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

VIII

640

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

IX

606

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

XI

616

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

XII

619

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

XIII

622

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

XIV

614

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

XV

611

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

за озеленяване
за озеленяване
за озеленяване

16

XVI

625

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

XVII

628

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

16

XVIII

609

поземлен
имот

за курортни дейности/ниско
застрояване до 10 м

17

I

5541

поземлен
имот

за озеленяване

ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на ОбщинаСливен
ОТНОСНО:Изменение и Допълнение на Решение 291 от 30.06.2016 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДАОБЩИНСКИСЪВЕТНИЦИ,
С Решение 291 от 30.06.2016 год. за добив на дърва за огрев от общински горски
фонд в землищата на с.Раково, с.Ичера и с.Горно Александрово, за снабдяване с дърва
за огрев на местното население, в т.ч лица с увреждания с намалена работоспособност
и военноинвалиди от горски територии, собственост на Община Сливен и включване
на отдели в ЛФ 2016 год. е прието отдел 327 „е“ да бъде включен в ЛФ 2016 год.
След извършения оглед се установи, че в следствие на проливните дъждове
(валежи) с голяма интензивност, през м.май-юни и значителния повърхностен отток с
ерозионно влияние, достъпът до отдела е прекъснат. На едни места по пътя са се
образували "ровини" (линейна релефна форма с дълбочина над 30 см), а на други
"ерозионна бразда" (линейна релефна форма с дълбочина до 30 см.). Пътя за
транспортиране на дървесината е заличен, получело се е дълбоко дере, "подравяне"
(подкопаване, отмиване и изнасяне на материали /почва, чакъл, пясък и др./ в следствие

на водното течение) и "разливища" (наносни участъци), което прави достъпа
невъзможен.
На основание на гореизложеното и във връзка с проявения интерес и
предстоящото задоволяване нуждите на местното население, в т.ч. лица с увреждания, с
намалена работоспособност над 71% и военноинвалиди с дърва за огрев на територията
на Община Сливен, се налага да бъдат включени подотдели648 ”ц” – 165 м3; 648 „я“50 м3; 648 „а1“- 85 м3;648 „б1“- 35 м3; 648 „г1“- 45 м3; 648 „д1“- 45 м3, намиращ се в
землището на село Ичера, 192 „г“- 360м3, намиращ се в землището на село Раково,
3„д“- 292 м3, намиращ се в землището на село Стара река и подотдели 328”в” - 315 м3 ;
328”е” - 40 м3 и 329 ”л” - 300 м3 намиращи се в землището на село Горно Александрово
и да отпадне от ЛФ 2016 год. подотдел 327 „е“ приет с Решение 291 от 30.06.2016 год.
Добивът на дървата за огрев ще се извършва от горска територия-общинска
собственост.
Предложения обем дървесина е в лежаща маса и е изчислен съгласно
възприетите проценти за сортиментиране по видове сечи, записани в ГСП. След
маркиране на насажденията и изчисляване на обема и категориите на маркираната
дървесина (сортиментиране), ще бъдат уточнени плътните кубически метри на дървата
за огрев в лежаща и стоящамаса.
Снабдяването с дърва за огрев ще се осъществява по начин и цени определени в
Решение № 246 от 26.05.2016 год.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл. 111, ал.1,
чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите, чл.5, ал.1 от Наредба №8 за сечите в горите и
съгласно правното предписание на чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.2, ал.3, чл.10, ал.1, т.1,
чл.12, ал.1, чл.35, чл.66, чл.67, ал.1, т.4, чл.71, ал.1,ал.2, т.1 ”а” и „б”, т.3, ал.6, т.1, ал.7,
ал.9 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии-държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти” и в предвид настъпилите промени е необходимо да се
направят следните изменения и допълнения в Решение 291 от 30.06.2016год.,като
предлагам Общински съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 291 от 30.06.2016год. както следва:
§1 В т. 1 абзац първи след израза«144 „е“ -2 м3» се добавя «192„г“- 360 м3»; след
израза«252 „и“-226м3» се добавя «648 ”ц” – 165 м3; 648 „я“- 50 м3; 648 „а1“- 85 м3;648
„б1“- 35 м3; 648 „г1“- 45 м3; 648 „д1“- 45 м3»; изразът «327 „е“-306 м3» се заменя с
«328”в” - 315 м3 ; 328”е” - 40 м3 и 329 ”л” - 300 м3»; след израза «Горно Александрово»
се добавя «подотдел 3„д“- 292 м3, намиращ се в землището на село Стара река».
§2 Вт.2след израза«174 „г“» се добавя «192„г“»; след израза«252 „и“» се добавя
«648 ”ц”; 648 „я“; 648 „а1“;648 „б1“; 648 „г1“; 648 „д1“»; изразът «327 „е“» се заменя с
«328”в”, 328”е”, и 329 ”л”»; след израза «Горно Александрово» се добавя «подотдел
3„д“, намиращ се в землището на село Стара река».

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.563.82 (УПИ VIII, кв.484, гр. Сливен),
кв. „Даме Груев“ , град Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на поземлен имот с идентификатор 67338.563.82, с
площ 339 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, 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.
По действащия подробен устройствен план, имотът съставлява УПИ VIII, кв.484,
кв. „Даме Груев“, гр. Сливен и е актуван с акт за частна общинска собственост №
3460/16.05.2016г.
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 18 430 лв.
(осемнадесет хиляди четиристотин и тридесет лв.), без ДДС.
Данъчната оценка на имота е 9 172 лв. (девет хиляди сто седемдесет и два лв.).
Предвид горезложеното 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. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016г., с поземлен имот с
идентификатор 67338.563.82 по КККР на гр. Сливен, адрес на поземления имот: гр.
Сливен, кв. „Даме Груев“, площ 339 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, по действащия
ПУП на гр. Сливен, кв. „Даме Груев“ - УПИ VIII, кв.484, отреден: за жилищно
строителство.

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот-частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.563.82, с
адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв. „Даме Груев“, площ 339 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени
със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, по действащия
ПУП на гр. Сливен, кв. „Даме Груев“- УПИ VIII, кв.484, отреден: за жилищно
строителство.
Начална тръжна цена 18 430 лв. (осемнадесет хиляди четиристотин и тридесет
лв.), без ДДС.
3. 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.17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.420.280, находящ се в м.“Барутни погреби“, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на поземлен имот- частна общинска
собственост с идентификатор 67338.420.280 (УПИ ХХV-380, кв. 507), с площ от 433
кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен, одобрена със Заповед № РД-1831/19.04.2006г. на Агенцията по кадастър, местност ”Барутни погреби“, гр.Сливен,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
друг вид застрояване, при граници на имота: 67338.420.228, 67338.420.242,
67338.420.71, 67338.420.244, 67338.420.271, актуван с АОС № 3440/13.04.2016г., с
данъчна оценка 7035 лв.(седем хиляди и тридесет и пет лева)
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 данък за имота и ще осигури приход 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, във връзка с
чл.8, ал.9 и чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НПУРОИ предлагам Общинският съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за управление
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016год., с поземлен имот с
идентификатор 67338.420.280 (УПИ ХХV-380, кв. 507), местност ”Барутни погреби“,
гр.Сливен, площ от 433 кв.м, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен
имот- частна общинска собственост с идентификатор 67338.420.280 (УПИ ХХV-380,
кв. 507), с площ от 433 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: за друг вид застрояване, при граници на имота 67338.420.228, 67338.420.242,
67338.420.71, 67338.420.244, 67338.420.271, актуван с АОС № 3440/13.04.2016г
Начална тръжна цена 7 120 ( седем хиляди сто и двадесет.) лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
Внася
Кмет:………………….
Стефан Радев
Т.18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.432.454, местност
„Батмиш”, землище на гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на поземлен имот с
идентификатор 67338.432.454 с площ от 1489 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, трайно предназначение на територията: за вилна сграда, местност „Батмиш”,
актуван с АОС 3463 / 26.05.2016 год.– частна общинска собственост в землището на гр.
Сливен, данъчна оценка: 160.51 лв

Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури
приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти,
член на Камарата на независимите оценители в България.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от
НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се допълни Раздел I - Продажба от Решение № 68 / 28.01.2016 год. на
Общински съвет гр. Сливен с поземлен имот с идентификатор 67338.432.454
с площ от 1489 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно
предназначение на територията: за вилна сграда, местност „Батмиш”,
актуван с АОС 3463 / 26.05.2016 год
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен
имот с идентификатор 67338.432.454 с площ от 1489 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: за вилна
сграда, местност „Батмиш”, актуван с АОС 3463 / 26.05.2016 год
Начална цена: 1500/хиляда и петстотин/ лв
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор
със спечелилия участник.
Вносител:
Кмет на Община Сливен:........................
Стефан Радев

Т.19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот частна общинска собственост, предоставен за ползване,
по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващ поземлен имот 67338.432.443, находящ се
в м. ”Чинтулово”, землище гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се прекратява правото на ползване върху земеделските
земи, предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното
събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет.

Гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи по § 4
придобиват право на собственост върху тях, когато заплатят земята на собственика чрез
общината по цени, определени от Министерския съвет по влязла в сила оценка.
Съгласно чл.36 от ЗСПЗЗ оценките на общинските земи, върху които е било
учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и
заключителните разпоредби, се определят с решение на общинския съвет по реда на
Закона за общинската собственост, като така определната цена не може да бъде пониска от оценката, определена по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделските земи. Наред с това и съгласно чл.41, ал.2, изр.първо от Закона за
общинската собственост, към който препраща чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, регламентира,
разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост да се извършват по пазарни
цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.
В тази връзка, след заявено желание от страна на ползвателя да придобие
собственост върху предоставената му за ползване земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и
изготвена оценка от лицензиран оценител на заявения от ползвателя имот :
ПИ 67338.432.443, с площ от 1002 кв.м по кадастралната карта на гр. Сливен,
местност ”Чинтулово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, са определени – пазарна стойност 760 лв., цена по
Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи 449 лв. и данъчна
оценка 108,02 лв.
При извършената съпоставка между изготвената от лицензиран оценител оценка,
данъчната такава, както и тази, определени по реда на Наредбата за реда за определяне
на цени на земеделските земи, на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36, ал.3 от
ЗСПЗЗ във врьзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделските земи, предлагам Общински съвет - Сливен
да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
да бъде заплатена на бившия собственик чрез Община Сливен от гражданина, на които
е предоставено право на ползване върху земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на
земята по цена:
за ПИ 67338.432.443, с площ от 1002 кв.м по кадастралната карта на гр. Сливен,
местност ”Чинтулово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда - цена 760,00 лева.
Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед за придобиване правото на
собственост върху имота от неговия ползвател след заплащането на определената му
цена.

ВНАСЯ:
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН,
СТЕФАН РАДЕВ

Т.20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ в землището на с.Божевци
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
В общинската администрация е постъпило искане с вх.№5700-45 от 03.02.2016 г. от
Началника на Общинска служба „Земеделие” за обезщетяване със земеделска земя от
Общинския поземлен фонд. С Решение № 384/02.11.1998 г. на ОС „Земеделие” гр.
Сливен, по преписка с вх.№ 08435 от 02.12.1991 г. за възстановяване правото на
собственост, на наследниците на Руси Христов Русев са признати, но не са
възстановени общо 70.400 дка земеделска земя в землището на с.Божевци, общ.Сливен.
Искането на наследниците е да бъдат обезщетени в следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот 022001 с площ от 3.291 дка, начин на трайно ползване: нива,
шеста категория на земята, местност „Чолаковото”
2. Поземлен имот 022010 с площ от 3.675 дка, начин на трайно ползване: нива,
шеста категория на земята, местност „Чолаковото”
3. Поземлен имот 052006 с площ от 2.027 дка, начин на трайно ползване: нива,
шеста категория на земята, местност „Чолаковото”
4. Поземлен имот 021002 с площ от 4.880 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, местност „Аназлъка”
5. Поземлен имот 021008 с площ от 5.047 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета/4.542/ шеста/0.505/ категория на земята, местност „Аназлъка”
6. Поземлен имот 039304 с площ от 9.562 дка, начин на трайно ползване:
изоставена нива, шеста категория на земята, местност „Дядо Савовата градина”
7. Поземлен имот 030005 с площ от 6.762 дка, начин на трайно ползване:
използвана ливада, девета/2.704/ пета/4.058/ категория на земята, местност
„Софталаре”
8. Поземлен имот 030011 с площ от 2.815 дка, начин на трайно ползване:
използвана ливада, девета/2.252/ пета/0.563/ категория на земята, местност
„Софталаре”
9. Поземлен имот 005002 с площ от 11.441 дка, начин на трайно ползване: ливада,
пета категория на земята, местност „Елията”
10. Поземлен имот 005006 с площ от 3.763 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета/1.128/ пета/2.635/ категория на земята, местност „Елията”
11. Поземлен имот 023026 с площ от 2.549 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета/2.039/ шеста/0.510/ категория на земята, местност „Харманоулу”
12. Поземлен имот 023035 с площ от 1.051 дка, начин на трайно ползване: нива,
шеста категория на земята, местност „Харманоулу”
13. Поземлен имот 017004 с площ от 9.820 дка, начин на трайно ползване: посевна
площ, девета категория на земята, местност „Тахчията”

– земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Божевци
Във връзка с гореизложеното, на основание §27, ал.2, т.1 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 Руси Христов Русев следните
поземлени имоти:
1 Поземлен имот 022001 с площ от 3.291 дка, начин на трайно ползване: нива,
шеста категория на земята, местност „Чолаковото”
2. Поземлен имот 022010 с площ от 3.675 дка, начин на трайно ползване: нива,
шеста категория на земята, местност „Чолаковото”
3. Поземлен имот 052006 с площ от 2.027 дка, начин на трайно ползване: нива,
шеста категория на земята, местност „Чолаковото”
4. Поземлен имот 021002 с площ от 4.880 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета категория на земята, местност „Аназлъка”
5. Поземлен имот 021008 с площ от 5.047 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета/4.542/ шеста/0.505/ категория на земята, местност „Аназлъка”
6. Поземлен имот 039304 с площ от 9.562 дка, начин на трайно ползване:
изоставена нива, шеста категория на земята, местност „Дядо Савовата градина”
7. Поземлен имот 030005 с площ от 6.762 дка, начин на трайно ползване:
използвана ливада, девета/2.704/ пета/4.058/ категория на земята, местност
„Софталаре”
8. Поземлен имот 030011 с площ от 2.815 дка, начин на трайно ползване:
използвана ливада, девета/2.252/ пета/0.563/ категория на земята, местност
„Софталаре”
9. Поземлен имот 005002 с площ от 11.441 дка, начин на трайно ползване: ливада,
пета категория на земята, местност „Елията”
10. Поземлен имот 005006 с площ от 3.763 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета/1.128/ пета/2.635/ категория на земята, местност „Елията”
11. Поземлен имот 023026 с площ от 2.549 дка, начин на трайно ползване: нива,
девета/2.039/ шеста/0.510/ категория на земята, местност „Харманоулу”
12. Поземлен имот 023035 с площ от 1.051 дка, начин на трайно ползване: нива,
шеста категория на земята, местност „Харманоулу”
13. Поземлен имот 017004 с площ от 9.820 дка, начин на трайно ползване: посевна
площ, девета категория на земята, местност „Тахчията”
– земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Божевци

ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ за обезщетение по реда на §27,
ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
В общинската администрация е постъпило искане с вх.№2400-1710 от 02.09.2015
г. от Началника на Общинска служба „Земеделие” за обезщетяване със земеделска земя
от ОбПФ. По преписка № Я0694/17.02.1999 год.с прието решение № 403КР/01.02.1999
г. на Общинска служба „Земеделие” в изпълнение на съдебно решение №1302 /
28.09.1998 г. и решение № 499КР/12.01.2000 г. на Общинска служба „Земеделие”, на
наследниците на Стефан Георгиев Стефанов са признати за възстановяване в
землището на с.Крушаре, но не са възстановени 32.500 дка земеделска земя. Поради
липса на земеделска земя по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на
земеделски земи в землището на с. Крушаре, иска се обезщетяване със следните
поземлени имоти в землището на с.Самуилово:
1. ПИ 017021 - нива с площ 2.215 дка
2. ПИ 022012 - овощна градина с площ 3.912 дка
3. ПИ 022016 - овощна градина с площ 3.093 дка
4. ПИ 028028 - нива с площ 2.810 дка
5. ПИ 029002 - нива с площ 1.492 дка
6. ПИ 029019 - нива с площ 1.836 дка
7. ПИ 035045 - нива с площ 4.000 дка
8. ПИ 042038 - нива с площ 6.220 дка
9. ПИ 045012 - нива с площ 2.232 дка
10. ПИ 059052 - нива с площ 1.245 дка
11. ПИ 059058 - нива с площ 2.300 дка
12. ПИ 060030 - нива с площ 1.205 дка
Във връзка с гореизложеното, на основание §27, ал.2, т.1 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:
II. Дава съгласие за предоставяне като обезщетение на наследниците на Стефан
Георгиев Стефанов следните поземлени имоти в землището на с.Самуилово:
1. ПИ 017021 - нива с площ 2.215 дка
2. ПИ 022012 - овощна градина с площ 3.912 дка

3. ПИ 022016 - овощна градина с площ 3.093 дка
4. ПИ 028028 - нива с площ 2.810 дка
5. ПИ 029002 - нива с площ 1.492 дка
6. ПИ 029019 - нива с площ 1.836 дка
7. ПИ 035045 - нива с площ 4.000 дка
8. ПИ 042038 - нива с площ 6.220 дка
9. ПИ 045012 - нива с площ 2.232 дка
10. ПИ 059052 - нива с площ 1.245 дка
11. ПИ 059058 - нива с площ 2.300 дка
12. ПИ 060030 - нива с площ 1.205 дка
Вносител:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т.22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
върху имот - общинска собственост за изграждане на трафопост в ПИ с
идентификатор 67338.605.44, кв. „Промишлена зона”, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик поземлен имот с идентификатор 67338.605.44
(част от УПИ I, кв.47) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен,
одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-514/19.09.2007г. на началника на СГККСливен, с адрес: гр. Сливен, кв.”Промишлена зона”, с площ от 3812 кв. м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект
комплекс за образование, актуван с АОС № 3446/18.04.2016г.
В общинската администрация е постъпило заявление вх. № 4700-109 от
23.02.2016 г. от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД с искане да им бъде
учредено право на строеж за изграждане в цитирания по-горе имот, на нов трафопост,
тип БКТП 20/0,4 kV, 1х800 kVА, със застроена площ от 7,00 кв.м.
Съгласно чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, в полза на енергийното
дружество следва да бъде учредено възмездно право на строеж върху имота, общинска
собственост, без търг или конкурс, въз основа на решение на Общински съвет, а
съгласно чл.64 от Закона за енергетиката възникват сервитути след заплащане на
еднократно обезщетение на собственика на имота.

Данъчната оценка на ограниченото вещно право на строеж за 7,00 кв.м. е в
размер на 599,10 лв. (петстотин деветдесет и девет лв. и десет ст.).
В изпълнение на разпоредбата на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е изготвена оценка от правоспособен независим оценител на
недвижими имоти, на пазарната стойност на правото на строеж за нов трафопост, тип
БКТП 20/0,4 kV, 1х800 kVА, със застроена площ от 7,00 кв.м., както и на сервитут
върху прилежащата към него зона с площ в размер 17 кв. м., съгласно Наредба №
16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, възлизаща на:
1. 770 лв. (седемстотин и седемдесет лв.), без ДДС - за правото на строеж;
2. 850 лв. (осемстотин и петдесет лв.), без ДДС - за сервитута
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост и чл.46, ал.5, т.5 от НРПУРОИ и във връзка с чл.62, ал.2 и чл.64 от Закона
за енергетиката, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016год., за трафопост
със застроена площ от 7 кв.м., в ПИ - частна общинска собственост с ПИ с
идентификатор 67338.605.44, кв. „Промишлена зона”, гр. Сливен.
II. Да се учреди в полза на ”ЕВН България Електроразпределение” ЕАД с
ЕИК ……….., седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Христо Г. Данов” №
37, възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на нов трафопост, тип БКТП
20/0,4 kV, 1х800 kVА, със застроена площ от 7,00 кв.м. и се определи сервитут върху
прилежащата към него зона с площ в размер на 17 кв. м., съгласно Наредба №
16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, в поземлен имот с
идентификатор 67338.605.44 (част от УПИ I, кв.47) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20514/19.09.2007г. на началника на СГКК-Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв. ”Промишлена
зона”, с площ от 3812 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, съседи: 67338.605.46,
67338.605.43, 67338.608.288, 67338.608.251, 67338.608.131, за сумата от:
1. 770 лв. (седемстотин и седемдесет лв.), без ДДС - за правото на строеж;
2. 850 лв. (осемстотин и петдесет лв.), без ДДС - за сервитута
ІІI. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за възмездно право на
строеж и върху имота по т. І.

Внася:
Стефан Радев …………..
кмет на Община Сливен

Т.23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот частна общинска собственост в с.Сотиря, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило предложение вх.№1000-773 от
10.06.2016г. от кмета на с.Сотиря, общ.Сливен, за учредяване на право на строеж за
изграждане на жилищна сграда в незастроен жилищен имот на територията на
населеното място на гражданин с установени жилищни нужди, представляващ УПИ
VІІІ-255, кв.20, с площ от 920 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия
план на с.Сотиря, актуван с АОС № 31 от 10.10.2006г.
Заинтересовано лице е подало до кмета на общината, необходимите документи,
изискващи се от действащата Наредба за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за
учредяване право на строеж.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост, чл.36 от Наредбата за
условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под
наем и продажба на общински жилища предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост като в Раздел ІІ- ОПС се добавя УПИ VІІІ-255, кв.20, с площ от
920 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря,
общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на гражданин с установени жилищни
нужди, правоимащ по Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и
реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба
на общински жилища, за изграждане на жилищна сграда върху общински имот,
представляващ УПИ VІІІ-255, кв.20, с площ от 920 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за базисните
пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните имоти
в Община Сливен /съгласно приложение № 5 – цена на правото на строеж - 1.5 лв/м2/.

ІV. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за възмездно право на
строеж в имота по т.ІІ.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.24
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 67338.516.220, гр.Сливен, кв.“Република“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно действащия Подробен устройствен план на кв.“Република“ гр.Сливен,
одобрен с Решение № 309/30.09.2004г. на Общински съвет - Сливен, Урегулиран
поземлен имот І в кв.326 е отреден за „За жилищно строителство”, по действащата
кадастрална карта на града е с площ 4807 кв.м. За имота е съставен АОС №
2964/10.12.2012 г. В общинската администрация е постъпило заявление, вх.№ 94007586 от 18.04.2016г. от Живко Андонов Желязков с искане да му 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 12 кв.м., която възлиза на 230 (двеста и тридесет) лева.
Данъчната оценка за горепосочената застроена площ е 1570,80 лв.(хиляда
петстотин и седемдесет лева и осемдесет ст.).
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.38, ал.2 от
ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016год., с пристройка
(тераса) със застроена площ от 12 кв.м., попадаща в ПИ идентификатор
№67338.516.220, с адрес: гр.Сливен кв.“Република“.

2. Учредява право на пристрояване на Живко Андонов Желязков с ЕГН
…………. да изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 12 (дванадесет) кв.м
към самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.240.1.3 с адрес: гр.Сливен, п.к.
8800, кв.“Република“, бл.22, вх.А, ет.2, ап.3, намиращ се в жилищна сграда №1,
попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен
имот №
67338.516.220 ( УПИ I, кв.326), по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 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: за друг вид застрояване, целия с площ 4807
кв.м. по кадастралната карта на гр.Сливен, при съседи: 67338.516.222, 67338.516.238,
67338.516.237, 67338.516.240.
Цената на правото на пристрояване за 12 (дванадесет) кв.м., възлиза на 1571
(хиляда петстотин седемдесет и един) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване право на
пристрояване по т.2.
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
Димитър Иванов Халачев и Маргарита Иванова Стоименова в ПИ с идентификатор
67338.420.18, м.’’Барутни погреби”, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинска администрация е постъпило заявление с вх.№ 94004727/08.03.2016г. за прекратяване на съсобственост с Община Сливен в поземлен имот
с идентификатор 67338.420.18, целият с площ от 957 кв.м. по КККР на гр. Сливен,
адрес: м. „Барутни погреби”, гр. Сливен, идентичен с УПИ VII-3905, кв. 283 по ПУП
на м. „Барутни погреби”, чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 357/957
идеални части от ПИ с идентификатор 67338.420.18, актувани с акт № 3459/16.05.2016г.
за 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, която възлиза на
4 640 лв. (четири хиляди шестстотин и четиридесет лв.), без ДДС.

Данъчната оценка на имота е 3 700,20 лв. (три хиляди и седемстотин лв. и
двадесет ст.)
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:
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016г., с 357/957 идеални части от ПИ
с идентификатор 67338.420.18, целият с площ от 957 кв.м., начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), м.’’Барутни погреби”, гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Димитър Иванов
Халачев и Маргарита Иванова Стоименова, върху поземлен имот с идентификатор
67338.420.18, целият с площ от 957 кв.м., трайно предназначение: 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, адрес: м. „Барутни погреби”, гр.
Сливен, (УПИ VII-3905, кв. 283 по ПУП на м. „Барутни погреби”), чрез изкупуване
дела на Община Сливен, представляващ 357/957 идеални части от ПИ с идентификатор
67338.420.18, актувани с акт № 3459/16.05.2016г. за частна общинска собственост.
3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на 4 640 лв.
(четири хиляди шестстотин и четиридесет лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.

Внася:
Стефан Радев …………..
кмет на Община Сливен

Т. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване
под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща две
помещения (лекарски кабинет) с полезна площ 25 кв.м, находящи се в масивна
едноетажна сграда – болница, парцел Х, кв. 17 по плана на с. Блатец, общ. Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен с вх. №1000-798 от 15.06.2016 год. е
постъпило предложение от Красимир Динев – Кмет на с. Блатец, общ. Сливен за
откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част
от имот, публична общинска собственост (Акт за публична общинска собственост
№7/07.12.1999 год.), представляваща две помещения (лекарски кабинет) с полезна
площ 25 кв.м, находящи се в масивна едноетажна сграда – болница, парцел Х, кв. 17 по
плана на с. Блатец, общ. Сливен.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.
7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2016 г., приета с Решение №68 от 28.01.2016 г. на Общински съвет
Сливен, като в раздел V. „Отдаване под наем“ се създава нова точка, и в графа
„Имот“ се вписва “две помещения (лекарски кабинет) с полезна площ 25 кв.м,
находящи се в масивна едноетажна сграда – болница, парцел Х, кв. 17 по плана на с.
Блатец, общ. Сливен“, в графа „площ“ се писва „25 кв.м.“, а в графа „Описание“ се
вписва „лекарски кабинет“.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
две помещения (лекарски кабинет) с полезна площ 25 кв.м, находящи се в масивна
едноетажна сграда – болница, парцел Х, кв. 17 по плана на с. Блатец, общ. Сливен.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без ДДС;
 Депозит: 50 (петдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
 Изисквания към кандидатите:
- Да са с регистрирана практика за първична или специализирана медицинска
помощ;
4. Възлага на Кмета на община Сливен организирането, провеждането на търга
за отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и сключването на договора за наем със
спечелилия участник.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
П Р Е Д ЛО Ж Е Н И Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ- общински съветник, председател
на ПК по оперативен контрол
ОТНОСНО: Закупуване на Графичен рентгенов апарат със собствени средства от
„ДКЦ 2 Сливен" ЕООД.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Постъпило е искане от д-р Георги Илиев – управител на „ДКЦ2 Сливен”ЕООД
за приемане на решение за закупуване на Графичен рентгенов апарат за нуждите на
дружеството. Наличният рентгенов апарат, с който разполага дружеството е физически
и морално остарял, многократно е ремонтиран, но в момента вече няма резервни части
за него и това налага спирането на неговата ескплоатация.
Към 31.12.2015 год. балансовата стойност на дълготрайните материални активи
на „ДКЦ 2 Сливен”ЕООД е 178 000лв. Съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала годишните инвестиции по-големи от 10% от балансовата
стойност на ДМА на едноличните търговски дружества, се извършват с решение на
Общинския съвет.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 58 от Наредбата за реда
за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Дава съгласие „ДКЦ 2 Сливен" ЕООД да закупи със собствени средства
Графичен рентгенов апарат на стойност до 30 000лв. с ДДС, при спазване изискванията
на ЗОП.

ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т.28
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно:

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

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №220 от 28.04.2016г. Общински съвет – Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за изграждане на ел.кабел 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 одобрява задание за неговото
проектиране. С протокол №17/12.05.2016г. Общинският експертен съвет по устройство
на територията прие проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за изграждане на ел.кабел 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, като трасето със своя сервитут засяга
ПИ 30990.29.291, 30990.29.282, 30990.29.290, 30990.29.289, 30990.29.296, 30990.29.325,
30990.29.324 и 30990.66.38 в същото землище. От двете страни на трасето е предвиден
сервитут по 2.0м или 1.5м. На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ изработеният проект на
парцеларен план е съобщен на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в
бр.45/14.06.2016г. на Държавен вестник. Възложител на проекта е „Експрес Груп-Т“
ЕООД.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за изграждане 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.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т.29
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно:

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

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №219 от 28.04.2016г. Общински съвет – Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план 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“, местност ”Япраклий”, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране. С протокол №17/12.05.2016г. Общинският експертен
съвет по устройство на територията прие проект за подробен устройствен план –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за изграждане на водопровод 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“, местност ”Япраклий”, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливен, като трасето със
своя сервитут засяга ПИ 30990.29.296, 30990.29.289 и 30990.29.325 в същото землище.
От двете страни на трасето е предвиден сервитут по 3.0м. На основание чл.128 ал.1 от
ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е съобщен на заинтересуваните лица с
обявление, обнародвано в бр.45/14.06.2016г. на Държавен вестник. Възложител на
проекта е „Експрес Груп-Т“ ЕООД.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за изграждане 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“, местност ”Япраклий”, з-ще с.Злати
войвода, общ.Сливен и преминаващ през имоти 30990.29.296, 30990.29.289 и
30990.29.325 в същото землище.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ
Т.30
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно:

Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел 20кV в
землището на гр.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С
Решение
№317/30.06.2016г.
Общински
съвет–Сливен
разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за изграждане на ел.кабел 20кV от
съществуващ стълб 18/17 в ПИ 67338.107.40 от ВЛ 20кV“Летище“ на ПС“ТЕЦ“, до нов
БКТП в ПИ 67338.107.12, отреден „За метанстанция, складова база за промишлени
стоки, производство на алуминиева догама, цех за производство на метални изделия и
складова база, цех и складова база за ОВ, ВиК и газови инсталации и бензиностанция“,
местност „Чобанка“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране. С
протокол №23/01.07.2016г. Общинският експертен съвет по устройство на територията
прие проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за изграждане на подземен ел.кабел 20кV от съществуващ стълб 18/17 в
ПИ 67338.107.40 от ВЛ 20кV“Летище“ на ПС“ТЕЦ“, до нов БКТП в ПИ 67338.107.12,
местност „Чобанка“, землище гр.Сливен, в земеделската територия преминаващ през
ПИ 67338.107.40 в същото землище. От двете страни на трасето е предвиден сервитут
по 2.0м. Възложител на проекта е „Ремарт 85“ ЕООД.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за изграждане на ел.кабел 20кV от съществуващ стълб 18/17 в ПИ
67338.107.40 от ВЛ 20кV“Летище“ на ПС“ТЕЦ“, до нов БКТП в ПИ 67338.107.12,
местност „Чобанка“, землище гр.Сливен, в земеделската територия преминаващ през
ПИ 67338.107.40 в същото землище.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 31
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 ел.кабел в землището
на кв.“Речица“, гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на ел.кабел средно напрежение от нов ЖР стълб в ПИ
67338.845.56 до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова база за селскостопанска
техника и производство на пелети“, местност „Дотлука“, землище кв.“Речица“,
гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление от „БУЛВУДС ГРУП“
ООД 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 средно напрежение от нов ЖР стълб в
ПИ 67338.845.56 до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова база за селскостопанска
техника и производство на пелети“, местност „Дотлука“, землище кв.“Речица“,
гр.Сливен и преминаващ през имот 67338.845.59 с НТП „Полски път“ в същото
землище 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 средно напрежение от нов ЖР стълб
в ПИ 67338.845.56 до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова база за селскостопанска

техника и производство на пелети“, местност „Дотлука“, землище кв.“Речица“,
гр.Сливен и преминаващ през имот 67338.845.59 с НТП „Полски път“ в същото
землище и одобрява задание за неговото проектиране.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т.32
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 водопровод в
землището на кв.“Речица“, гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на водопровод от съществуващ водопровод в ПИ
67338.845.59 до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова база за селскостопанска
техника и производство на пелети“, местност „Дотлука“, землище кв.“Речица“,
гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление от „БУЛВУДС ГРУП“
ООД 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 съществуващ водопровод в ПИ
67338.845.59 до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова база за селскостопанска
техника и производство на пелети“, местност „Дотлука“, землище кв.“Речица“,
гр.Сливен и преминаващ през имот 67338.845.59 с НТП „Полски път“ в същото
землище 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 от съществуващ водопровод в ПИ
67338.845.59 до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова база за селскостопанска

техника и производство на пелети“, местност „Дотлука“, землище кв.“Речица“,
гр.Сливен и преминаващ през имот 67338.845.59 с НТП „Полски път“ в същото
землище и одобрява задание за неговото проектиране.

Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т.33
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно:

Приемане на решение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за
кв.1, кв.75 и кв.76, с.Самуилово, общ.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №169 от 31.03.2016г., Общински съвет – Сливен допусна да се измени
действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за кв.1, кв.75
и кв.76, с.Самуилово, общ.Сливен, като се промени уличната регулация и се образуват
урегулирани поземлени имоти за обществено обслужване и жилищно застрояване.
С протокол №7/26.02.2016г. Общинският експертен съвет по устройство на
територията прие проект за изменение на подробен устройствен план за кв.1, кв.75 и
кв.76, с.Самуилово, общ.Сливен, като се променя уличната регулация и се образуват
урегулирани поземлени имоти за обществено обслужване и жилищно застрояване.
Теренът, който се разработва е общинска собственост. Настоящото изменение цели
осигуряването на допълнителни терени в регулацията на селото за задоволяване на
нуждите и решаване на възникналите жилищните проблеми основно на картотекирани
като нуждаещи се семейства.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ изработеният проект за изменение на ПУП е
съобщен с обявление в бр.40 от 27.05.2016г. на „Държавен вестник“
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ, предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

Одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за кв.1, кв.75 и кв.76, с.Самуилово, общ.Сливен, като се променя уличната
регулация от о.т.14 до о.т.230 и се образуват урегулирани поземлени имоти за
жилищно застрояване и обществено обслужване..
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ
Т.34
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за съгласуване на подробни устройствени
планове на части от гр.Сливен, с.Ичера и с.Струпец, Община Сливен
Уважаеми госпожи и господа,
С протокол № 23/01.07.2016г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие проект за изменение на подробния устройствен план в част „План за
регулация” за УПИ VII–238,239 и УПИ VI–237, кв.203, кв.”Клуцохор”, гр.Сливен.
Проектът за изменение на плана предлага за урегулиране на УПИ VII–238,239 да се
предаде по регулация свободна общинска площ от 15 кв.м., а към УПИ VI–237 да се
предаде по регулация свободна общинска площ от 7 кв.м., представляващи части от
поземлен имот 67338.545.242.
С протокол № 21/17.06.2016г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие проект за подробен устройствен план за имот 3507, кв.260,
м.”Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен. Проектът предвижда
урегулиране на имота, като при спазване на имотните граници се образуват два УПИ:
УПИ V-3507 отреден за „Вилно строителство”, обхващащ площа на възложителя от 600
кв.м. и VI-3507 с отреждане „За трафопост”, обхващащ остатъка от имота от 188 кв.м.
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 ХVIII–517, кв.21, с.Ичера, община Сливен.
Проектът за изменение на плана предлага за урегулиране на УПИ ХVIII–517 да се
предадат по регулация свободни общински площи от 35 кв.м., представляваща част от
поземлен имот 32915.501.470 и от 5 кв.м., представляваща част от поземлен имот
32915.501.468.

С протокол № 21/17.06.2016г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие проект за изменение на подробния устройствен план в част „План за
регулация” за УПИ I, II, III, XVII и XVIII, кв.36, с.Струпец, община Сливен.
Действащият подробен устройствен план на селото е одобрен през 1992г. и в кв.36 са
предвидени общински жилищно-строителни УПИ, необходими за задоволяване на
неотложни жилищни проблеми на нуждаещи се семейства. През квартала преминава
дере, незаснето при одобряване на плана, което преминава през част от имотите и е
пречка за бъдещо строителство в тях. С проекта се предлага промяна границите на
някой от урегулираните поземлени имоти, вече съобразени със съществуващото дере.
Изменението на плана е направено по предложение вх.№1000-804/17.06.2016г. от Кмета
на с.Струпец.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА предлагам Общинския съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план в част „План
за регулация” за УПИ VII–238,239 и УПИ VI–237, кв.203, кв.”Клуцохор”,
гр.Сливен, като за урегулиране на УПИ VII–238,239 и УПИ VI–237 се предават
по регулация свободни общински площи, представляващи части от поземлен
имот 67338.545.242
2. Съгласува за одобряване подробния устройствен план за имот 3507, кв.260,
м.”Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, гр.Сливен, като за
урегулиране на имота се образуват УПИ V-3507 и VI-3507-„За трафопост”.
3. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план за УПИ
ХVIII–517, кв.21, с.Ичера, община Сливен, като за урегулиране на имота се
предават по регулация свободни общински площи, представляващи части от
поземлени имоти 32915.501.470 и 32915.501.468.
4. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план в част „План
за регулация” за УПИ I, II, III, XVII и XVIII, кв.36, с.Струпец, община Сливен,
като се променят вътрешните регулационни граници между тях и се образува нов
УПИ XIX-„За благоустрояване”.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т.35
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 поземлен имот 042003, м.„Гробищата”, землището на с.Николаево,
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 №940011361/15.06.2016г. от Милен Панайотов Панайотов с искане за разрешаване на
градоустройствено проектиране, придружено със скица №2785/ 19.04.2016г.
ОС”Земеделие”-Сливен, документ за собственост и планово задание от възложителя по
чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта от
изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на имот 042003,
м.„Гробищата”, землището на с.Николаево, общ.Сливен от земеделски в „Овцеферма”.
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 имот 042003,
м.„Гробищата”, землището на с.Николаево, общ.Сливен с цел преотреждане на имота в
„Овцеферма”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот 042003, м.„Гробищата”, землището на
с.Николаево, 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. 36
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за допускане Изменениe на Плана за улична регулация
от о.т.262 до о.т.159 на кв.„Комлука” на гр.С л и в е н
Уважаеми госпожи и господа,
Одобреният на 13.03.2001г. „План на уличната регулация на ЦГЧ,
кв.”Клуцохор” и кв.”Комлука” на гр.Сливен” повтаря най-общо план със същия обхват
и подобни предвиждания, започнат като изменение на Общия градоустройствен план
на гр.Сливен и придобил характер на Подробен устройствен план – „План на уличната
регулация, обществени мероприятия и режими на застрояване на ЦГЧ, кв.”Клуцохор” и
кв.”Комлука на гр.Сливен”, одобрен на 31.01.1995г. В периода между двата плана, а и
след влизане в сила на втория, в границите на обхвата им е имало значително по обем
градоустройствено проектиране, за добро или зло предимно извън границите на
кв.”Комлука”. Особено в по-стръмната северна част на територията ново строителство
се разрешава изключително рядко, отчасти и поради липсата на действащи подробни
устройствени планове. В конкретния случай за кв.697 /част от стария кв.16/ на
кв.”Комлука”, ограничен от ул.ул.”Кутелка”, „Кишинев” и „Индже войвода” обаче има
действащ, но неприложен ПУП, изготвен през 2007г. по възлагане на Община Сливен
при спазване на всички норми и нормативи и планове от по-горен порядък. В този
смисъл ПУП не променя предвижданията на одобрения на 13.03.2001г. „План на
уличната регулация на ЦГЧ, кв.”Клуцохор” и кв.”Комлука на гр.Сливен”,относно
ул.”Кутелка”, оформяща северозападната му граница и представляваща единствен
достъп за имотите в близост до северната регулационната грница на гр.Сливен ширина 13м между регулационните линии /9м пътно платно и два тротоара по 2м/.
Предвиждането е толкова далече от възможностите на много стръмния терен,
действителните нужди и настоящата ширина на ул.”Кутелка”, не надхвърляща 5м в
някои участъци, че не се потвърждава от одобрения през 2009г. Общ устройствен план
на гр.Сливен.
Със заявление вх.№9400-7617/18.04.2016г. в Община Сливен е внесен за
разглеждане проект за Изменение на ПУР от о.т.256 до о.т.2916 на кв.„Комлука” на
гр.Сливен. Проектът е изготвен, разгледан и приет като Предложение по чл.135 ал.2 от
ЗУТ от общинския Експертен съвет по устройство на територията с Протокол-решение
№15 от 22.04.2016г. и обявен - в едно с проект за изменение по взаимно съгласие на
действащия ПЗ за два имота, на заинтересуваните лица. Предлага се проектната
ширина на ул.”Кутелка” между кв.8 и кв.697 на кв.„Комлука” да се намали от 13м на
9,5м между регулационните линии /6м пътно платно и тротоари по 2м и 1,5м/, като

условие за реализацията й и възможност да бъдат запазени съществуващи сгради в
имотите, които без изключение са маломерни. С представения проект се предвижда
Изменение на ПУР само от о.т.256 до о.т.2916 на ул.”Кутелка” и между кв.8 и кв.697
на кв.„Комлука”, но евентуално решение на ОбС би следвало да се отнася за цялата й
дължина - от о.т.262 на ул.”Великокняжевска” до о.т.159 на ул.”Стефан Егаров”.
Касаещото няколко квартала Предложение подлежи на санкция от ОбС по допускане.
Във връзка с всичко гореизложено, предвид настъпилите промени в общественоикономическите и градоустройствени условия, на основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА
и чл.136 ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
Допуска да бъде изменен Планът на уличната регулация на кв.„Комлука” на
гр.Сливен, като проектната ширина на ул.”Кутелка” от о.т.262 на
ул.”Великокняжевска” до о.т.159 на ул.”Ст.Егаров” се намали от 13м на 9,5м между
регулационните линии.

КМЕТ:
/ Стефан Радев/

Т.37
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните заведения и групи в полудневни и
целодневни детски заведения под определената средна месечна посещаемост по Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН, на територията
на Община Сливен за учебната 2016/2017 година.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Загл. доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.), издадена от
министъра на образованието и науката и във връзка с направените предложения от директорите на учебните и детски заведения за
настъпилите промени в броя на децата и групите в детските градини и учениците в паралелките на учебните заведения, предлагам
Общинският съвет да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. УТВЪРЖДАВА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА МАЛОМЕРНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ ОТ 1 ДО 12 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА
2016/2017 ГОДИНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11, АЛ.1, Т.2 И Т.3, ЧЛ.11, АЛ.2 И АЛ. 4 КАКТО И ЧЛ. 11А ОТ НАРЕДБА № 7 ОТ
29.12.2000г., КАКТО СЛЕДВА:

СОУ в
гр. Сливен

Предучилищна
подготовка
ПД
ПГ- ПГ- I
II
Г
5
6
клас клас
год. год.
Г Д Г Д Г Д П У П У

Начален етап

Прогимназиален етап
VI
клас

III
IV
клас клас общо

V
клас

VII
VIII
клас клас общо

П У П У П У

П У П У П У П У П У

Желю
войвода

1

2
6

1

2
4

1

2
3

2

3
3

5

10
6

1

2
5

0, 2
5 1

2

3
1

Злати войвода

1

1
7

1
4

1

1
8

3

60

0,
5

1
1

0, 7
5

1

1
7

3
1

0
,
5
1

1
1

6 0, 1 2
5 3

0
,
5
1

2
4

1

2
1

5

96

1

1
7

0, 1
5 4

1

2
0

Кермен

1

1

2
2
3
1
2
7
6

1

1
8
2
5
3
5
6

4

73

1

1

6

1

2

10
9
11
6
18

3
1
2
8
3
4
3

1

1

1
8
3
0
2
4
3

1

Крушаре

1
5
2
3
3
0
3

1
6
2
3
2
5
1
0

1
0

2

32

0,
5

7

0, 9
5

5
2
9
2

1
0
1
6

209 2

5
2
8
6

2

Камен

Селиминово
Бялазащитено
училище
Стара реказащитено
училище
СОУ „Хаджи
Мина Пашов”
СОУ „П. К.
Яворов”

0
,
5

1

1

2 1
4

2 1
2

2 2
5
0
,
5
0
,
5
2 2
2
4

8
5
0
9
6

2
1
0
,
5
0
,
5
2
4

2
0

8
5
0
8
1

Гимназиален етап

2
1
0
,
5
0
,
5
3
4

6
5
7
9
3

1
2
0
,
5
0
,
5
3
4

6

36
2

2
0,
5

4

1
6
1 2
0
1 2
3
0, 8
5

2

3
7
5
4

1
1
0
,
5
0
,
5
2
3

6
3
7
7
3

0
,
5
1

8

4

85

1
6

3

51

0
,
5
1

1
2

3

63

9

4

72

1

1
6
1
0
3

4

87

5

92

2

24

7

2

29

3
2
5
2

8

15
8
26
5

1
0
,
5
0
,
5
2
2

1
1

IX
X
кла клас
с
П У П У

XI
клас

XII
клас

общо

П У

П У

П У

1 2
5
1 2
6

0

0

0

2

45

2

34 2
18/

37 6
17/

12
2

1
1

2
0
2
5

0

16
СОУ
„К.Константи
нов”
СУ „Димитър
Рохов”

5

1
2
0

6

1
2
7

6

1
4
2

6

1
4
0

2
3

52
9

5

1
3
7

4
1

1
0
4
2
9

20

4

9
4

1

2
0

1
4

35
5

0 0

0

0

1

16

1

12

2

28

2

5
4

2

5
8

5

14
1

2 5
4

2

3
3

2

42

2

44

8

17
3

ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО – ОБЩЕЖИТИЕ НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ,,ДИМИТЪР РОХОВ” – СЛИВЕН – 4 ГРУПИ
ОДК - 12 бр. педагогически персонал 8 бр. – обслужващ персонал
Допълнителното финансиране на маломерни и слети паралелки да се определи на база броя на учениците от информационната
система ,,Админ” на Министерството на образованието и науката към 01.10.2016 г. и 01.01.2017 година, съгласно размера на единния
разходен стандарт за един ученик, определен от Министерството на финансите и методиката зададена в нормативните документи за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини
и обслужващи звена.
2. ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪС СРЕДНА МЕСЕЧНА ПОСЕЩАЕМОСТ – 16 ДЕЦА
Наименование на детската
градина
ЦДГ “Теменуга” Сливен
ЦДГ “Синчец” Сливен
ЦДГ “Мак” Сливен
ЦДГ “Божур” Сливен
ЦДГ “Детски рай” Сливен
ЦДГ “Зорница” Сливен

Целодневни
групи
било става
8
8
8
8
7
7
8
8
9
9
5
5

Полудневни
групи
било става
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1

Седмични
групи
било става
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Помощни
групи
било става
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

Яслени групи
било
0
0
0
0
0
0

става
0
0
0
0
0
0

ЦДГ “В. и Х.Папазян” Сливен
ЦДГ “Детство” Сливен
ЦДГ “Звездица” Сливен
ОДЗ “Елица” Сливен
ОДЗ “Еделвайс” Сливен
СДГ “Калина” Сливен
ЦДГ “Здравец” Сливен

7
6
6
8
4
5
4

7
6
6
8
4
7
4

2
0
3
0
0
0
1

2
0
3
0
0
0
1

0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
2
0
0

0
0
0
2
2
0
0

ЗАБЕЛЕЖКА: Средната месечна посещаемост - помощна група – 6 деца.
полудневни групи - 12 деца.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪС СРЕДНА МЕСЕЧНА ПОСЕЩАЕМОСТ – 12 ДЕЦА

Наименование на детската
градина
ЦДГ “Здравец” гр.Кермен
ЦДГ “Зорница” с.Гавраилово
ЦДГ “Иглика” с.Бяла
ЦДГ “Роза” с. Желю войвода
ЦДГ “Слънчо” с.Самуилово
ЦДГ “Перуника” с.Сотиря
ЦДГ “Пролет” с.Гергевец
ЦДГ “Минзухар” с.Крушаре
ЦДГ “Диляна” с.Трапоклово
ЦДГ “Радост” с.Камен

Целодневни
групи
било става
2
2
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Полудневни
групи
било
става
0
0
0
0
0
0
2
2
3
3
6
6
0
0
2
2
0
0
0
0

ЦДГ ”Слънце” с.Новачево
ЦДГ “Иглика” с.Стара река
ЦДГ “Ралица” с.Злати войвода
ЦДГ “Снежанка” с.Ковачите

1
1
1
1

1
1
2
1

0
0
1
0

0
0
1
0

3. НА ОСНОВАНИЕ чл. 2 ал. 8 от Наредба № 7 на МОН УТВЪРЖДАВА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЕДНА ГРУПА В ПОЛУДНЕВНА
ДЕТСКА ГРАДИНА С МИНИМУМ 6 ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 година, КАКТО
СЛЕДВА:
1. ПДГ с. Струпец
2. ПДГ с. Мечкарево
4. В РЕЗУЛТАТ УТВЪРЖДАВАНЕ СТРУКТУРАТА НА ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017
ГОДИНА:
А/ ДА СЕ НАМАЛЯТ ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ В ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
Детски и учебни заведения
ОУ „Д-р Петър Берон”
X СОУ „Йордан Йовков”
XI СОУ „К. Константинов”
ХГ„Дамян Дамянов”
ПДГ
СДГ „Калина”

Населено
място
с. Желю
войвода
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
с. Младово
гр. Сливен

Група
0

Начален
етап
0

Прогимназиален Гимназиален
етап
етап
1
0

0
0
0
1 полудневна
2 седмични

1
1
0
0
0

0
1
1
0
0

0
1
1
0
0

Б/ ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ В ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
Детски и учебни заведения
ОУ ,,Свети Климент Охридски”
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
ОУ,,Христо Ботев”
ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски”
II ОУ,,Христо Ботев”
IV ОУ „Димитър Петров”
V СОУ ,,Пейо К. Яворов”
VIII ОУ,,Юрий Гагарин”
X СОУ „Йордан Йовков”
XII ОУ „Eлисавета Багряна”
ЦДГ „Зорница”
ЦДГ „Ралица”
СДГ „Калина”

Внася:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

Населено
място
с. Блатец
с. Камен
с. Самуилово
с. Тополчане
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
с. Гавраилово
с. Зл. войвода
гр. Сливен

Група
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1 целодневна
1 целодневна
2 целодневни

Начален
етап
1
1
0
1
0
2
0
0
0
2
0
0
0

Прогимназиален
етап
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0

Гимназиален
етап
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Т.38
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет за
подготовката и провеждането на проявите по повод 26 октомври, Димитровден,
Празник на Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изпълнение на Решение № 433, т.3/04.10.2001 г./ на Общински
съвет – Сливен предлагам на Вашето внимание за обсъждане идеен проект за
отбелязване на 26 октомври, Димитровден, празник на Сливен и проектосъстав на
организационен комитет за подготовката и провеждането на празника.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да вземе
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Утвърждава идейния проект за празника на Сливен – 26 октомври,
Димитровден, съгласно Приложение 1.
2. Утвърждава състав на Организационния комитет за подготовката и
провеждането на празника, съгласно Приложение 2.
3. Възлага на Организационния комитет в срок до 10.09.2016 г., на основата на
приетия идеен проект, да разработи и предложи програма за Празника на Сливен за
утвърждаване от Общинския съвет.

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Приложение 1
ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА
СЛИВЕН /2016 г./
С Решение № 44/1991-92/ на Общинския съвет 26 октомври е обявен за празник
на Сливен. На този ден православната църква почита паметта на св. Димитър Солунски.
В народния календар Димитровден бележи поврата в годишното време и
началото на зимата.
За Сливен 26 октомври, Димитровден, е свързан с катедралния храм «Св.
Димитър» и прочутия Сливенски /Касъм/ панаир – един от най-големите и найпрочутите в българските земи още преди Освобождението. Панаирът е място не само за
обмен на стоки, но и за контакти и духовно общуване.
С Решение № 433 /04.10.2001 г. Общинският съвет възложи на Кмета на Община
Сливен да внася ежегодно до 31.07. на текущата година предложение за състав на
организационен комитет и идеен проект за организация на празника пред ОбС.
Сливен е град с богата и вълнуваща история, дълбоко свързан с националната
история и памет. Своето настояще и бъдеще той отстоява и приближава благодарение
на хората, които живеят тук и които в миналото и традицията намират примери за
самочувствие, вдъхновение и желание да се трудят за своя град.
По своята същност 26 октомври, Димитровден, е комлексна проява, организира
от общинската администрация в партньорство с културните институти, училищата,
читалищата, спортните клубове, родолюбиви организации и творчески сдружения.
Празничната програма обогатява духовния живот на Сливен с различни форми на
културна дейност и създава условия за включването на всички граждани от различни
етнически, възрастови и социални групи.
При разработването на програмата за Деня на Сливен ще бъдат взети предвид
както утвърдилите се и станали вече традиция прояви, така и нови, които да доведат до
разширяването, обогатяването и разнообразяването й.
Освен традиционните прояви – концертът-спектакъл за връчване наградите на
Община Сливен, ритуалът по вписване името на носителя на наградата „Д.Чинтулов” в
паметната лауреатска книга, тържественият ритуал по издигане знамето на Сливен на
26 октомври, конкурсът за рисунка „Аз и моят град”, изложбата на сливенските
художници, програмата ще бъде обогатена с прояви за отбелязване на: 200 години от
рождението на Димитър Добрович (1816 – 1905) – художник, 100 години от
рождението на Надя Неделина (25.02.1916 – 18.10.2012) – поетеса, носител на
наградата за литература и изкуство «Добри Чинтулов», 90 години от рождението на
Цончо Родев (09.06.1926 – 27.12.2011) – писател, носител на наградата за литература и
изкуство „Добри Чинтулов” и на наградата „Д-р Иван Селимински”, 80 години от
рождението на Йордан Янков (08.06.1936 – 25.05.2011) – поет, преводач, журналист и
педагог, носител на наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов”, както и
конференция „Сливен в творчеството на българските писатели”, тематична изложба по
повод 30-годишнината от създаването на Националния музей на текстилната
индустрия, изложба „Един завет! На родний край пазете си земите!”, посветена на
участието на 11-ти сливенски пехотен полк, 6-ти артилерийски полк и 7-ми конен полк
в Първата световна война, исторически демонстрация от Античността „Помни
славата”, „Вкусните гозби на нашите баби” – кулинарно шоу с участието на баби и

внуци, премиерни спектакли, концерти с участието на гостуващи изпълнители,
представяне на новоизлезли книги и срещи с местни и гостуващи творци, детски и
спортни празници, реализирани проекти по Общински фонд „Култура” и др.
През месец октомври Сливен е домакин на спортни прояви с национален и
международен характер: Международен турнир по борба „Стоте войводи” – кадети,
Купа България и открит Републикански шампионат по спортни танци.
И тази година ще продължи инициативата за приобщаване на децата и младите
хора към физически занимания и спорт чрез включването им в състезания от масов
характер по джудо, футбол и лека атлетика.
Организирането на традиционния сливенски есенен панаир ще даде възможност
на производители, търговци и занаятчии да представят най-доброто от своята
продукция.
Финансовото осигуряване на дейностите по програмата с основен организатор
Община Сливен е предвидено по бюджет 2016 г. Културно-развлекателните
инициативи са включени в Календара на културните прояви на Общината за 2016 г. и
се финансират в рамките на предвидения
годишен бюджет и допълнително
финансиране от спонсори.
Проявите на културните организации и институти са включени в годишните им
програми и се осигуряват в рамките на годишните им бюджети.
Предложеният идеен проект има отворен характер, може да се допълва и
актуализира с междувременно настъпили прояви. Възможни са и промени от
съдържателен и организационен характер.
Въз основа на проекта и постъпили от културните организации, НПО, творчески
обединения, спортни клубове и др. предложения ще бъде разработена конкретната
програма за празника, за която Общинският съвет ще бъде своевременно информиран.
Отношението към празника на Сливен е отношение на всеки един от нас към
миналото, настоящето и бъдещето на родния град. С общи усилия, всички ние,
гражданите на Сливен ще превърнем Димитровден в един вълнуващ и незабравим
празник.
Приложение 2
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
за подготовката и провеждането на проявите в чест на 26 октомври, Димитровден,
празник на Сливен /2016 г./
Председател:
Стефан Радев
Членове:
1. Пепа Димитрова-Чиликова
2. Стоян Марков
3. Румен Иванов
4. Стефан Кондузов
5. Валя Радева
6. д-р Бисерка Михалева

– кмет
- заместник кмет „Хуманитарни дейности”
- заместник кмет „Икономическо развитие”
- заместник кмет „Финанси и общинска икономика”
- заместник кмет „Устройство на територията и
строителство”
- секретар на Община Сливен
- началник на Регионалния инспекторат по
образованието – Сливен

7. Милена Чолакова
образование,

- общински съветник, председател на ПК по

8. Соня Келеведжиева
9. Николай Недялков
10. Ефимия Павлова
11. д-р Росица Петрова-Василева
12. Николай Сираков
13. Даниела Ненчева
14. Тони Димитрова
15. Даниела Дякова
16. Магдалена Луканова
17. Дора Куршумова

наука, култура и вероизповедания
- председател на Общински фонд „Култура”
- директор на ДТ „Стефан Киров”
- директор на Държавен куклен театър
- директор на РБ „Сава Доброплодни”
- директор на Регионален исторически музей
- директор на ХГ „Димитър Добрович”
- гл. уредник на Национален музей на текстилната
индустрия
- директор на Симфоничен оркестър
- директор на Ансамбъл за народни песни и танци
- председател на УС на Обществен дарителски фонд

Т.39
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ПЛАМЕН КРУМОВ – общински съветник, Председател на ПК ДМС
ОТНОСНО: Отпускане финансови средства на Сдружение “Бридж клуб Сливен”
за организиране и провеждане на Национален турнир по спортен бридж
в град Сливен.
В Общински съвет – Сливен постъпи искане от Сдружение „Бридж клуб
Сливен” за организиране и провеждане на Национален турнир по спортен бридж в град
Сливен. Тази година ще се отбележи 15 годишнината на състезанието. Клубът
предвижда разширяване на мащаба му, основно в три направления:международно
участие, младежко участие и предаване на живо чрез Интернет на отборното
състезание. Клубът няма необходимите финансови средства за осъществяване на
мероприятието.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предлагам Общинският съвет да приеме
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отпуска финансови средства в размер на 1 000/хиляда/лева на Сдружение
„Бридж клуб Сливен” за организиране и провеждане на Национален турнир по спортен
бридж в град Сливен
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. Сдружение „Бридж клуб Сливен” в срок до 30 ноември 2016 год. да представи
отчет за изразходване на финансовите средства.
ВНАСЯ:
ПЛАМЕН КРУМОВ

Т.40
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. Радка Илиева Маркова от гр.Сливен за ремонт / освежаване на стаята във
която живее/.Същата е прикована на легло неподвижна със 100% инвалидност, след
претърпяна оперативна интервенция на гръбначния стълб;
2. Станка Георгиева Кирилова от гр.Сливен за покриване разходите за лечение.
Лицето е с 60% инвалидност, с водеща диагноза – хронична исхемична болест на
сърцето;
3. Златина Георгиева Арсъзова от гр.Сливен за консултации и лечение на
заболяването й – Класически Ходжкинов лимфом – склеронодуларна форма III. Лицето
е с 95% трайно намалена работоспособност ;
4. Сабрие Мехмедова Салиева от гр.Сливен за подпомагане на децата й
/близнаци/.Същата страда от рядко заболяване документирано с ЕР №1989/081 /
27,04,2016г. с 95%ТНР без чужда помощ.Живее и отглежда сама двете си деца;
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 300/ триста /лева на:
Радка Илиева Маркова от гр.Сливен, …………, за ремонт.

II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 420 / четиристотин и двадесет /лева
на:
Станка Георгиева Кирилова от гр.Сливен, …………. за покриване разходите за
лечение;
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин /лева
на:
Златина Георгиева Арсъзова от гр.Сливен, ………… за консултации и лечение;
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда /лева на:
Сабрие Мехмедова Салиева от гр.Сливен, …………. за подпомагане на децата й
V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „ Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет ”.
VI. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
31.10.2016год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и
жилищна политика при Общински съвет Сливен.

ВНАСЯ:
ДИМИТЪР ПАВЛОВ

