Т.1
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ МАРИЯ ГРИГОРОВА – общински съветник, Председател
на Комисия по Символика на Община Сливен
ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Сливен и общината“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за символиката на община Сливен
Комисията по символика на Община Сливен внася предложения за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината“.
На свои заседания комисията разгледа номинациите за удостояване с почетното
звание и прие да предложи на Вашето внимание кандидатурите на г-н Деньо Денев и гжа Ефимия Павлова.
Г-н Деньо Денев е роден през 1946 година в град Сливен. Работи и живее в
родния си град. По образование е инженер-химик, но е работил повече като журналист.
Двадесет и пет години е работил в редакцията на вестник „Сливенско дело“, тринадесет
от които е главен редактор на вестника. Публикувал е много портрети и статии за
творчеството на редица изтъкнати творци.
Издал е 25 книги с поезия, литературна критика и публицистика, сред които се
открояват: „Ахилесова душа“, „Книга за мама“, „Азбука за дишане“, „Есенен
апокалипсис“, „Подслушани дихания“, „Трохи от светлина“, „Блуждаещ огън“.
Автор е на пиесите: „Човек в реката“, „Зелена карта“, „Живи души“, „Хиляда
промила любов“, и др. Постановчик е на спектаклите: „Време за полудяване“ и „Зелена
карта“. Съставител е на антологията „200 български поета от ХХ век“.
Повече от 30 години на обществени начала е художествен ръководител на
литературен клуб „Йордан Йовков“ при Военен клуб – Сливен.
Носител е на четири национални литературни награди: „Атанас Далчев“, „Дамян
Дамянов“, „Милош Зяпков“ и наградата на община Сливен за литература и изкуство
„Добри Чинтулов“.
Г-жа Ефимия Павлова е сред най-успешните български куклени актриси,
режисьори и директори на театри в цялата страна. Родена е в Благоевград.
Професионалния й път започва от сцената на Държавен куклен театър Сливен, където
работи в продължение на 16 години като актриса. От 2001 год. до сега е директор и
режисьор постановчик на същия театър. Основател и директор е и на Международния
фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“.

С творчески ентусиазъм и висок професионализъм Ефимия Павлова създава
незабравими спектакли за детската аудитория на град Сливен, спектакли, които будят
уважението както на българската публика, така и на чуждестранната. Доказателство за
това е почти неизменното присъствие на Куклен театър-Сливен театъра в номинациите
за най-престижните национални награди за сценично изкуство на Съюза на артистите в
България „Икар“. Успехите му са не само в национален мащаб. Под ръководството на
Ефимия Павлова театърът става лауреат на множество международни отличия – плакет
„Златна Анима“ за международен принос в развитието на кукления театър на 16 LUT
FEST – Източно Сараево, Босна и Херцеговина; награда на публиката и награда на
фондация „Стефан Батори“ за спектакъла „Снежанка“ от МФ „Театър в куфар“.
Носител е на наградата на община Сливен за изкуство и култура „Добри
Чинтулов“ за 2016 год.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, 22 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.41, ал.1, във връзка с чл.43, ал.1, т.3 и 4
от Наредба за символиката на община Сливен предлагам Общинският съвет да приеме
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ г-н Деньо Денев за особени заслуги към град Сливен и общината в областта
на културата.
2. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ г-жа Ефимия Павлова“ за особени заслуги в областта на културата и
изключителен принос в популяризирането на името на град Сливен и Сливенска
общината.

ВНАСЯ:
МАРИЯ ГРИГОРОВА

Т.2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 354/28.07.2016 година на Общински съвет - Сливен.
С Решение № 354 от 28.07.2016 год. Общинският съвет Сливен утвърди 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 на МОН на територията на община Сливен за учебната 2016/2017 година.
Във връзка с по-малкия брой ученици, под нормативно определения минимум за самостоятелна паралелка е необходимо
формирането на маломерна паралелка в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” гр. Сливен с интензивно изучаване на френски език, като първи
чужд език и английски език, като втори чужд език. Паралелката е профилирана и е единствената за града.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал. 1, т.2, т.3 и ал.2 от 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 2008г.), предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Допълва Решение № 354 от 28.07.2016 год. на Общински съвет – Сливен, както следва:
I. В т. 1, ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” гр. Сливен утвърждава следните паралелки:
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II. На основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.
Внася:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен
Т.3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 401/31.08.2016 година на Общински съвет - Сливен.
С Решение № 401 от 31.08.2016 год. Общинският съвет Сливен утвърди съществуването на маломерни и слети паралелки в
учебните заведения под определения минимум за самостоятелна паралелка по Наредба № 7 на МОН на територията на община Сливен
за учебната 2016/2017 година. Във връзка с промени в данните на паралелките и учениците от СУ „Йордан Йовков” гр. Сливен е
необходимо изменение на решението.
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На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал. 1, т.2, т.3 и ал.2 от 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 2008г.), както и съгласно чл. 56 от Закона за предучилищното образование и чл. 2, чл. 4,
ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя Решение № 401 от 31.08.2016 год. на Общински съвет – Сливен, както следва:
§ 1. В т. 1, като за СУ „Йордан Йовков” гр. Сливен утвърждава следните паралелки:
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§ 2. В т. 2. ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
ДЕТСКИ ГРАДИНИ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪС СРЕДНА МЕСЕЧНА ПОСЕЩАЕМОСТ – 12 ДЕЦА
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§ 3. В т. 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
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Б/ ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ В ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
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На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.
Внася:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

Т.4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към 31.08.2016 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
107938900 лв.
- по разходите, общо
107938900 лв.
І. Причини за изменението на бюджета:
1. Необходимо е да се промени плана за разходите за възнаграждения и
осигуровки и месечното разпределение на разходите за възнаграждения за държавна
дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”:
а) с Решение № 354/28.07.2016 г. е намалена 1 полудневна група в с. Младово,
към ЦДГ гр. Кермен, съответно 1 бр. персонал, като се увеличават разходите за
издръжка;
б) не са планирани средства за изплащане на обезщетение за неползван отпуск в
размер на 1350 лв. в ЦДГ с. Стара река. Разходите са за сметка на тези за
възнаграждения и осигуровки.
2. Промени в плана за капиталови разходи, между отделни обекти с източник на
финансиране – целева субсидия и продажба на общински нефинансови активи.
ІІ. На база постъпили предложения от директори на училища е необходимо в
Списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи през 2016 г.
(Приложение № 6 към Решение № 70/28.01.2016 г. на Общински съвет - Сливен) да се
включат допълнителни длъжности.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2016 г.
2. Приема изменението на Списъка на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи през 2016 г., представляващо Приложение № 6 към Решение №
70/28.01.2016 г., съгласно Приложение № 7.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска
предварително изпълнение на решението.

Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. август 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.
7. Приложение № 7 - Списък на длъжностите, които имат право на транспортни
разходи през 2016 г.

К М Е Т:
СТЕФАН РАДЕВ
Т.5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3
във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „Тритон“ ООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Решение №221/28.04.2016г., Общински съвет-Сливен е допуснал да се
измени Подробния устройствен план за част от кв.14 по плана на Промишлена зона, гр.
Сливен, като към УПИ XI-„за търговска и складова база за строителни материали“,
УПИ XII-„за промишлена и складова дейност и търговия“, УПИ L-„за заведение за
бързо хранене“ и УПИ LI-„за търговска и складова база за дървен материал“ се
предадат по регулация част от свободната площ разположена между лицата на имотите
и ул. “Самуиловско шосе“, без да нарушава предвиденото по ПУП локално улично
платно.
В Общинска администрация-Сливен е постъпило заявление от „ТРИТОН“ ООД
да му бъдат прехвърлени общински терени с площи- 210 кв.м., 711 кв.м., 312 кв.м и 620
кв.м., представляващи части от поземлен имот с идентификатор 67338.602.119, целия с
площ: 105559 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Промишлена зона, трайно
предназначение на територията: територия на транспорта и нтп: за местен път по

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен към поземлени имоти на
дружеството с идентификатори 67338.602.43, 67338.602.44, 67338.602.45, 67338.602.46.
Придаваемите площи, представляват части от поземлен имот с идентификатор
67338.602.119 и имат трайно предназначение на територията: територия на транспорта
и НТП: за местен път. Като части от улица, 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 210 кв.м., част от ПИ 67338.602.119, нтп: за местен път;
- терен с площ 711 кв.м., част от ПИ 67338.602.119, нтп: за местен път;
- терен с площ 312 кв.м., част от ПИ 67338.602.119, нтп: за местен път;
- терен с площ 620 кв.м., част от ПИ 67338.602.119, нтп: за местен път;
IІ. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „ТРИТОН“ ООД, ЕИК
……….., правото на собственост на следните имоти:
- общински терен с площ 210 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.602.119, площ: 105559 кв.м., трайно предназначение на
територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, при
съседи: 67338.602.151, 67338.602.65, 67338.602.68, 67338.602.138 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20339/10.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 210 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 4 519 лв.
(четири хиляди петстотин и деветнадесет лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 711 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.602.119, площ: 105559 кв.м., трайно предназначение на
територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, при
съседи: 67338.602.151, 67338.602.65, 67338.602.68, 67338.602.138 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20339/10.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 711 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 15 307 лв.
(петнадесет хиляди триста и седем лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 312 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.602.119, площ: 105559 кв.м., трайно предназначение на
територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, при
съседи: 67338.602.151, 67338.602.65, 67338.602.68, 67338.602.138 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: КД-14-20339/10.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 312 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 6 715 лв.
(шест хиляди седемстотин и петнадесет лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 620 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.602.119, площ: 105559 кв.м., трайно предназначение на
територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за местен път, при
съседи: 67338.602.151, 67338.602.65, 67338.602.68, 67338.602.138 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. Директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20339/10.08.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 620 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 13 346 лв.
(тринадесет хиляди триста четиридесет и шест лв.) без ДДС.
III. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план
на УПИ XI-„за търговска и складова база за строителни материали“, УПИ XII-„за
промишлена и складова дейност и търговия“, УПИ L-„за заведение за бързо хранене“ и
УПИ LI-„за търговска и складова база за дървен материал“ в кв.14, Промишлена зона,
гр. Сливен, частите от поземлен имот с идентификатори 67338.602.119-публична
общинска собственост, придадени по регулация, променят характера си от публична в
частна общинска собственост.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на „ТРИТОН“ ООД.
V. 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.6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3
във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „ЕВА 77“ ООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Решение №307/30.06.2016г., Общински съвет-Сливен е съгласувал
изменение на Подробния устройствен план за кв. 715 и кв. 676 по плана на Парк
„Юнак“, гр. Сливен с промяна на трасето на проектната улица между кв. 676 и кв. 715 и
провеждането му по вътрешната регулационна граница на УПИ I в кв.676.
В Общинска администрация е постъпило заявление от „ЕВА 77“ ООД с искане
да му бъде разрешено да прехвърли част от собствен поземлен имот, която Община

Сливен да придобие и от друга страна Община Сливен да прехвърли на „ЕВА 77“ ООД,
общински терен за урегулиране на новообразувания УПИ I, кв. 615, гр. Сливен.
Придаваемата площ, представлява част от поземлен имот с идентификатор
67338.557.56 има трайно предназначение на територията: урбанизирана и НТП: за
второстепенна улица. Като част от улица е публична общинска собственост по силата
на чл.3, ал.2, т.1 и 3 от Закона за общинската собственост във връзка с §7, т.4 от
ЗМСМА и съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост не
могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Общинският
съвет може да промени характера на собствеността на общински имот от публична в
частна, само ако имотът е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона
за общинската собственост.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация 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. с терен с площ 2 083 кв.м., част от ПИ 67338.557.56, нтп: за
второстепенна улица;
IІ.1 Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „ЕВА 77“ ООД, ЕИК
…………., общински терен с площ 2 083 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.557.56, площ: 19143 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при
съседи: 67338.6557.141, 67338.557.144, 67338.557.74, 67338.557.78, 67338.557.148,
67338.557.77 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: КД-14-20-397/14.10.2009г. на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 2 083 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 195 390 лв.
(сто деветдесет и пет хиляди триста и деветдесет лв.) без ДДС.
II.2. Дава съгласие „ЕВА 77“ ООД да прехвърли на Община Сливен част от
собствен терен с площ 2 122 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.557.78, адрес на поземления имот: гр. Сливен, площ: 19 613 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за спортен обект, номер по предходен план: парцел I, кв.676 при
съседи: 67338.557.129, 67338.557.93, 67338.557.35, 67338.557.56 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: КД-14-20-397/14.10.2009г. на
Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 2 122 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 199 040 лв.
(сто деветдесет и девет хиляди и четиридесет лв.) без ДДС.
III. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план
на УПИ I- „За болница“ в кв.715, гр. Сливен, частта от поземлен имот с идентификатор
67338.557.56-публична общинска собственост, придадена по регулация, променя
характера си от публична в частна общинска собственост.

IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни
разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на „ЕВА 77“ ООД.
V. 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.7
ДО
ОБЩИНСКИСЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев – Кмет на община Сливен
Относно: Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящото предложение за приемане на нова Наредба за определяне размера
на местните данъци e обосновано от настъпилите законодателни промени в Закона за
местните данъци и такси. Досега действащата Наредба за определяне размера на
местните данъци е приета с Решение № 93 от 14.02.2008 г., изменена и допълнена с
Решение № 422 от 30.01.2009 г. и № 764/17.12.2009г. ,изм. с Реш. № 1098 от 22.12.2010
год.; Изм. и доп. с Реш. № 1137/24.01.2011год. и изм. с Реш. № 522/14.12.2012год. и
Реш. № 561/14.12.2012 год., Прегласувано с Реш. № 719/30.05.2013 год.; Изм. и доп. с
Реш. № 1070/19.12.2013 год. на Общинския съвет Сливен, изм. с Реш. №
1375/10.07.2014 год., и Реш. №12/18.12.2015 год. В последното изменение на
Наредбата не е отразена нормативната промяна на Закона за местни данъци и такси, а
именно добавянето нов данък, данакът за таксиметровия превоз. В §3, ал. 2 от
преходните и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на ЗМДТ има
задължение за общинския съвет да определи размера на данъка върху таксиметровите
превози за 2017 г. до 30 септември 2016 г.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА
и чл. 76, ал. 3 от АПК, предлагам Общинския съвет да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
§ 1. Приема Наредба за определяне размера на местните данъци
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

МОТИВИ
Към проект на Наредба за определяне размера на местните данъци
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,
към предложения от мен проект на Наредба за определяне размера на местните данъци,
прилагам следните мотиви – отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
1.Причини, които налагат приемането на нова Наредба за определяне
размера на местните данъци
Причините, които налагат приемането на Наредба за определяне размера на
местните данъци се основават на необходимостта от актуализиране на старата
Наредба, приета с Решение № 93 от 14.02.2008 г., изменена и допълнена с Решение №
422 от 30.01.2009 г. и № 764/17.12.2009г. ,изм. с Реш. № 1098 от 22.12.2010 год.; Изм. и
доп. с Реш. № 1137/24.01.2011год. и изм. с Реш. № 522/14.12.2012год. и Реш. №
561/14.12.2012 год., Прегласувано с Реш. № 719/30.05.2013 год.; Изм. и доп. с Реш. №
1070/19.12.2013 год. на Общинския съвет - Сливен, изм. с Реш. № 1375/10.07.2014 год.,
и Реш. №12/18.12.2015 год. Видно от горното, действащата наредба нееднократно е
изменяна и допълвана. Има нормативни текстове от наредбата, отменени след решение
№ 30/03.04.2013 г. и решение № 139/17.11.2014 г. на Административен съд – Сливен.
С изменението на Закона за местните данъци и такси от 2016 г., се добавя нов
данък, а именно данакът за таксиметровия превоз. В §3, ал. 2 от преходните и
заключителни разпоредби към Закона за допълнение на ЗМДТ има задължение за
общинския съвет да определи размера на данъка върху таксиметровите превози за 2017
г. до 30 септември 2016 г.
Изложеното обуславя необходимостта от приемане на изцяло нов подзаконов
нормативен акт, който да урежда обществените отношения, касаещи пряко данъчно
задължените субекти и общината. С проекта се въвеждат нови нормативни разрешения,
които съобразяват формираната практика на съдилищата по обжалване на досега
действащи и отменени текстове на наредба за местните данъци, с оглед необходимостта
от избягване на противоречия между влезли в сила съдебни решения и наредбата.
Описаното изменените на ЗМДТ от 2016 г. предвижда нова възможност и
задължение за органите на местно самоуправление, които следва да упражнят
дискреционните си правомощия и определят размер на данъка върху таксиметровите
превози за 2017 г. в указания в закона срок.
Наред с това, в предложения проект се предвижда нов подход към уредбата на
обществените отношения, в който са преодолени вътрешните противоречия, налице е
структура на акта, която отговаря на целите му, на систематика на ЗМДТ и общите
правила на Закона за нормативните актове и указа за прилагането му.
2. Цел на предложения проект за нов нормативен акт
Целта на приемане на настоящата Наредба е да се въведат новите разпоредби,
следствие от изменението на ЗМДТ и добавянето на нов данък, като наред с това се
измени качествено уредбата на местни данъци чрез ревизия на досега действащия
режим и подобряването му, с оглед продължителното му прилагане и междувремнно
формираната съдебна практика. С проекта на Наредбата се въвеждат нови норми, които
допълнително внасят пояснения при прилагането на вече разписани правила, като
например, определения срок за внасяне на данък за придобиване на недвижим имот.
Без последното уточнение се създаваха трудности при осъществяване на политиката в
областта на събиране на местни данъци, като чрез новите нормативни разрешения се

цели изграждането на модерен административен акт, който е съобразен не само със
съдебната практика по приложението му, но и с постановената трайна такава на
съдилищата в страната по въпроси на приложението на аналогични наредби на други
общински съвети. По този начин ще се избегне опасността от повтаряне на грешки в
областта на събиране на местни данъци, допуснати в други общини, като се ползват
достиженията на съдебната практика и доктрината, които са имплементирани в
предложения проект на наредба.
Данъкът за таксиметров превоз на пътници, се въвежда за пръв път, считано от
1-ви януари 2017 година. Определя се в годишен размер в рамките на фиксирана
законова долна и горна граница от 300 до 1000 лева, като се облагат превозвачите за
дейността по извършване на таксиметров превоз на пътници. Данъкът върху
таксиметров превоз на пътници ще се дължи за всеки отделен автомобил, с който ще се
извършва таксиметров превоз на пътници. Данъкът е в размер от 400 лева и е определен
в допустимия в ЗМДТ размер, като е отчетена големина на общината, икономическо
състояние, доходност и др., с оглед въвеждането на справедлив налог, който обаче да
не обременява прекомерно упражняващите таксиметрова дейност водачи. При
определянето му са взети предвид минималния и максимален размер, допустими от
закона, като са отчетени както икономически, така и социални фактори – с оглед
необходимост от въвеждане на адекватни мерки за прилагане на закона, но и избягване
на въвеждането на прекомерно обременителни налози за бизнеса с таксиметров превоз
на пътници .
3.Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
Към настоящия момент не е необходимо допълнително разходване на бюджетни
средства, доколкото общинската администрация е изградила капацитет – както
технически, така и експертен, посредством който понастоящем осъществява дейността
си. Общинската администрация е компетентна да осъществява дейностите по събиране
наместните данъци, като за целта разполага с достатъчен сграден фонд, техническо
обезпечение и обучени специалисти, поради което нищо не налага разходването на
допълнителни бюджетни и извънбюджетни средства за прилагането на новата наредба.
4.Очаквани резултати
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на по-добри
условия за увеличаване на приходите на общината, като се създава балансиран режим
за данъчно облагане, който държи сметка за отделните видове данъчни събития,
съответни обектите на данъчно облагане и в най-голяма степен отразява развитието на
обществените отношения в тази критична от гледна точка на общественото мнение и
общинския бюджет сфера на местно самоуправление. Чрез приемането на наредбата ще
се подобри нормативната уредба на местните данъци, като се създадат ясни задължения
за данъчно задължените лица, съответно – се прецизират отделните обекти по
специфични критерии,които обаче не са създадени за целите на наредбата, а са
установени в действащото българско законодателство.
Сред очакваните резултати е и подобряване на качеството на нормативната
уредба посредством адаптирането й към динамиката на обществените отношения и
съобразяването й с постановената през последните години съдебна практика на
съдилищата в страната по основополагащи въпроси на местните данъци – условия,
задължени субекти, обекти на облагане, данъчни събития и др.
Наред с това, с приемането на наредбата ще се включат и дейности, които до
настоящия момент не са били облагани, като например таксиметровите превози.При
размер на данъка за Община Сливен 400 лв. и регистрирани в момента 287 броя

таксита, очакваните допълнително приходи от въвеждане на този нов данък, ще са в
размер на 114 800 лв. и ще подпомогнат Община Сливен при изпълнение на
задълженията й съгласно Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за определяне размера на местните данъци не
противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство,
доколкото такива липсват. Видно от разпоредбите на чл. 3 и 5 от Договора за
функциониране на ЕС, които уреждат съответно изключителната и споделена
компетентност на ЕС, въпросите, касаещи местните данъци, не попадат в нито една от
двете разпоредби – следователно, компетентността за решаването им остава
изключителна за страните – членки.
За пълнота на мотивите следва да се отбележи, че като основополагащ акт на
международното, а не на правото на ЕС, Европейската конвенция за правата на човека
и основните свободи предвижда редица законови гаранции за упражняването на
правата и защита на законните интереси на гражданите.Съгласно чл. 1, ал.1 от ЕКПЧ
„Предходните разпоредби не накърняват по никакъв начин правото на държавите да
въвеждат такива закони, каквито сметнат за необходими за осъществяването на
контрол върху ползването на притежанията в съответствие с общия интерес или за
осигуряване на плащането на данъци или други постъпления или глоби“. Именно по
силата на тази разпоредба въвеждането на данъчни задължения и санкции за
неизпълнението им е в изричната дискреция на националните правителства, какъвто е и
подходът, възприет в Договора за функциониране на ЕС.
Вносител:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

ПРОЕКТ
НАРЕДБА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят размерите на данъците по Закона за местните данъци
и такси на територията на община Сливен при условията, по реда и в границите,
определени със Закона за местните данъци.
Чл.2. (1) На територията на общината се събират следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. патентен данък;
7. туристически данък;
8. данък върху таксиметров превоз на пътници;
9. други местни данъци,определени със закон.
(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил
размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата
на действащия размер към 31 декември на предходната година;
Чл. 3. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или
безкасово по съответната сметка.
Чл. 4. Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица
или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите,
който се обнародва в “Държавен вестник”.
ГЛАВА ВТОРА
Размери на местните данъци
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти
Чл. 5. Годишният размер на данъка е 3,2 на хиляда върху данъчната оценка.
Чл. 6. (1) Освобождават се от данък:
1. общините за имотите - публична общинска собственост;
2. държавата за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е
предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
3. читалищата;
4. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и
консулски представителства, при условията на взаимност;
5. сградите на Българския Червен кръст и на организациите на Червения кръст,
регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз или в друга държава –
страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна
дейност;
7. Храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с
поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно
регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с
поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно
регистрираните вероизповедания в страната.
8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени
нужди;
9. сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;
10. музеите, галериите, библиотеките;

11. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения
транспорт;
12. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до
завършването и предаването им в експлоатация;
13. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не
са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху
горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините,
обществените организации или от търговски дружества, в които те участват,
включително приватизираните, се дължи от ползвателите;
14. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати
с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари
1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на
Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл.от Закона за енергийната
ефективност, както следва:
а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
15. сградите,въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и
получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в
експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на
енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и
наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:
а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
(2) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7е при условие,че имотите не се
ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност и след представяне на
документи, удостоверяващи съответното обстоятелство.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.
(4) Освобождаването от данък по чл.6, ал. 1, т. 14 и 15 се прилага за общ срок за
съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.
(5) Освобождаването от данък по чл.6, ал. 1, т. 14 и 15 се не се прилага в
случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в
резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични
средства.
Чл. 7. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50
до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
(3) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв.
включително.
Чл. 8. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(3) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща
в сроковете по ал.1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете
по ал.1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиване на имота.
Раздел II
Данък върху наследствата
Чл. 9. (1) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от
наследниците по права линия без ограничения.
(2) Размерът на данъка поотделно за всеки наследник или заветник е както
следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0.4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица извън посочените в ал. 1 и ал. 2, т. 1 – 3.5 на сто за наследствен дял над 250
000 лв.
Чл. 10. (1) Освобождават се от данък:
1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на
служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
2. имуществото, завещано на държавата и общините;
3.имуществото, завещано на Българския Червен кръст, законно регистрираните
вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са
търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване
на дейност в частна полза;
4. обикновената покъщнина;
5. дребният земеделски инвентар;
6. библиотеките и музикалните инструменти;
7. предметите на изкуството, автор на които е наследодателя, някой от наследниците
или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта
степен;
8. неполучените пенсии на наследодателя;
9. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху
наследството в съответната държава.
(2) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се
наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри, след представяне на
удостоверение за наследници.
(3) Алинея 1, т. 3 се прилага и когато имуществото се наследява от идентични
или сходни лица, установени в друга държава–членка на Европейския съюз или в
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален
документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от
компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на
български език.
Раздел III
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл. 11. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от ЗМДТ,
данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер:
1. 0.4 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
2. 3.3 на сто - при дарение между лица извън посочените в точка 1.
(2) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по
права линия и между съпрузи.
(3) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя върху
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото
с по-висока стойност, а именно:
1. в размер 2.2 на сто при придобиване на недвижимо имущество;
2. в размер 3.0 на сто при придобиване на движимо имущество.
(4)При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се
уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл. 12. (1) Освобождават се от данък:
1. придобитите имущества от:
а) държавата и общините;
б) образователните,културните и научните организации на бюджетна издръжка,
както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете
за медико – социални грижи за деца;
в) Българският Червен кръст;
г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с
увреждания;
д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и заопазване
и възстановяване на исторически и културни паметници;
е) лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения.
ж)законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 6, ал. 1,
т. 7 от настоящата Наредба.
2. даренията за лечение на граждани на държава – членка на Европейския съюз или
друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на
сто и социално слаби граждани;
4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от
централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в
централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на
общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
5. обичайните подаръци;
6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на
задължение, произтичащо от закон;
7. даренията в полза на народните читалища;
8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол;
9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо
лице с нестопанска цел;
10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на
взаимност;
11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за
меценатството.

(2) Освобождаването е след представяне на документи, удостоверяващи
съответното обстоятелство.
(3) Алинея 1, т. 1, букви „б”, „в”, „г” и „е”, т. 4 и т. 7 се прилагат и когато
имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава
– членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при
условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или
качеството му, в което се придобива имуществото, издаден или заверен от компетентен
орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.
(4) Освобождаването по алинея 1,т. 2 е при условие, че лицето представи
договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за
технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи
удостоверяващи съответното заболяване.
Раздел IV
Данък върху превозните средства
Чл. 13. (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както
следва:
1. до37кWвключително0.47лв.за1кW;
2. над37кWдо55кWвключително–0.55 лв. за 1 кW;
4. над55кWдо74кWвключително–0.74 лв. за 1 кW;
5. над74кWдо110кWвключително–1,51 лв. за 1 кW;
6. над110кW – 1.70лв.за1кW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните
коефициенти:

Брой на годините от годината на производство, включително

Коефициент

годината на производство
Над 14 години

1

Над 5 до 14 години включително

1,5

До 5 години включително

2,8

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в размер, както следва:
1. товарно ремарке - 10 лв.;
2. къмпинг ремарке - 20 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер на 15 лв., а за мотоциклети - в размер, както
следва:
1. до 125 куб. см включително - 16 лв.;
2. над 125 до 250 куб. см включително - 32 лв.;
3. над 250 до 350 куб. см включително - 46 лв.;

4. над 350 до 490 куб. см включително - 65 лв.;
5. над 490 до 750 куб. см включително - 98 лв.;
6. над 750 куб. см - 130 лв.
(4) Данъкът за триколка е както следва:
1. до 400 кг включително - 4 лв.;
2. над 400 кг - 6 лв.
(5) Данъкът за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане е както
следва:
1. до 22 места, включително мястото на водача - 100 лв.;
2. над 22 места, включително мястото на водача - 200 лв.
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т. технически допустима максимална
маса е в размер на 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата
максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на
окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача е както
следва:

Брой оси на
седловия
влекач/влекача
за ремарке

Допустима
максимална маса на
състава от превозни
средства, посочена
в свидетелството за
регистрация на
влекача (в тона):

Данък (в лева)

задвижваща
ос/оси с
пневматично или

равна
по-малка
или

други системи за
окачване на

с окачване,
от

повече от

задвижващата
прието за
ос/оси
еквивалентно на
пневматичното

-

18

18

20

12

42

42

96

96

220

190

342

А) с две оси

20

22

22

25

25

26

28

29

26
342

600

359

620

380

640

399

655

28

29

31

31

33

655

909

33

38

909

1381

38

-

1007

1369

36

38

640

888

38
40

40
-

888
1228

1228
1817

Б) с три и
повече оси

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и
други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни
товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 100 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани
ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40
тона е в размер на 200 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размер, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително - 10 лв.;
2. над 18 kW до 37 kW включително - 14 лв.;
3. над 37 kW - 20 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 40 лв.
(12) Данъкът за моторни шейни и превозни средства – L7 по Закона за
движението по пътищата, е в размер на100лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в
зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването е
както следва:

Брой оси на
моторното

Допустима
максимална
маса

Данък (в лв.)
задвижваща ос/оси

равна
превозно

други системи за
По-

с пневматично или с

или
средство

окачване на
малка

окачване, прието за

от

еквивалентно на

13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
-

пневматичното
42
85
235
332
85
148
304
395
608
395
400
624
991

повече

задвижващата

от
А) с две оси

Б) с три оси

В) с четири оси

12
13
14
15
15
17
19
21
23
23
25
27
29

ос/оси
98
269
379
858
170
347
451
694
1080
458
714
1133
1680

Чл.14. Определя се данък, както следва:
1. За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в
регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно
море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер на 3 лв. за всеки започнат бруто
тон;
2. За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на
големите кораби в българските пристанища - в размер на 3 лв. за всеки започнат бруто
тон до 40 бруто тона, включително и в размер на 0,30 лв. за всеки започнат бруто тон
над 40 бруто тона;
3. За джетовете - в размер на 300 лв. за брой;
4. За ветроходните и моторните яхти - в размер на 60 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. За скутерите - в размер на 8,10 лв. за киловат;
6. За влекачите и тласкачите - в размер на 0,42 лв. за киловат;
7. За речните несамоходни плавателни съдове - в размер на 1,50 лв. за тон максимална
товароподемност.
Чл. 15. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за
вертолети - 40 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. за параплан - 24 лв.;
3. за делтаплан - 24 лв.;
4. за мотоделтаплан - 40 лв.;
5. за свободен балон - 60 лв.;
6. за планер - 60 лв.
Чл. 16. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:
1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със
специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;
2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;
3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
4. лекият автомобил-собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на
сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и с мощност до 117,64 kW.
(2) Освобождаването е след представяне на документи, удостоверяващи
съответното обстоятелство.
(3) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и
мотопеди.
Чл. 17. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително,
снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните
категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", данъкът за съответната
година се заплаща с 40 на сто намаление от определеният по чл. 12 от настоящата
Наредба данък.
(2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите
влекачи с двигатели,съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4",
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и
"ЕЕV" – с 50 на сто намаление, от определения данък по чл. 12, ал. 5, 6, 7 и 13 от
настоящата Наредба.
(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни
автобусни линии в градовете и във слабо населените планински и гранични райони,
които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера,
определен по реда на чл. 13, ал. 5, при условие че не се използват за други цели.
(4)За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и
съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на
сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" – с 60 на сто намаление, от
определения данък по чл. 13, ал. 1 и 3 от настоящата Наредба.
(5)Екологичните категории"Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория.
Чл. 18. (1) Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(3) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през
текущата година, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването
им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък
за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно
на регистрацията им за движение.

Раздел V
Патентен данък
Чл. 19. Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности,
посочени в приложение №4 към ЗМДТ (патентни дейности), се облага с годишен
патентен данък за доходите от тези дейности, както следва:
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се
определя за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди:
обекти
“
“

гр.Сливен, селищни образувания /с изкл. на Сл.мин.бани/ , крайпътни
– 200 лв.
Сливенски минерални бани, куротни местности “Карандила” и
“Даулите”; с.Ичера
- 100 лв.
Гр.Кермен и селата /с изключение на с.Ичера/
- 25 лв.

2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за
консумация, включително на открити площи, или за обект, според
местонахождението на обекта:
гр.Сливен;
Сливенски
Гр.Кермен
селищни образувания
минерални бани;
и селата /с
/с изкл. на Сливенски
курорт. местн.
изключение
минерални бани/;
“Карандила” и
на с.Ичера/
крайпътни обекти
“Даулите”; с.Ичера
а) ресторанти:
1 - 2 звезди
20
10
2
3 звезди
36
18
7
б) заведения за
бързо обслужване:
1 - 2 звезди
13
6
2
3 звезди
25
12
4
в) питейни
заведения с
изключение на
посочените в буква
"е":
1 - 2 звезди
13
6
2
3 звезди
25
12
3
г) кафесладкарници:
1 - 2 звезди
10
5
2
3 звезди
30
15
3

д) барове:
- дневни:
2 звезди
3 звезди
- нощни:
2 звезди
3 звезди
е) бюфети, каравани
и павилиони
- за обект:

36
62

18
30

4
12

46
78
360

23
39
180

6
24
90

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се
определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:
гр.Сливен, крайпътни обекти
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен и селата в
община Сливен

12
3

4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според
местонахождението на обекта /лева за брой място/:
гр.Сливен, крайпътни обекти
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен и селата в
община Сливен

70
6

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

430
120
60

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя
според местонахождението на обекта:
гр.Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се
определя според местонахождението на обекта:
гр.Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане

470
130
50

1200
840

останалите села

600

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според
местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

70
50
50

9. Металообработващи услуги – данъкът се определя според местонахождението
на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

580
240
120

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът
се определя за работно място според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен,
селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово,
Сотиря и Тополчане
останалите села
11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой
устройство според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен,
селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово,
Сотиря и Тополчане
останалите села
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за
работно място според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен,
селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово,
Сотиря и Тополчане
останалите села
13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според

470
160

70

510
270

210

540
240

150

местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен,
селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово,
Сотиря и Тополчане
останалите села

310
90

70

14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на
обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен,
селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово,
Сотиря и Тополчане
останалите села

210
80

70

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обект
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

430
240
210

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя
според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

780
280
230

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по
техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се
определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя
според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти

1200
420
340

310

гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

160
120

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на
обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

390
160
120

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди,
климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според
местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села
21. Отдаване на видеокасети под наем - данъкът се определя според
местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен,
селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово,
Сотиря и Тополчане
останалите села

550
210
60

2160
720

360

22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението
на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

6240
4220
3600

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на
обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

1560
790
600

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според
местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

5460
3300
2400

25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на
обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен,
селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово,
Сотиря и Тополчане
останалите села

720
360

240

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

840
240
120

27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според
местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти
350
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен,
230
селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово,
Сотиря и Тополчане
останалите села
180
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги,
ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на
обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
150
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
80
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села
60

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди,
коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на
обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
90
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
70
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села
60
30. Заложни къщи:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

21800
7900
3600

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът
се определя според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, крайпътни обекти
Селищни образувания, курортни местности, гр. Кермен,
селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово, Селиминово,
Сотиря и Тополчане
останалите села

150
70

40

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни
апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според
местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

1080
470
360

33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой
съоръжения според местонахождението на обекта:
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или
жетон:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села
б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и
спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:

190
120
100

гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села
в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за
маса:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

25
12
10

120
60
50

34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според
местонахождението на обекта:
за 1 кв. м
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села
за един фитнес уред

3.80
2.20

гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти
гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

760
470

1.60

320

35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой
съоръжения според местонахождението на обекта:
гр. Сливен, селищни образувания, курортни местности, крайпътни обекти

390

гр. Кермен, селата Бяла, Блатец, Жельо войвода, Крушаре, Самуилово,
Селиминово, Сотиря и Тополчане
останалите села

220

36. Мелничарски услуги:
а) мелници за брашно - 20 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;
б) мелници за фураж стационарни - 720 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета
б) лодки

900 лв. на брой;
540 лв. на брой;

170

в) яхти
г) джетове
д) влакчета
е) файтони
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела,
включително надуваеми, водни увеселения
з) зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки,
сноубордове, шейни
и) въртележки,
виенски колела, блъскащи се колички,
велосипеди и рикши
к) детски колички и моторчета
л) стрелбища

1100 лв. на брой;
1100 лв. на брой;
40 лв. на място;
90 лв. на място;
180 лв. на брой оборудване;
180 лв. на брой оборудване;
180 лв. на място;

180 лв. на брой;
360 лв. на брой

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за
брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди и мотоциклети - за всички населени места - 460 лв.
б) други МПС – - за всички населени места – 900 лв.

39. Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства - 3000 лв. за брой моторно
превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника,
както следва:
а) комбайн - 400 лв.;
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и
самодвижещи се машини - 130 лв.;
в) прикачни, навесни и стационарни машини - 13 лв.
Чл. 20. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък,
могат
да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто
намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган,
ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността
лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен
труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т.
1 - 36 на приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която
определенията данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности
облекчението не се прилага;
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и
извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на

приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната
дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна
година;
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона
за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на
приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното
работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61не
приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от
съответната регионална занаятчийска камара.
Чл. 21. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първо тримесечие – до 31 януари;
2. за второ тримесечие – до 30 април;
3. за трето тримесечие – до 31 юли.
4. за четвърто тримесечие – до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината,
дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на
подаване на декларацията по чл. 61от ЗМДТ, а когато декларация не е подавана – в 7дневен срок от изтичане на срока за подаването и.
Раздел VІ
Туристически данък
Чл. 22. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал.2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на
Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно
задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година
за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл.23.(1) Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата
за настаняване се определя както следва:
1. категория 1 звезда – 0.20 лв. за нощувка
2. категория 2 звезди – 0.40 лв. за нощувка
3. категория 3 звезди – 0.60 лв. за нощувка
4. категория 4 звезди – 0.80 лв. за нощувка
5. категория 5 звезди – 1.00 лв. за нощувка
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят
на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал.1.
(3) Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о
число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Раздел VII
Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 24. (1) С данък върху таксиметров превоз на пътници се облагат превозвачите,
притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на
таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за
автомобилните превози, за извършваната от тях или от тяхно име дейност по
таксиметров превоз на пътници.
(2) Годишният размер на данъка е 400 лв. за всеки отделен автомобил, за който е
издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Данъкът по ал. 1 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от Закона
за местните данъци и влиза в сила в тридневен срок след публикуването й в средствата
за масова информация с изключение на чл. 24, който влиза в сила от 01.01.2017 г.
§2. Наредбата е приета от Общински съвет Сливен с Решение № ….. / …09.2016 г. и
отменя Наредба за определяне размера на местните данъци приета с Решение № 93 от
14.02.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 422 от 30.01.2009 г. и №
764/17.12.2009г. ,изм. с Реш. № 1098 от 22.12.2010 год.; Изм. и доп. с Реш. №
1137/24.01.2011год. и изм. с Реш. № 522/14.12.2012год. и Реш. № 561/14.12.2012 год.,
Прегласувано с Реш. № 719/30.05.2013 год.; Изм. и доп. с Реш. № 1070/19.12.2013 год.
на Общинския съвет Сливен, изм. с Реш. № 1375/10.07.2014 год., и Реш.
№12/18.12.2015 год.

Т.8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда при поставяне на
временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона за
устройство на територията за територията на Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Действащата Наредба за реда при поставяне на временни преместваеми
съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията за
територията на Община Сливен е приета с Решение № 136 от 27.07.2000 г.,
допълнена и изменена с Решение № 158 от 04.08.2000 г., изменена с Решение № 555

от 28.03.2002 г., и допълнена с Решение № 383 от 27.09.2009 г. на Общински съветСливен.
Общински съвет Сливен е изпратил до Община Сливен писмо с вх.№ 6101-459 от
23.08.2016г. в което приложено изпраща Протест от Окръжна прокуратура - Сливен
изх.№ 2068/16г. от 04.08.2016г. чрез Общински съвет – Сливен до Административен
съд – Сливен от прокурор Милена Радева срещу чл. 6 от Наредбата за реда при
поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от
Закона за устройство на територията за територията на Община Сливен
Общинска администрация счита, че протестът е основателен и обоснован,
поради което е необходимо да се направи изменение на горецитираната норма от
Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за реда при поставяне на
временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона за
устройство на територията за територията на Община Сливен
Параграф единствен. Чл. 6 от Наредбата за реда при поставяне на временни
преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона за устройство на
територията за територията на Община Сливен, се изменя: „За терени собственост
на физически или юридически лица, разрешение за поставяне на преместваем обект
се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления
имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ”.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
МОТИВИ
Към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда при поставяне на
временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона за
устройство на територията за територията на Община Сливен
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове
/ЗНА/, към предложения от мен проект на Наредба за изменение на Наредбата за
реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл.
56 от Закона за устройство на територията за територията на Община Сливен,
прилагам следните мотиви – отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
1.Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение на
Наредбата за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за
търговия съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията за
територията на Община Сливен
Причината, която налага приемането на Наредба за изменение на Наредбата
за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно
чл. 56 от Закона за устройство на територията за територията на Община Сливен е

протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Сливен, срещу чл. 6 от
горецитираната наредба.
2.Цел на изменението и допълнението на наредбата
Целта на приемане на настоящият проект на Наредба за изменение на
Наредбата за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия
съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията за територията на Община
Сливен е да бъде изменен незаконосъобразен текст, който противоречи на
нормативни актове от по-висш ранг, като същият се приведе към нормите на
действащото законодателство.
3.Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
Към настоящия момент не е необходимо допълнително разходване на бюджетни
средства.
4.Очаквани резултати
Да се синхронизира изменената правна норма от Наредбата с действащото
законодателство в Република България.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда при
поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от
Закона за устройство на територията за територията на Община Сливен, не
противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Т.9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната дейност на
територията на Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Действащата Наредба за рекламна дейност на територията на Община Сливен е
приета с Решение № 678 от 24.09.2009г., изменена с Решения № № 793 от 28.01.2010г,
952 от 12.08.2010г.,434 от 18.10.2012г, 566 от 30.01.2013 г., 700 от 28.03.2013г., 814 от
27.06.2013г. и изм. с Реш. №1006 от 28.11.2013г. на Общински съвет-Сливен.
Общински съвет Сливен е изпратил до Община Сливен писмо с вх.№ 6101-448
от 15.08.2016г. в което приложено изпраща Протест от Окръжна прокуратура - Сливен
вх.№ 2103/16г. от 28.07.2016г. чрез Общински съвет – Сливен до Административен съд

– Сливен с техен изх.№ 30-00-899(2) от 02.08.2016г. от прокурор Кр.Маринов срещу
чл.26 ал.1 и ал.2, чл.28 ал.2 т.4, чл.29 ал.4 т.2 и чл.31 ал.2 от Наредба за рекламна
дейност на територията на Община Сливен.
Общинска администрация счита, че протестът е основателен и обоснован,
поради което е необходимо да се направи изменение на горецитираните членове от
Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Сливен.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за рекламната дейност на
територията на Община Сливен.
§ 1. Чл.26 ал.1 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за рекламната
дейност на територията на Община Сливен да се изменя: „ РИЕ могат да се
разполагат на територията на Община Сливен при условие, че са допуснати
като местоположение, имат разрешение за поставяне, издадено по реда на чл.56
ал.2 от ЗУТ и сключен договор с Община Сливен (за имоти и съоръжения,
общинска собственост)”.
§2. Чл.26 ал.2 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за рекламната
дейност на територията на Община Сливен се отменя.
§3. Чл.28 ал.2 т.4 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за рекламната
дейност на територията на Община Сливен да се изменя: „Изрично писмено
съгласие от собственика/собствениците на поземления имот или сградата,
където ще бъде поставен РИЕ или писмен договор за наем на заетата от
съоръжението площ, когато заявлението се подава от несобственик или
съсобственик. В режим на етажна собственост се представя решение на общото
събрание.“
§4. Чл.29 ал.4 т.2 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за рекламната
дейност на територията на Община Сливен се отменя.
§5. Чл.31 ал.2 от Раздел ІХ - „Ред за разполагане” от Наредба за рекламната
дейност на територията на Община Сливен да се изменя: „Когато РИЕ са
ситуирани върху общински имоти длъжностното лице, по предходната алинея,
заедно с разрешението за поставяне изготвя договор за РИЕ и ги предоставя на
Кмета на Общината за подпис, спазвайки срока по ал. 1. Когато РИЕ се
захранват с електрическа енергия в договора се урежда реда за заплащането й.
Договорът за РИЕ се връчва на собственика или упълномощено от него лице
заедно с разрешението за поставяне и един екземпляр от документацията по чл.
28, ал. 2, т. 2, след представяне на документи за платена такса.“

Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

МОТИВИ
Към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната дейност на
територията на Община Сливен
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,
към предложения от мен проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната
дейност на територията на Община Сливен, прилагам следните мотиви – отговарящи на
изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
1.Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение на
Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Сливен.
Причината, която налага приемането на Наредба за изменение на Наредбата за
рекламната дейност на територията на Община Сливен е протест на прокурор при
Окръжна прокуратура гр. Сливен, срещу чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 2, т. 4, чл. 29, ал.
4, т. 2 и чл. 31, ал. 2 от дейставащата Наредба за рекламната дейност на територията на
Община Сливен.
2.Цел на изменението и допълнението на наредбата
Целта на приемане на настоящият проект на Наредба за изменение на Наредбата
за рекламната дейност на територията на Община Сливен е да се синхронизират
разпоредбите на наредбата с дейставащото законодателство, като се отменят правни
норми, които противоречат на реда установен в нормативни актове от по-висок ранг.
3.Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
Към настоящия момент не е необходимо допълнително разходване на бюджетни
средства.
4.Очаквани резултати
Да се синхронизират изменениете правни норми от Наредбата с действащото
законодателство в Република България.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната
дейност на територията на Община Сливен, не противоречи на норми от по-висока
йерархия и на европейското законодателство.

Т.10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно
почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С оглед модернизацията на транспортната схема на територията на Община
Сливен и изграждането на успешна транспортна политика, което да допринесе за
повишаване на качеството на живот и търговските отношения в общината се налага да
бъде въведен специален режим на платено и безплатно паркиране, т. нар “синя зона”,
като условията за ползване на тази услуга от живущите и гостите на града да се уредят
посредством приемането на Наредба за условията и реда за платено и безплатно
почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен.
Поради това, на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове и във връзка с
чл. 99, ал. 1 от ЗДвП е необходимо режима на паркиране да бъде регламентиран в
отделна Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на
моторни превозни средства на територията на Община Сливен. Чрез тази наредба
Общински съвет Сливен определя реда за упражняване на правомощията на кмета на
Община Сливен, съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗДвП, който дава право в населените места да
бъдат определени зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на
денонощието.
В централната градска част и в определени части в град Сливен вследствие на
големия трафик на пътни превозни средства и прекомерния брой паркирали
автомобили много често се получават задръствания, които пречат за нормално
придвижване на потоците от автомобили и пешеходците. За подобряване на
организацията на движение, организацията на паркиране и екологичната обстановка с
намаляване на вредни емисии от изгорели газове от МПС в тези зони възникна
необходимостта от разработване на режим на платено паркиране в определени зони, за
определени часове на денонощието, които се стопанисват и управляват от община
Сливен.
Нуждата от тази наредба се обуславя и от безразборното паркиране на МПС по
улици, тротоари и зелени площи в централна градска част, при което се затруднява
осигуряването на нормално движение на МПС и пешеходци.
С Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни
превозни средства на територията на Община Сливен се уреждат условията и реда за
платено и безплатно паркиране на територията на Общината в зоните, определени със
заповед на кмета, както и се определят от Общински съвет зоните за платено и
безплатно паркиране на МПС, в определени дни на седмицата, часове на денонощието,
на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост. В Наредбата се
регламентира и начина на заплащане на съответните цени, както и освободените от
същата моторни превозни средства със специален режим на движение и собственост на
хора в неравностойно положение.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и т. 23 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 99 от ЗДвП и чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, предлагам на Общинския
съвет да приеме следното:
РЕШЕНИЕ:
§1. Приема Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово
паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен.

§ 2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме последващите, съгласно
закона, действия.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

МОТИВИ
Към проект на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово
паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,
към предложения от мен проект на Наредба за условията и реда за платено и безплатно
почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен,
прилагам следните мотиви – отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
І. Причини, налагащи приемането на Наредба за условията и реда за
платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на
територията на Община Сливен
С оглед модернизацията на транспортната схема на територията на Община
Сливен и изграждането на успешна транспортна политика, което да допринесе за
повишаване на качеството на живот и търговските отношения в общината се налага да
бъде въведен специален режим на платено и безплатно паркиране, т. нар “синя зона”,
като условията за ползване на тази услуга от живущите и гостите на града да се уредят
посредством приемането на Наредба за условията и реда за платено и безплатно
почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен.
Поради това, на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове и във връзка с
чл. 99, ал. 1 от ЗДвП е необходимо режима на паркиране да бъде регламентиран в
отделна Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на
моторни превозни средства на територията на Община Сливен. Чрез тази наредба
Общински съвет Сливен определя реда за упражняване на правомощията на кмета на
Община Сливен, съгласно чл. 99, ал. 1 от ЗДвП, който дава право в населените места да
бъдат определени зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на
денонощието.
В централната градска част и в определени части в град Сливен вследствие на
големия трафик на пътни превозни средства и прекомерния брой паркирали
автомобили много често се получават задръствания, които пречат за нормално
придвижване на потоците от автомобили и пешеходците. За подобряване на
организацията на движение, организацията на паркиране и екологичната обстановка с
намаляване на вредни емисии от изгорели газове от МПС в тези зони възникна
необходимостта от разработване на режим на платено паркиране в определени зони, за
определени часове на денонощието, които се стопанисват и управляват от община
Сливен.
Нуждата от тази наредба се обуславя и от безразборното паркиране на МПС по
улици, тротоари и зелени площи в централна градска част, при което се затруднява
осигуряването на нормално движение на МПС и пешеходци.

С Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни
превозни средства на територията на Община Сливен се уреждат условията и реда за
платено и безплатно паркиране на територията на Общината в зоните, определени със
заповед на кмета, както и се определят от Общински съвет зоните за платено и
безплатно паркиране на МПС, в определени дни на седмицата, часове на денонощието,
на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост. В Наредбата се
регламентира и начина на заплащане на съответните цени, както и освободените от
същата моторни превозни средства със специален режим на движение и собственост на
хора в неравностойно положение.
Проекта на Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово
паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен
предвижда въвеждането на ефективни мерки относно движението и паркирането на
превозни средства, както и общественото ползване на улици, площади, пътища или
участъци от тях от ППС, както и създаването на пешеходни зони.
ІІ. Цели които се поставят:
Да се предостави алтернатива на масовото безразборно паркиране, което се
наблюдава в други части на града. Да оптимизира трафика, да гарантира безопасното
движение не само на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи. Да се подобри
обслужването на гражданите имащи нужда да паркират в зоната срещу заплащане с помалко губене на време. Да посрещне нуждите и да откликне на необходимостта от
контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили в тези райони от
една страна, и от друга страна - ефективното управление на общинската собственост.
Предвид градоустройствените особености, да се използват оптимално възможностите
на уличната мрежа за обособяването на паркоместа, като успоредно с това бъдат
съобразени с новата организация на движението, проекта за Интегриран градски
транспорт, системата от велоалеи, действащите подробни устройствени планове. Да се
подобри екологичната обстановка в тези участъци от зоната с намаляване на вредните
емисии предизвикани от изгорелите газове на моторните превозни средства и тяхното
снижаване до минимум.
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба.
При разработване на проекта на Наредба за условията и реда за платено и
безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на
Община Сливен е използвана натрупаната практика и добрия опит при въвеждането на
платеното паркиране на други общини. Предоставянето на регламентираните услуги е
свързано с косвени разходи за поддръжка и обслужване на зоната за платено паркиране.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива.
- Очакваните резултати от приемането на Наредба за условията и реда за
платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията
на Община Сливен са свързани с облекчаване на трафика в упоменатите участъци от
пътната мрежа на гр. Сливен и осъществяване на контрол върху режима на паркиране.
Модернизирането на транспортната схема, чрез усъвършенстване на изградения
режим на паркиране и облекчаването на тежкия трафик, който е най-проявен в
централните градски части и около търговските обекти е задължително условие за
успешното изграждане на европейската визия на общината в областта на транспорта.
С регламентирането на условия за паркиране на територията на град Сливен в
зоните за платено паркиране се очаква ограничаване на вредните влияния на
транспорта върху околната среда.

Определянето на дните и часовете за използване на зоните за паркиране са
съобразени с констатираните нови моменти в развитието на градската среда и
особеностите на местната икономика.
Въвеждането на ефективни методи за контрол по спазване на въведената
нормативна уредба имат за цел по-ефективното им прилагане, което да отговаря на
изискванията на живущите в зоната граждани и особеностите на транспортната
политика на територията на общината.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
- Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската
харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с
директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието
на основния нормативен акт (ЗДвП) с тях.

ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

ПРОЕКТ
НАРЕДБА
за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни
превозни средства на територията на Община Сливен
Раздел I
Общи положения

Чл. 1. Наредбата урежда условията и реда за платено и безплатно паркиране на
територията на Община Сливен в зоната, определена със заповед на кмета.
Чл. 2. (1) Управлението, поддръжката и търговската експлоатация на платената
зона за паркиране, както и управлението и организацията на дейността по
принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на
Община Сливен се осъществява от Общинско предприятие „Градска мобилност“.
(2) Устойството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“ се
урежда в Правилник, приет на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за
общинската собственост.
Раздел II
Режим на платено паркиране
на моторни превозни средства (МПС)

Чл. 3. (1) Общинският съвет определя „Синя зона“ (зона/зоната) за платено и
безплатно паркиране на МПС в определени дни на седмицата, часове на денонощието,
на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост както следва:
1. Идеален център в град Сливен на територията между:
 Булевард „Братя Миладинови“;
 Булевард „Стефан Караджа“;
 Улица „Генерал Скобелев“;
 Улица „Г. С. Раковски“;
 Улица „Георги Гюлмезов”
 Улица „Драгоман”
 Булевард „Христо Ботев“.
2. Разширение:
 В северната част на територията между улица „Антим I“, улица „Михаил
Колони“ и улица „Ген. Скобелев“;
 В южната част на територията между улица „Хаджи Димитър“, булевард
„Христо Ботев“ и булевард „Братя Миладинови“.
(2) Цената на услугата за паркиране, в определената в ал. 1 зона, се заплаща в
работни дни и обхваща часовете от 08:00 до 18:00 часа.
(3) Конкретното разположение на местата за паркиране се определя в схема,
утвърдена със заповед на кмета на Община Сливен.
Чл. 4. Зоната за платено паркиране се обозначава с неподвижен пътен знак
„Синя зона“, представляващ информационна табела, в която са посочени условията за
паркиране на МПС в зоната, дните, през които е в сила действието на пътния знак,
часовия диапазон, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и
принудителните мерки, прилагани съгласно ЗДвП.
Чл. 5. (1) Общинският съвет с решение определя размера на цените, които се
заплащат за паркиране.
(2) Заплащането на цените за паркиране в зоната се извършва по един от
следните начини:
1. С талон, върху който трайно се отбелязва началният момент на паркирането,
чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Талонът
се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо
място, даващо възможност за осъществяване на контрол.
2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение (SMS) на номер, посочен в пътен
знак – информационна табела, описана в чл. 4.
3. Чрез мобилно приложение.
Чл. 6. Освобождават се от заплащане на цена за паркиране в зоната, моторни
превозни средства със специален режим на движение при или по повод изпълнение на
служебните им функции, както следва:
1. Спешна медицинска помощ;
2. Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“;
3. Главни и областни дирекции на МВР;
4. Служба „Военна полиция“.
5. Държавна агенция „Национална сигурност”
Чл. 7. (1) Освобождават се от заплащане на цена за услуга по чл. 5, ал. 1, МПС с
нулеви вредни емисии (електромобили), автомобилите собственост на Община Сливен
и звената на общинска бюджетна издръжка и двуколесните МПС.

(2) Правото на МПС с нулеви вредни емисии да паркира в зоната се установява с
надлежно издаден стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство.
(3) Стикерът следва да съдържа информация относно време, място на валидност,
вид и тип на двигателя. Същият се издава на собственика на електромобила за
едногодишен период, след заплащане еднократно на цена равняваща се на разходите по
издаване, активиране и контрол на стикера, която се определя с решение на общинския
съвет.
Раздел III
Режим на преференциално паркиране на ППС, превозващи хора в
неравностойно положение
Чл. 8. (1) В зоната за платено паркиране се осигуряват определен брой места
за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора в неравностойно положение.
(2) Местата за паркиране по ал. 1 са с възможно най-добър достъп от
входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак „Инвалид” и с плътна
пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид”.
(3) Критериите и условията за определяне на правоимащи лица в
неравностойно положение се определят със заповед на кмета на община Сливен.
(4) Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото
на преференциално паркиране на територията на Община Сливен, се издават и
преиздават от кмета на общината.
Чл. 9. (1) Право да паркират и престояват на определените места по чл. 8,
имат превозните средства, които към момента при и по време на паркирането
обслужват персонално лицето, с валидна Карта за паркиране, издадена на негово име.
(2) Притежателите на карта за преференциално паркиране безплатно и
неограничено във времето паркират ППС в зоната.
(3) При престой в „Синя зона“, притежателят на Картата следва да я постави
на видно място в долния ляв ъгъл на предното стъкло на превозното средство, откъм
вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на контрол да са видими
данните от нея.
Раздел IV
Режим на платено паркиране на МПС – служебен абонамент
Чл. 10. На улици, площади и паркинги – общинска собственост, в рамките на
специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране
„Служебен абонамент”, за което се заплаща цена в размер, определен с решение на
Общинския съвет.
Чл. 11. (1) В границите на „Синя зона“ се допуска платено паркиране „Служебен
абонамент“ в работни дни, в часовете от 08:00 до 18:00 часа.
(2) Лицата, които желаят да ползват услугата за платено паркиране „Служебен
абонамент”, подават заявление до кмета на Община Сливен за желаните от тях места.
Към заявлението се прилагат документ за собственост на сграда или части от нея в
зоната с въведен режим на платено паркиране, или договор за наем.
Чл. 12. Местата за паркиране по чл. 10 се сигнализират със съответния
неподвижен пътен знак и по желание с подвижна преносима табела.
Чл. 13. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на
обозначените съгласно чл. 10 места, освен за автомобили, определени от ползвателя на
местата.

Чл. 14. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен
абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Сливен
мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.
Раздел V
Режим на платено локално паркиране на МПС
по постоянен адрес
Чл. 15. В зоната с въведен режим за платено паркиране се въвежда режим на
платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес на собствениците им.
Чл. 16. (1) Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно
основание, регистрирани по постоянен адрес в зоната с въведен режим за платено
паркиране, имат право да паркират в границите на постоянния си адрес, при наличие
на следните обстоятелства:
1. Жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране;
2. Имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди;
3. Лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота;
4. Да ползва автомобил по силата на собственост или друго правно основание;
5. При условие, че лицето ползва автомобил по силата на правно основание,
различно от правно основание „собственост“, да са вписани в свидетелството за
регистрация на автомобила в сектор С.3;
6. Постоянният адрес на собственика или ползвателя на МПС да е идентичен с
адреса, вписан в свидетелството за регистрация на МПС в сектори С 2.3 или С.3.
(2)
Паркирането
следва да се извършва на паркомясто в близост от 2 пресечки от имота.
(3) Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на
стикер, който съдържа: герба на Община Сливен, холограмен знак, пореден номер,
надпис „Винетен стикер за синя зона“, „Зона за локално платено паркиране“.
(4) Стикерът се залепва на видно място, на долния ляв ъгъл на предното обзорно
стъкло на автомобила, по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.
(5) Стикер не се издава на лица, притежаващи място за паркиране или гаражна
клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният им адрес или е било
променено предназначението на такива помещения.
(6) За ползване на режим на платено локално паркиране се заплаща цена
определена с решение на общинския съвет.
Чл. 17. (1) Лицата по чл. 16, ал. 1 подават заявления пред кмета на общината, за
издаване на стикер по образец. Към заявлението се представят следните документи:
1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;
2. Свидетелство за регистрация на МПС;
3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.
(2) Стикери се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и
представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на
услугата в определения размер.
Раздел VI
Контрол и принудителни административни мерки в зоната
Чл. 18. Контролът по спазването на правилата за паркиране в зоната се
осъществява от служители на Общинско предприятие „Градска мобилност“.

Чл. 19. (1) Определените със заповед на кмета на Община Сливен, лица по чл.
18 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.
(2) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по
който не нанася щети на МПС.
Чл. 20. Поставеното техническо средство за принудително задържане се
отстранява само от упълномощените по чл. 18 лица. Забранено е повреждането на
техническото средство за принудително задържане.
Чл. 21. При прилагане на принудителните мерки по чл. 19, упълномощените
лица са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение.
Чл. 22. Разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за
принудително задържане се определят от общинския съвет.
Чл. 23. (1) При нарушаване правилата за паркиране в „Синя зона“ и след
прилагане на техническо средство за принудително задържане и изтичане на указаното
време, се прилага принудителна административна мярка по чл. 171, т. 5, буква “б”,
предложение първо от ЗДвП.
(2) Разходите по прилагане на административната мярка по ал. 1 се определят с
решение на общинския съвет.
Чл. 24. При приложени принудителни административни мерки МПС се
освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било
паркирано в зоната, както и разходите по прилагането им.
Раздел VII
Административно-наказателни разпоредби
Чл. 25. (1) Водач на пътното превозно средство, за което не е заплатена
дължимата цена за паркиране в зоната се наказва с глоба от 50 до 200 лева.
(2) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в
нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.
(3) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително
задържане (по какъвто и да е начин), се наказва с глоба от 200 до 500 лева.
Чл. 26. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на
тази Наредба се съставят от длъжностните лица към Общинско предприятие „Градска
мобилност“, определени със заповед на кмета на общината или служители на сектор
„Пътна полиция – Сливен” към ОД на МВР.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Сливен или от
упълномощен заместник – кмет.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението
на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 23
от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата и чл. 99 и във връзка с
чл.167 от Закона за движението по пътищата.и влиза в сила в тридневен срок след
публикуването й в средствата за масова информация.
§2. Наредбата е приета с решение на Общински съвет – Сливен по протокол
№..................от. ..................
§3. В тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба, общинската
администрация предприема действия по създаване на ОП „Градска мобилност”.

§4. Схемата по чл. 3, ал. 3 от настоящата Наредба, се изготвя и утвърждава от
кмета на Община Сливен, в тримесечен срок от влизане в сила на Наредбата.

Т.11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – общински съветник, Председател на
УС на ОбФК при община Сливен
ОТНОСНО: Правилник за Изменение и допълнение на Правилника за работата на
Общински фонд „Култура“ към Община Сливен
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
В процеса на прилагане на Правилника за работата на Общински фонд
„Култура“ към Община Сливен се установи, че в същия липсва разпоредба, с която да
се заплащат транспортните и командировъчни разходи на членовете на Управителния
съвет на фонд „Култура“ и на външни експерти, необходими за работата на
управителния съвет. Необходимо е да допълним правилника, за да няма затруднения в
работата на фонда.
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя и допълва Правилника за работата на Общински фонд „Култура“ към
Община Сливен както следва:
§.1. Досегашният текст на чл.14 става ал.1. на чл.14.
§2. Създава нова ал.2 в чл.14 със следния текст: „Когато член на УС на Фонда не
живее в град Сливен, неговите транспортни разходи са за сметка на одобрения бюджет
на Общинския Фонд „Култура“.
§3. Създава нова ал.3 в чл.14 със следния текст: „При необходимост УС на
Фонда може да привлича външни експерти, като техните хонорари и командировъчни
разходи се заплащат от одобрения бюджет на Фонд „Култура“ към Община Сливен.

ВНАСЯ,
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

Т.12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на Решение № 322 от 28.07.2016 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен кандидатства с проект по Инвестиционна програма за климата
към Национален доверителен екофонд, с проектно предложение: “Саниране на сградата
на ЦДГ „Звездица“, кв. Даме Груев, гр. Сливен” на обща стойност 458 943,18 лв.
Съгласно условията за кандидатстване размерът на безвъзмездна финансова помощ е
до 85 % от общата стойност на проекта или 390 101,70 лв. Съфинансирането от страна
на бенефициента – Община Сливен е в размер на останалите 15 % от общата стойност
или 68 841,48 лв.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА
предлагам на Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Изменя Решение № 322 от 28.07.2016 г. както следва:
В т.1 изразът „за което да се осигури съфинансиране в размер на 59 862,16
лв.” да се замени с израза „за което да се осигури съфинансиране в размер на 68
841,48 лв.”
2. На основание чл.60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
С УВАЖЕНИЕ,
СТЕФАН РАДЕВ
Т.13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДИМИТЪР МИТЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН
ОТНОСНО: Промени в състава на Комисия по стипендиите на Община Сливен, и
изменение на Решение № 74/28.01.2016 год. на Общински съвет
Сливен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
За целите на Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен Общинският съвет избира Комисия по стипендиите. Комисията се избира за
мандат от четири години. Със свое решение № 74/28.01.2016 год. избрахме комисия по
стипендиите на Община Сливен.
Поради настъпили персонални промени в Общински съвет Сливен и
Общинска администрация Сливен се налага промяна в състава на Комисията по
стипендиите на Община Сливен.
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.5, ал.1 и чл.6 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
от Община Сливен предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Освобождава като членове на Комисия по стипендиите на Община Сливен
Йордан Берберов
Стоян Гурков
2. Избира за членове на Комисията по стипендиите на Община Сливен:
Силвия Никова – главен експерт в дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт“
Соня Тенева Келеведжиева – общински съветник, Председател на
ПК ОНКВ
3. Точка 4 от Решение № 74/28.01.2016 год. се изменя и придобива следния вид:
„Милена Чолакова – директор дирекция „Образование, култура и
връзки с обществеността“
ВНАСЯ,
ДИМИТЪР МИТЕВ
Т.14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС Сливен
ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет
Сливен през Четвъртото тримесечие на 2016 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинския съвет приема Програма за своята работа по тримесечия.

На основание гореизложеното и чл. 38, ал.1 от Правилника 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 Програма за работата на Общински съвет Сливен през Четвъртото тримесечие
на 2016 год.
ВНАСЯ,
ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2016 ГОДИНА
М. ОКТОМВРИ
Тържествено заседание, посветено на Празника на град Сливен Димитровден.
М. НОЕМВРИ
1. Одобряване план-сметка за 2017 год. разходите за поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване, събиране, извозване и обезвреждане на битовите
и други отпадъци от община Сливен.
2. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Сливен.
3. Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за
подкрепа на личностно развитие на територията на Община Сливен.
4. Одобряване Отчет за разходите за командировки през третото тримесечие на 2016
година на Кмета на община Сливен.
5. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по изпълнение
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2016 год.
6. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.
М ДЕКЕМВРИ
1. Програма за развитие на читалищната дейност в община Сливен през 2017 год.
2. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на Община Сливен.
3. Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на Община Сливен

4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по изпълнение
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2016 год.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

Т.15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев – Кмет на Община Сливен
Относно: Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на установените норми за вредни вещества на община Сливен за периода
2014 – 2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.27 ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - ЗЧАВ (Обн.,
ДВ, бр. 45/1996 г.) кметовете на общини разработват и общинските съвети приемат
програми за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на
установените норми за вредни вещества за територията на съответната община. Поради
приключване периода на действие на предходната програма, Община Сливен е
разработила актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на
територията на Община Сливен с период на действие до 2020 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл.27 ал.1 от ЗЧАВ
предлагам на Общинския съвет Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема актуализация на Програма за намаляване нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на
територията на Община Сливен за периода 2014 – 2020 г.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т.16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе
върху поземлен имот общинска собственост в землището на кв.Речица, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Във връзка с изграждане на обект: ”Пътна връзка в имот с проектен
идентификатор № 67338.801.116 (образуван от имоти № 67338.801.16 и №
67338.801.17) по кадастралната карта на гр.Сливен“, представляващи полски път и
изоставена орна земя, общинска собственост, актувани с АОС № 2677/16.12.2010г., за
осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор № 67338.801.5,
отреден „За метанстанция“, местност „Къра“, землище кв.“Речица“, гр.Сливен, в
Общинската администрация е постъпило заявление от Славянка Петрова Йорданова за
даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе върху следния
имот с проектен идентификатор, представляващ общинска собственост в землището на
кв.Речица, гр.Сливен:
-ПИ №67338.801.116 по кадастралната карта на гр.Сливен /представляващ част
от ПИ 67338.801.16 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ
67338.801.17 с НТП „изоставена орна земя“/ и засегната площ 423 кв.м, при съседи:
67338.801.114, 67338.801.115, 67338.801.5, 67338.801.118, 67338.801.119, 67338.801.117,
67338.801.18.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.30,
ал.3 от ППЗОЗЗ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Дава на Славянка Петрова Йорданова предварително съгласие за определяне на
площадка или трасе за изграждане на пътна връзка върху следния имот с проектен
идентификатор, общинска собственост в землището на кв.“Речица“, гр.Сливен: ПИ №
67338.801.116 по кадастралната карта на гр.Сливен и засегната площ 423 кв.м, при
съседи: 67338.801.114, 67338.801.115, 67338.801.5, 67338.801.118, 67338.801.119,
67338.801.117, 67338.801.18.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т.17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот с идентификатор № 68117.11.9521 - частна общинска
собственост в местността “Юрта“ в землището на село Сотиря, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация e постъпилo заявлениe с искане за извършване на
покупко-продажба на общински поземлен имот-земеделска земя в землището на
с.Сотиря.
Поземленият имот е с идентификатор № 68117.11.9521 по плана на
новообразуваните имоти на местността „Юрта“, одобрен със Заповед № РД-11-0903/26.04.2004 г. на Областен управител, с площ от 0,635 дка, с трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно ползване: територии, предназначени за
селското стопанство, при съседи: 68117.11.6629, 68117.11.6628, 68117.11.6658,
68117.11.6657, актуван с АОС № 340/23.09.2015г., с данъчна оценка 15,34 лв.
(петнадесет лева тридесет и четири ст.).
За Община Сливен е целесъобразно да бъде извършена продажба, чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи
от задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от лицензиран
оценител на недвижими имоти, член на Камарата на независимите оценители в
България, възлизаща на 492 лв.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от
ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва раздел I “Прoдажби” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти- общинска собственост за 2016г., приета с Решение № 68 от
28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с поземлен имот, находящ се в землището на
с.Сотиря, местност „Юрта“ с идентификатор № 68117.11.9521, с площ от 0,635 дка, с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
територии, предназначени за селското стопанство, актуван с АОС № 340/23.09.2015г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен
имот с идентификатор № 68117.11.9521 по плана на новообразуваните имоти на
местността „Юрта“, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г. на Областен
управител, с площ от 0,635 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска,

начин на трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство, при
съседи:
68117.11.6629, 68117.11.6628, 68117.11.6658, 68117.11.6657, актуван с АОС №
340/23.09.2015г.
Начална тръжна цена 550 лв. ( петстотин и петдесет лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т.18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТСЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
помещение с полезна площ 37 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на масивна сграда –
здравна служба, парцел 1, кв. 8 по плана на с. Божевци, общ. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен с вх.№5601-12/2/ от 23.08.2016 год. е постъпило предложение
от Кмета на с. Божевци, общ. Сливен за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с полезна площ 37 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на
масивна сграда – здравна служба, парцел 1, кв. 8 по плана на с. Божевци, общ. Сливен,
(акт за публична общинска собственост №1 от 15.09.1999 год.). Кметът на селото е
предложил предназначението на обекта да е за офис.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.
7 от ЗОС, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016 г., приета с Решение №68 от 28.01.2016 г. на Общински
съвет Сливен, като в раздел V. „Отдаване под наем“ се създава нова точка, и в графа
„Имот“ се вписва “Помещение с полезна площ 37 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на

масивна сграда – здравна служба, парцел 1, кв. 8 по плана на с. Божевци, общ. Сливен“,
в графа „площ“ се вписва „37 кв.м.“, а в графа „Описание“ се вписва „офис“.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с полезна площ 37 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на
масивна сграда – здравна служба, парцел 1, кв. 8 по плана на с. Божевци, общ. Сливен,
общ. Сливен.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 56 (петдесет и шест) лева, без ДДС;
 Депозит: 56 (петдесет и шест) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за офис.
 Изисквания към кандидатите: да са физически или юридически лица.
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.19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Добив на суха и паднала дървесна маса от общинска горска територия в
землищата на с. Раково, с. Голямо Чочовени, с. Трапоклово и с.Горно Александрово,
собственост на Община Сливен
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
За задоволяване нуждите на местното население с дърва от суха и паднала маса
на територията на Община Сливен и във връзка с нереализираната такава от общинска
горска територия от ЛФ 2015 г., приета с Решение № 1768 от 23.04.2015 год., вкл.
подотдели 171"и"- 20м3, землище с.Раково, в подотдел 549”д”- 7 м3, 549”е”- 4м3
землище с. Г.Чочовени, в подотдели 323”в"- 5м3, 323”д” - 2м3, землище с. Трапоклово,
всички с нереализиран остатък от суха и паднала маса от ЛФ 2015 год. да бъдат
прехвърлeни в ЛФ 2016г. и включва в ЛФ 2016 новоинвентаризирани подотдели 323
„г“ - 1м3, 324 „г“ - 4м3, 325„а“ - 3м3, 325 „б“ - 3м3, 325 „в“ - 3м3, землище с. Трапоклово,

327 „б“- 2 м3, 327 „г“- 3м3, 330„в“ - 5м3, 330 „д“ - 6м3, 330 „е“ - 6м3, 330 „и“- 7м3
землище с. Горно Александрово, подотдели 545 „н“ - 3м3, 562 „д“ - 3м3, 563„в“ - 5м3,
563 „з“ - 5м3, землище с. Голямо Чочовени, всички горска територия, собственост на
Община Сливен.
Кметовете на населени места, трябва да изготвят списъци, в които да се вписват
трите имена на физическите лица и постоянен адрес, на не повече от един член от
домакинство. Същите да не са търговци и да използват дървесината за лични нужди,
без право на продажба. Списъците се одобряват от Кмета на Община Сливен и след
това се представят в ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“.
Всяко лице, включено в утвърдения списък за добив на суха и паднала дървесна
маса има право да закупи 1/един/ пространствен кубически метър дърва за огрев и е
длъжно да я добие за собствена сметка и да заплати такса, за добитите дърва по
10.00лв. (десет лева) без ДДС за 1(един) пространсвен кубик, съгласно чл.55, т.43 под.3
от „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на Община Сливен" и 1.25лв. (един лев и двадесет и
пет стотинки) за издаване на позволително, в касата на ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси“, след представяне на документ за самоличност.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71 ал.1,т.1, ал.2 т.1 „б",
ал.3, 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 чл.55, т.43 под.3 от „Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на Община Сливен", Общински съвет
РЕШИ:
1.
Дава съгласие в подотдел 171"и"- 20м3, землище с.Раково, в подотдели
3
549”д”- 7 м , 549”е”- 4м3 , землище с. Г.Чочовени, в подотдели 323”в"- 5м3, 323”д” 2м3, землище с. Трапоклово, всички с нереализиран остатък от суха и паднала маса от
ЛФ 2015 год. да бъдат прехвърлeни в ЛФ 2016г. и включва в ЛФ 2016 г.
новоинвентаризирани със суха и паднала маса подотдели 323 „г“ - 1м3, 324 „г“ - 4м3,
325„а“ - 3м3, 325 „б“ - 3м3, 325 „в“ - 3м3, землище с. Трапоклово, 327 „б“- 2 м3, 327 „г“3м3, 330„в“ - 5м3, 330 „д“ - 6м3, 330 „е“ - 6м3, 330 „и“- 7м3 в землище с. Горно
Александрово, подотдели 545 „н“ - 3м3, 562 „д“ - 3м3, 563„в“ - 5м3, 563 „з“ - 5м3, в
землище с. Голямо Чочовени, всички горска територия, собственост на Община
Сливен, за извеждане на принудителна сеч, провеждаща се при наличие на повреди,
причинени от абиотични въздействия с цел усвояване на дървесината.
2.
Възлага на кмета на Община Сливен, да утвърди списъци, изготвени от
кметовете на населените места за добив на суха и паднала дървесна маса, като се
вписват трите имена на физическите лица и постоянен адрес, на не повече от един член
от домакинство. Същите, да не са търговци и да използват дървата за огрев за лични
нужди, без право на продажба. Всяко лице, включено в утвърдения списък за добив на
суха и паднала дървесна маса има право да закупи 1 /един/ пространствен кубически
метър дърва за огрев и е длъжно да добие за собствена сметка и да заплати цена за
добитите дърва за огрев по 10.00лв. /десет лева/ без ДДС за 1 /един/ пространствен
кубик дърва за огрев, съгласно чл.55, т.43 под.3 от „Наредба за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на Община Сливен и 1.25лв. /един лев и двадесет и пет стотинки/ за

издаване на позволително. Заплащането да се извършва в касата на ОП “Земеделие,
гори и водни ресурси", срещу представяне на документ за самоличност.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Изменение и Допълнение на Решение 291 от 30.06.2016 год. и на
Решение 332 от 28.07.2016 год.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
С Решение 291 от 30.06.2016 год. и Решение 332 от 28.07.2016 год. за добив на
дърва за огрев от общинска горска територия в землищата на с.Раково, с.Ичера,
с.Горно Александрово и Стара река 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 е прието включване на отдели в ЛФ
2016 год.
След извършени проверки в отдели от ЛФ 2015 год. се установи, че в две
насаждения, общинска горска територия в отд. 182 „ж“ и 183 „в“, намиращи се в
землището на с.Раково, Община Сливен, дървостоят е повреден от абиотични фактори,
като дърветата са основно повалени и по малка част пречупени. Изготвено е планизвлечение за промяна вида на сечта и е изпратено за проверка в Регионална дирекция
по горите- Сливен на 27.07.2016 год. Изготвен е протокол от РДГ- Сливен с
констатирани на терен повреди върху дървостоя. С цел предотвратяване похабяването
на пострадалата дървесина, предлагаме да се изведе принудителна сеч с предвидено
ползване в отд. 182 „ж“-105 куб. м стояща маса с клони и в отд. 183 „в“- 155 куб.м.
стояща маса с клони.
На основание на гореизложеното и във връзка предотвратяване похабяването на
пострадалата дървесина за задоволяване нуждите на местното население, в т.ч. лица с
увреждания, с намалена работоспособност над 71%, военноинвалиди и ветерани с
дърва за огрев на територията на Община Сливен, да бъдат включени в ЛФ 2016 год.
подотдели 182 ”ж” – 105 м3 и 183 „в“- 155 м3, намиращи се в землището на село
Раково, община Сливен.
Добивът на дървата за огрев ще се извършва от горска територия- общинска
собственост.
Предложения обем дървесина е в стояща маса с клони. След одобрение на планизвлечението от РДГ-Сливен, получено разрешение от РИОСВ- Стара Загора,

маркиране и изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина
(сортиментиране), ще бъдат уточнени плътните кубически метри на дървата за огрев в
лежаща маса.
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.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. и
Решение 332 от 28.07.2016 год., като предлагам Общински
съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 291 от 30.06.2016год. и Решение 332 от
28.07.2016 год. както следва:
м3»;

§1 В т. 1 абзац първи се правят следните редакции след изразът «192„г“- 360
се добавя «182„ж“- 105 м3» и «183„в“- 105 м3»
§2 В т.2 след изразът «192„г“» се добавя «182„ж“» и «183„в“»

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Кирчо Димитров – общински съветник
Пламен Крумов – общински съветник
ОТНОСНО: Освобождаване на управителя на “ДКЦ-1 - Сливен” ЕООД
и назначаване на временно изпълняващ длъжността.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Управителят на „ДКЦ – 1 Сливен” ЕООД д-р Александър Александров уведоми
Общинския съвет за намерението си да освободи длъжността след изтичане срока на
договора за управление.

Предложение за освобождаването му и назначаване на временно изпълняващ
длъжността беше внесено за разглеждане в заседанието на Общинския съвет на
30.06.2016 г. от председателя на ПК по оперативен контрол но не беше прието.
Предлагам на Вашето внимание кандидатурата на д-р Тодор Ганчев Ганчев за временно
изпълняващ длъжността управител на „ДКЦ-1-Сливен”ЕООД.
Д-р Ганчев има призната специалност вътрешни болести. От 1988 год. работи
като лекар-ординатор, зам.-директор и лекар-терпапевт в МБАЛ „Д-р Иван
Селимински” Сливен.
Във връзка с гореизложеното и на основание § 1а от ЗР на Наредба № 9 за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по ЗЛЗ и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в
капитала, предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Прекратява договора за възлагане на управлението на “ДКЦ-1 - Сливен”
ЕООД с д-р Александър Петков Александров.
2. Възлага на кмета да сключи договор за възлагане на управлението на
“ДКЦ-1-Сливен”ЕООД
с д-р Тодор Ганчев Ганчев до провеждане на конкурс.
3. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 320 на сто от
отчетената средна месечна брутна работна заплата за търговското дружество.
4. Възлага на Кмета на общината да внесе на следващото заседание на
Общинския съвет предложение за провеждане на конкурс за избор на управител на
“ДКЦ-1 - Сливен” ЕООД
5. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.1 от
АПК.
ВНАСЯ:
1.
КИРЧО ДИМИТРОВ
2.
ПЛАМЕН КРУМОВ
Т.22
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев – Кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за избор на управител на “ДКЦ-1 - Сливен” ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С Решение № 293/30.06.2016 г. на
Общински съвет не беше прието
предложението за освобождаването на д-р Александров от длъжността управител на
“ДКЦ-1 - Сливен” ЕООД и за провеждане на конкурс за избор на нов управител, както
и за назначаването на временно изпълняващ длъжността до провеждане на конкурс.

С писма № 4704-1024/1/ от 20.04.2016 г. и № 4704-1024/2/ от 15.06.2016 г. Ви
уведомих за намерението на д-р Александров да прекрати договора за управлението на
“ДКЦ-1 - Сливен” ЕООД след изтичане на срока.
На основание чл.3, ал.1 и § 1а от ЗР на Наредба № 9 за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ и
чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община
Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала, предлагам Общинския
съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Обявява конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен
център 1 – Сливен” ЕООД, гр. Сливен за срок от 3 /три/ години;
2. Изисквания към кандидатите:
До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и
квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна
степен „магистър” по икономика и управление с придобита образователна и/или научна
степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по
чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт,
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите,
притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина да имат
придобита специалност.
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани.
3. Необходими документи, място и срок на подаването им:
3.1.Заявление за участие в конкурса – свободен текст, към което се прилагат два
отделни плика, както следва:
- плик № 1 съдържащ необходимите документи, удостоверяващи съответствието на
кандидатите с изискванията за участие,
3.2.Биографична справка /резюме/.
3.3.Нотариално заверени копия от:
А/
- Диплом за завършено висше образование с образователно-квалификационна
степен „магистър” по медицина,
- документ, удостоверяващ придобита специалност;
- документ за придобита квалификация по здравен мениджмънт,
или
Б/
- Диплом за завършено висше образование образователно-квалификационна
степен „магистър” по икономика и управление с придобита образователна и/или научна
степен,
- документ, удостоверяващ придобита специалност или преминато обучение за
повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта
на здравния мениджмънт,
3.4. Квалификацията по здравен мениджмънт може да се удостовери с
документите, посочени в §3, от Заключителните разпоредби на Наредба № 9 от
26.06.2000г. на Министъра на здравеопазването;

3.5. Документи, удостоверяващи наличието на минимум пет години трудов стаж
като лекар или икономист. Лицата могат да представят и документи, удостоверяващи
наличието на минимум три години управленски опит;
3.6. Свидетелство за съдимост.
- плик № 2 съдържащ Писмена разработка със следните изисквания:
Да съдържа програма за развитието и дейността на „Диагностично-консултативен
център 1 – Сливен” ЕООД, гр. Сливен за тригодишен период /2017г- 2019 г/
Плик № 1 и плик № 2 се запечатват в един общ плик и се подават със
заявлението в деловодството на Община Сливен най-късно до 16 ч. на 08.11.2016 г.
4. Тема на събеседването е писмената разработка, представена от
кандидата и познаването на нормативната уредба в областта на
здравеопазването.
5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на 10.11.2016г. от 10.00 часа в сградата на община
Сливен зала № 119.
6. Утвърждава проект на договор за управлението
Лечебното заведение предоставя на кандидатите документи относно
структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала всеки работен
ден в срок до 15 часа на 04.11.2016 г. в счетоводството на „ДКЦ-1-Сливен” ЕООД,
гр.Сливен, бул.“Христо Ботев” № 2 А.
7. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса от 5 члена в
състав:
Председател: Румен Иванов – заместник кмет,
Секретар: Любомир Стамов - правоспособен юрист,
Членове:
1. Д-р Тодор Бакалов - магистър по медицина
2. Д-р Петя Балулова - представител на РЗИ
3. Мустафа Мустафов – общински съветник
8. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
ВНАСЯ:
КМЕТ:
Стефан Радев
Т.23
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, Община Сливен
Уважаеми госпожи и господа,

С протокол № 19/03.06.2016г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие проект за изменение на подробния устройствен план за УПИ ХХХ–
163 и УПИ ХХХI, кв.92, кв.”Комлука”, гр.Сливен. Имотите предмет на разработката са
общинска собственост, като УПИ ХХХ–163 е отреден за жилищно строителство, а УПИ
ХХХI – „За трафопост”. Трафопостът не е изграден и действащия план не е приложен.
Проектът за изменение на плана предлага ХХХI – „За трафопост” да отпадне поради
липса на необходимост и недостатъчна площ и да се приобщи към УПИ ХХХ–163, за да
се осигурят необходимите паркоместа за съществуващата в имота многофамилна
жилищна сграда, без да се предвижда ново застрояване.
С протоколи № 19/03.06.2016г. и №11/25.03.2016г. Общинския експертен съвет
по устройство на територията прие като предложение по чл.135 ал.2 от ЗУТ проект за
изменение на подробния устройствен план за УПИ II-„За жилищно строителство и
обществено обслужващи сгради”, кв.569, кв.”Българка”, гр.Сливен. Проектът за
изменение на плана предвижда образуването на нов самостоятелен УПИ V с отреждане
„За обществено обслужване и търговия”, представляващ минимална прилежаща площ
към съществуващ обект за обществено хранене – сладкарница. Площа на
новообразувания УПИ V е 375 кв.м., като надстрояване в имота не се предвижда.
С протокол № 29/12.08.2016г. 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 LII–„За автосалон, сервиз, магазин, складове и
търговия”, кв.14, Промишлена зона, гр.Сливен. Проектът за изменение на плана
предвижда разделянето на УПИ LII на два нови УПИ LII и УПИ LX, при запазване на
същото отреждане, като за осигуряване на достъп до новообразувания УПИ LX от изток
се проектира нова улична регулация – улица от осова точка 459В до осова точка 459Д.
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 за УПИ
ХХХ–163 и УПИ ХХХI-„За трафопост”, кв.92, кв.”Комлука”, гр.Сливен, като
отпада УПИ ХХХI – „За трафопост” и площа му се приобщава към УПИ ХХХ–
163, без да се предвижда ново застрояване.
2. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план за УПИ II„За жилищно строителство и обществено обслужващи сгради”, кв.569,
кв.”Българка”, гр.Сливен, като се образува нов УПИ V с отреждане „За
обществено обслужване и търговия”, прилежащ към съществуващ обект за
обществено хранене – сладкарница.
Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план за УПИ LII–
„За автосалон, сервиз, магазин, складове и търговия”, кв.14, Промишлена зона,
гр.Сливен, като УПИ LII се разделя на два нови УПИ LII и УПИ LX, при
запазване на отреждането и за осигуряване на достъп до новообразувания УПИ
LX от изток се проектира нова улична регулация – улица от осова точка 459В до
осова точка 459Д.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т.24

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 водопроводно
отклонение в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на водопроводно отклонение за минерална вода от
водовземно съоръжение С2+С3 от находище Сливенски минерални бани, до ПИ
30990.29.253, отреден „За производствени и складови дейности – винарска изба“,
местност „Япраклий“, землище с.Злати войвода, общ.Сливен, в Общинската
администрация е постъпило заявление от „Тера инвест“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 водопроводно отклонение за минерална вода от
водовземно съоръжение С2+С3 от находище Сливенски минерални бани, до ПИ
30990.29.253, отреден „За производствени и складови дейности – винарска изба“,
местност „Япраклий“, землище с.Злати войвода, общ.Сливен и засягащо следните
имоти, находящи се извън регулационните граници на сел. обр.“Сливенски минерални
бани“: имоти 30990.30.43, 30990.30.42, 30990.99.1, 30990.29.290, 30990.99.5,
30990.29.295 и 30990.29.287, общинска собственост; имоти 30990.29.79, 30990.29.253,
30990.29.98, 30990.29.72, 30990.29.86 и 30990.29.82, частна собственост и имот
30990.502.25, път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост, всички в
землище с.Злати войвода, общ.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за изграждане на водопроводно отклонение за минерална вода
от водовземно съоръжение С2+С3 от находище Сливенски минерални бани, до ПИ
30990.29.253, отреден „За производствени и складови дейности – винарска изба“,
местност „Япраклий“, землище с.Злати войвода, общ.Сливен и засягащо следните
имоти, находящи се извън регулационните граници на сел. обр.“Сливенски минерални
бани“: имоти 30990.30.43, 30990.30.42, 30990.99.1, 30990.29.290, 30990.99.5,
30990.29.295 и 30990.29.287, общинска собственост; имоти 30990.29.79, 30990.29.253,
30990.29.98, 30990.29.72, 30990.29.86 и 30990.29.82, частна собственост и имот
30990.502.25, път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост, всички в
землище с.Злати войвода, общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Внася:
КМЕТ:
/Стефан Радев/

Т.25
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 водопроводно
отклонение в землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод Ф90 ПЕВП, попадащ в ПИ 67338.53.34 до ПИ 67338.53.37, в който ще бъде
реализирано инвестиционно намерение „За складова база за собствена селскостопанска
продукция и техника“, местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен, в Общинската
администрация е постъпило заявление от ЕТ“ЕЛМАТ-Мария Събева“ 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 водопроводно отклонение от съществуващ водопровод
Ф90 ПЕВП, попадащ в ПИ 67338.53.34 до ПИ 67338.53.37, в който ще бъде
реализирано инвестиционно намерение „За складова база за собствена селскостопанска
продукция и техника“, местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен и засягащо
имоти 67338.53.29, 67338.53.30, 67338.53.32, 67338.53.33 и 67338.53.34, всички в
землището на гр.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ
водопровод Ф90 ПЕВП, попадащ в ПИ 67338.53.34 до ПИ 67338.53.37, в който ще бъде
реализирано инвестиционно намерение „За складова база за собствена селскостопанска
продукция и техника“, местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен и засягащо
имоти 67338.53.29, 67338.53.30, 67338.53.32, 67338.53.33 и 67338.53.34, всички в
землището на гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Внася:
КМЕТ:
/Стефан Радев/

Т.26
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно:

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

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №254 от 26.05.2015г. Общински съвет – Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за изграждане на ел.кабел 1кV от
ТП“КЗС“, разположен на южната регулационна граница на с.Чокоба, общ.Сливен, до
ПИ 102012, стопански двор, местност “До могилите“, землище с.Чокоба, общ.Сливен.
С протокол №25/15.07.2016г. 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 ел.кабел 1кV от ТП“КЗС“, разположен на
южната регулационна граница на с.Чокоба, общ.Сливен, до ПИ 102012, стопански
двор, местност “До могилите“, землище с.Чокоба, общ.Сливен и преминаващ през
общински имоти 102098, местност“Мешака“, с НТП „Полски път“ и 000140, местен път
SLV2081 в същото землище. От двете страни на трасето е предвиден сервитут по 2.0м.
На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е съобщен на
заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.64/16.08.2016г. на Държавен
вестник. Възложител на проекта е „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.
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 1кV от ТП“КЗС“, разположен на южната
регулационна граница на с.Чокоба, общ.Сливен, до ПИ 102012, стопански двор,
местност “До могилите“, землище с.Чокоба, общ.Сливен и преминаващ през общински
имоти 102098, местност“Мешака“, с НТП „Полски път“ и 000140, местен път SLV2081
в същото землище.
КМЕТ:
/Стефан Радев/

Т.27
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно:

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

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №250 от 26.05.2015г. Общински съвет – Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за изграждане на ел.кабел 20кV от
съществуващ ЖР стълб №72 на ВЛ 20кV „Качулка“ в ПИ 67338.301.216, местност
„Манастирското“, з-ще гр.Сливен до нов БКТП в ПИ 67338.302.100, отреден „За
дървопреработвателна дейност“, местност „Асеновско дефиле“, землище гр.Сливен. С
протокол №25/15.07.2016г. 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 ел.кабел 20кV от съществуващ ЖР стълб №72 на ВЛ
20кV „Качулка“ в ПИ 67338.301.216, местност „Манастирското“, з-ще гр.Сливен до нов
БКТП в ПИ 67338.302.100, отреден „За дървопреработвателна дейност“, местност
„Асеновско дефиле“, землище гр.Сливен и преминаващ през имоти 67338.301.216,
местност „Манастирското“ с НТП „Широколистна гора“ и 67338.302.104,
местност“Асеновско дефиле“, с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ в
същото землище. От двете страни на трасето е предвиден сервитут по 2.0м и 0.7м. На
основание чл.128 ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е съобщен на
заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.64/16.08.2016г. на Държавен
вестник. Възложител на проекта е „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.
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 ЖР стълб №72 на ВЛ
20кV „Качулка“ в ПИ 67338.301.216, местност „Манастирското“, з-ще гр.Сливен до нов
БКТП в ПИ 67338.302.100, отреден „За дървопреработвателна дейност“, местност
„Асеновско дефиле“, землище гр.Сливен и преминаващ през имоти 67338.301.216,
местност „Манастирското“ с НТП „Широколистна гора“ и 67338.302.104,
местност“Асеновско дефиле“, с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ в
същото землище.
КМЕТ:
/Стефан Радев/

Т.28
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 с идентификатор 67338.801.7,
м.„Къра”, землището на кв.Речица, гр.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 №940017649/08.09.2016г. от Диан Георгиев Дойчев с искане за разрешаване на
градоустройствено проектиране, придружено с оригинална скица №15-384275/
05.08.2016г. от СГКК-Сливен, документ за собственост и планово задание от
възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта
от изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на имот с идентификатор
67338.801.7, м.„Къра”, землището на кв.Речица, гр.Сливен от земеделски в „Паркинг”.
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 с
идентификатор 67338.801.7, м.„Къра”, землището на кв.Речица, гр.Сливен с цел
преотреждане на имота в „Паркинг”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.801.7, м.„Къра”,
землището на кв.Речица, гр.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.29

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 с идентификатор 67338.852.7,
м.„Баалъка”, землището на кв.Речица, гр.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 №940016657/23.08.2016г. от Диан Георгиев Дойчев с искане за разрешаване на
градоустройствено проектиране, придружено с оригинална скица №15-384289/
05.08.2016г. от СГКК-Сливен, документ за собственост и планово задание от
възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта
от изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на имот с идентификатор
67338.852.7, м.„Баалъка”, землището на кв.Речица, гр.Сливен от земеделски в
„Складова база за собствена селскостопанска продукция и техника”.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за имот с
идентификатор 67338.852.7, м.„Баалъка”, землището на кв.Речица, гр.Сливен с цел
преотреждане на имота в „Складова база за собствена селскостопанска продукция и
техника”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.852.7, м.„Баалъка”,
землището на кв.Речица, гр.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Програмата на Община Сливен за отбелязване празника на Сливен
26 октомври, Димитровден
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Решение № 355/28.07.2016 г. предлагам на Вашето внимание
програмата на Община Сливен за отбелязване на празника на Сливен - 26 октомври,
Димитровден, за утвърждаване от Общинския съвет.
Програмата е конструирана съгласно основните цели на утвърдения от
Общинския съвет идеен проект за приемственост и иновативност на събитията и
инициативите, както и за повишаване на атрактивността на Сливен като туристическа
дестинация. Включените прояви са разнообразни по характер и дават възможност за
участие на отделните възрастови и социални групи в празничната програма в
зависимост от техните потребности и интереси.
Програмата има отворен характер, може да бъде допълвана и обогатявана с нови
инициативи. Проявите се организират от общинската администрация, в партньорство с
културните организации, учебни заведения, спортни клубове, НПО и др., като
кулминацията на тържествата е на 24, 25 и 26 октомври.
Убеден съм, че Общинският съвет ще оцени стремежа на администрацията за
утвърждаване и обогатяване традицията на празника на Сливен – 26 октомври,
Димитровден, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ще вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Утвърждава Програмата на Община Сливен за 26 октомври, Димитровден –
празник на Сливен, съгласно Приложение 1.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Приложение 1
26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА СЛИВЕН
ПРОГРАМА
15 октомври /събота/
Крепост „Туида“
Фолклорен фестивал – надиграване „Приятели чрез танца“
/по програма/
Организира: Танцова къща „Приятели
чрез танца“, Сдружение „Дай, бабо,
огънче“
10.00 ч., зала „Васил Левски“
Открит национален турнир по спортни танци „Купа Сливен 2016“
Организира: Клуб по спортни танци
„Сливен“
19 октомври /сряда/
17.30 ч., зала „Май“
Представяне на книгата на Виктор Дойчинов „Сонети“ – отпечатана с подкрепата на
Общински фонд „Култура“
Организира: Виктор Дойчинов
20 октомври /четвъртък/
18.30 ч., зала „Май“
Представяне на книгата на Димка Илиева „Най-ръкоделният град“ – отпечатана с
подкрепата на Общински фонд „Култура“
Организира: Димка Илиева
20.00 ч., Малка сцена
„Ако бях кмет“ – младежка среща – дебати
Организира: Обществен дарителски
фонд – Сливен

21 октомври /петък/
17.00 ч., Хаджиданчови къщи
„Съкровищата на Хаджиданчовите къщи“ – надпревара за малки родолюбци
Организира: Обществен дарителски
фонд – Сливен
17.00 ч., зала „Май“
Представяне на библиографски указател „Сливен в творчеството на българските
писатели“. Със специалното участие на проф. Радка Колева
Организира: РБ „Сава Доброплодни“
17.30 ч., зала „Май“
„Сливен – мое вдъхновение“ – поетичен рецитал. С участието на актьора Христо
Симеонов
Организира: РБ „Сава Доброплодни“
21 – 22 октомври
09.00 ч., зала „Васил Левски“
ХІІ Международен турнир по борба за кадети „Стоте войводи“
Организира: Армейски спортен клуб по
борба – Сливен
22 – 23 октомври
Крепост „Туида“
Втори средновековен панаир „Помни славата“
/по програма/
Организира: Община Сливен, крепост
„Туида“
24 октомври /понеделник/
Двадесет години Дневен център за деца с увреждания „Св. Стилиян Детепазител“
/по програма/
Организира: Дневен център за деца с
увреждания „Св. Стилиян
Детепазител“

11.00 ч., ДКТ
Представление за децата на Сливен от Държавен куклен театър – Сливен
Организира: Държавен куклен театър
– Сливен
11.00 ч., зала „Сирак Скитник“
Награждаване на участниците в конкурса „Аз и моят град“
Организира: Художествена галерия
„Димитър Добрович“, Община Сливен
17.00 ч., фоайе на зала „Май“
Откриване на изложба „30 години Национален музей на текстилната индустрия“
Организира: Национален музей на
текстилната индустрия
16.30 – 19.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Фестивал „Младостта на Сливен днес – бъдеще на Европа утре“ – с участието на
доброволци и млади таланти по програма „Еразъм плюс“
Организира: Младежки дом – Сливен
18.00 ч., Първата държавна текстилна фабрика
Откриване на изложба „Един завет! На родний край пазете си земите“, посветена на
участието на сливенски 11-ти пехотен, 7-ми конен и 6-ти артилерийски полкове в
Първата световна война 1915-1918 г.
Организира: Регионален исторически
музей
20.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на Клубове „Хоро“ от Сливен
Организира: Община Сливен
25 октомври /вторник/
10.00 ч., зала „Май“
Тържествено заседание на ОбС по повод празника на Сливен
Организира: Общински съвет – Сливен

10.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Концерт с участието на деца от детските градини в Сливен
Организира: Община Сливен
11.00 ч., читалище „Дружба“
„Вкусните гозби на нашите баби“ – кулинарно шоу с участие на баби и внуци
Организира: Обществен дарителски
фонд – Сливен
18.00 ч., ДТ „Стефан Киров“
Церемония по връчване наградите на Община Сливен за 2016 г. Концерт-спектакъл
Организира: Община Сливен
19.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Концерт с участието на гостуващ изпълнител
Организира: Община Сливен
20.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Празнични илюминации
Организира: Община Сливен
26 октомври /сряда/
08.30 ч., Катедрален храм „Свети Димитър”
Празнична Света литургия
Организира: Сливенска митрополия
09.30 ч., Къща-музей „Добри Чинтулов”
Ритуал по вписване името на носителя на наградата „Добри Чинтулов” в паметната
лауреатска книга
Организира: Община Сливен
11.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Тържествена церемония по повод празника на Сливен:
 Ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и ЕО;

 Приветствие по повод празника;
 Благодарствен молебен за здраве и добруване на гражданите на Сливен;
 Полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските
възрожденци.
Организира: Община Сливен
11.45 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен и
Ансамбъл за народни песни и танци „Пазарджик“
Организира: Ансамбъл за народни
песни и танци – Сливен
18.00 ч., галерия „Седем“
„Заветът на града“ – изложба от сливенски пейзажи
Организира: Обществен дарителски
фонд – Сливен
26 – 28 октомври
Първата държавна текстилна фабрика
ХVІІІ Национална текстилна конференция 2016 с международно участие
„Традиции и иновации в текстила и облеклото“
/по програма/
Организира: Организационен комитет
28 – 30 октомври
Национален турнир по спортен бридж
Организира: Бридж клуб – Сливен
29 октомври /събота/
10.00 ч., зала „Васил Левски“
Открит турнир и Държавно първенство по спортни танци „Купа България“
Организира: Клуб по спортни танци
„Туида“ – Сливен
17 – 26 октомври, паркинга на север от стадион „Хаджи Димитър”
Атракциони за деца

17 – 26 октомври, пл. „Добри Желязков” /пред НТС и около фонтана „Кълбото“/
Панаир на традиционните занаяти
Неуточнени дати:
Премиера на ДТ „Стефан Киров“ – Сливен
Именуване на Регионален исторически музей – Сливен с името на д-р Симеон Табаков
Откриване на паметника на д-р Симеон Табаков в кв. „Ново село“
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”
Представяне на каталога на Добри Добрев – отпечатан с подкрепата на Общински фонд
„Култура“
Изложби, представяне на книги и др.
Т.31
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев – кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Избор на знаменосец и асистенти на Знамето на град Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за символиката на Община Сливен,
Знамето на град Сливен се изнася от знаменосец и двама асистенти. Те се избират от
Общинския съвет за срок от една година.
На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за символиката на Община Сливен
предлагам Общинският съвет да приемe следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ИЗБИРА за знаменосец и асистенти на Знамето на Община Сливен за срок от
една година:
Цветомир Иванов Петков - знаменосец
Дима Валентинова Маринова - асистент
Яница Емилова Руманецова - асистент
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.32
ДО
ОБШИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН КРУМОВ – общински съветник, Председател на ПК ДМС
при Общинския съвет Сливен
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства на Асен Асенов Йорданов от ДЮШ
при ФК „Самуил” с. Самуилово за участие в Международния футболен
Турнир „Купа Южно Черно море”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен постъпи искане от г-н Г. Битев – президент на
ФК „Самуил” с. Самуилово за отпускане на финансови средства на Асен Асенов
Йорданов нападател в ДЮШ при ФК „Самуил” с. Самуилово за участието му в
Международния футболен турнир „Купа Южно Черно море”. Асен Йорданов е изиграл
24 футболни срещи, както и приятелски мачове по време на които е вкарал 30 гола.
Ръководството на отбора разчита на неговите умения и вярват, че неговото участие в
турнира ще допринесе за по доброто представяне на тима.
Семейството на Асен Йорданов е с ограничени финансови възможности и
поради това той не може да участва в турнира.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отпуска финансови средства в размер на 300/триста/ лева на Асен
Асенов Йорданов от ДЮШ при ФК „Самуил” с. Самуилово за участие
в Международния футболен турнир „Купа Южно Черно море”.
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. Асен Асенов Йорданов в срок до 23 декември 2016 год. да внесе отчет
за изразходване на финансовите средства.

ВНАСЯ,
ПЛАМЕН КРУМОВ

Т.33
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА- Председател на ПК ОНКВ при Общински съвет
Сливен
ОТНОСНО: Финансиране на одобрени проекти от есенна сесия на ОбФ „Култура” към
Община Сливен, със заделени средства от бюджета на Община Сливен в дейност
„Други дейности по културата”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за работа на Общински фонд
„Култура” към Община Сливен за финансиране дейността на Фонда са предвидени
средства от бюджета на Община Сливен, в дейност „Други дейности по културата”.
На есенната сесия УС на ОбФ „Култура” одобри финансирането на следните
проекти:
1. Проект- Издаване на изследователски труд, свързан с живота и
творчеството на писателя Константин Константинов
Вносители- Сдружение „Артцентрик”, Автор на труда д-р Мира
Душкова;
2. Проект- „Паметникът- дело общонародно,
Възраждането”
Вносители - Петър Сяров и Костас Анастасиу;

продължение

на

3. Проект- „Децата на града” - документална поредица от късометражни,
документални филми.
Вносители- „22:22” ЕООД, с ръководител на проекта Илко Ганев;
4. Проект- Осми международен фестивал на източноправославната
църковна музика „Николай Триандафилов- Сливенец”.
Вносители- Сдружение „Смесен хор „Добри Чинтулов”;
5. Проект- „Болката на паметта-100 години от рождението на Мишо
Хаджийски” Автори Анна Малешкова и Николай Куртев.
Вносители- Анна Малешкова;
6. Проект- „Да знаем за войната, да пазим мира. 70 години от края на
Втората световна война 1945-2015”
Вносители- ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”; IV ОУ „Димитър Петров”.

На основание гореизложеното и чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предлагам Общинският съвет да
приеме следното
РЕШЕНИЕ:
I. ОТПУСКА финансови средства на проекти, одобрени на есенната сесия
на Общински фонд „Култура” към Община Сливен:
1. Проект- Издаване на изследователски труд, свързан с живота и
творчеството на писателя Константин Константинов.
Вносители- Сдружение „Артцентрик”, Автор на труда д-р Мира Душкова
Сума – 2300 лв.;
2. Проект- „Паметникът- дело общонародно,
Възраждането”
Вносители - Петър Сяров и Костас Анастасиу.
Сума – 2700 лв.;

продължение

на

3.Проект- „Децата на града” - документална поредица от късометражни,
документални филми.
Вносители- „22:22” ЕООД, с ръководител на проекта Илко Ганев
Сума – 3500 лв.;
4.Проект- Осми международен фестивал на източноправославната църковна
музика „Николай Триандафилов- Сливенец”.
Вносители- Сдружение „Смесен хор „Добри Чинтулов”.
Сума- 2000 лв;
5. Проект- „Болката на паметта- 100 години от рождението на Мишо
Хаджийски”. Автори Анна Малешкова и Николай Куртев.
Вносители- Анна Малешкова
Сума- 800 лв.;
6.Проект- „Да знаем за войната, да пазим мира. 70 години от края на Втората
световна война 1945-2015”.
Вносители- ПГПЗЕ „Захарий Стоянов”; IV ОУ „Димитър Петров”
Сума- 3200 лв.
II. Средствата се осигуряват от бюджета на Общински фонд „Култура” за
2016г., в дейност „Други дейности по културата”.
III. Организациите и лицата, на които се предоставят финансовите средства да
представят очет за изразходваните средства в съответствие с подписания договор с
Общински фонд „Култура” към Община Сливен.
ВНАСЯ,
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

Т.34
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – общински съветник, председател
на ПК ОНКВ
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год.
на Общинския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен беше входирано искане за отпускане на финансови
средства от Димчо Георгиев - кмет на кметство с. Сотиря, общ.Сливен за финансова
подкрепа по повод отбелязване празника на селото - Петковден.
ПК по образование, наука, култура и вероизповедание на своe заседаниe разгледа
искането и прие решение да предложи на Общинския съвет отпускането на финансови
средства.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам
Общинският съвет да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева на
кметство с. Сотиря – община Сливен, за озвучаване, викторина с награди,
спортни и забавни игри по повод отбелязване празника на селото – Петковден.
II. Средствата да се осигурят по Решение №254/1997год. на Общинския съвет:
/приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2016г./
III. Кметство с. Сотиря – община Сливен, да представи до 30.12.2016год. отчет за
изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при
Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.65, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, предлагам проектът за решение по мое предложение вх. № 30-001079/19.09.2016 год., относно отпускане на финансови средства по Решение №
254/1997 год. на Общинския съвет да придобие следния вид:
I.ОТПУСКА финансови средства в размер на:
1. 1500/хиляда и петстотин/ лева на Клуб по спортни танци

„Туида“ град Сливен за финансова подкрепа за провеждане на Държавно първенство
Купа „България“ и Открит турнир по спортни танци град Сливен“;
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1000/хиляда/ лева на:
1. Църковно настоятелство на храм „Свети Великомъченик
Теодор Тирон“ – местност Селището – Сливен;
2. НЧ „Петър Берон-1934“ с. Тополчане за организиране и
провеждане на празник „Фолклорно надпяване и надиграване“ в с. Тополчане.
3. Държавен куклен театър Сливен за участие в
Международен фестивал на театрите за деца в град Баня Лука, Република Сърбия.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 850/осемстотин и
петдесет/ лева на кметство с. Мечкарево за провеждане на Регионален фолклорен събор
„Зимни празници 2016“ - с. Мечкарево.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 800/осемстотин/ лева на
НЧ „Съгласие 1928“ - с. Чокоба за честване на деня на народните будители и
традиционния събор на селото.
V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500/петстотин/ лева на
кметство с. Сотиря за озвучаване, викторина с награди, спортни и забавни игри за
отбелязване празника на селото – Петковден.
VI. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на Общинския
съвет/Приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2016 год./
VII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 30.12.2016год. отчет за изразходваните средства в ПК по образование,
наука, култура и вероизповедания при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ,
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА
Т.35
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. Анна Иванова Лалова от гр.Сливен за рехабилитация и лечение. Същата има
100% ТНР с чужда помощ, водеща диагноза: последици от мозъчен инфаркт. Г-жа
Лалова е с тромбоза на абдоминална аорта-илеофеморален байпас, претърпяла е
двукратни операции от дискови хернии и в момента е на легло;

2. Данчо Янков Янков – съпруг на починалата Дора Димитрова Янкова – главен
специалист в кметството на село Гергевец, обш.Сливен за текущи нужди на
семейството, което се намира в затруднено финансово положение.
ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика на свои заседания разгледа
исканията и прие решения да предложи на Общинския съвет да подпомогне
гореизброените граждани.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам на
Общинския съвет да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 420/четиристотин и двадесет/лева на:
Анна Иванова Лалова от гр.Сливен, ………. за рехабилитация и лечение.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500/ петстотин /лева на:
Данчо Янков Янков от с. Гергевец, обш.Сливен за текущи нужди.
III. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„ Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет ”.
IV. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 30.12.2016год.
разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна
политика при Общински съвет Сливен.

ВНАСЯ:
ДИМИТЪР ПАВЛОВ
Т.36
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на Мария Златева Иванова.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпило заявление от г-н Злати Иванов
Христов с постоянен адрес с. Селиминово, ул. „Младост” № 1, община Сливен за
отпускане на персонална пенсия на непълнолетното дете Мария Златева Иванова.
Майката на горепосоченото дете г-жа Алтъна Христова Христова е починала на
17.08.2015 година.
Районно управление „Социално осигуряване” – Сливен, съответно с Разпореждане
№ 2115-19-54#2/22.01.2016 г. е отказало да отпусне наследствена пенсия на детето Мария
Златева Иванова, тъй като наследодателя няма придобит стаж от 5 години, от който една
година и осем месеца действителен осигурителен стаж към датата на смъртта.

Към настоящия момент г-н Злати Иванов Христов получава от Дирекция
„Социално подпомагане” - Сливен месечни помощи в размер на 42,90 лв. на основание
Закона за социално подпомагане.
На основание гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване на Мария Златева Иванова, ЕГН …………..
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т.37
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Мнение за опрощаване на несъбираеми държавни вземания към държавни
институции.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно нормативните изисквания за опрощаване на несъбираеми вземания
към държавата /ДВ бр. 100 – 1980 г., изм. бр.51 – 1984 г./, от Администрацията на
Президента на Република България е изпратена молбата на г-н Цанко Николов Христов
ЕГН ………….., жител на Община Сливен, с искане за проучване и мнение за
опрощаване на задълженията му.
Г-н Цанко Христов е с постоянна адресна регистрация – град Сливен,
………………..
След разглеждане на молбата в случая се за опрощаване на наложено
административно наказание „глоба” в размер на 100 лв., наложена с наказателно
постановление № 13 „Б” от 03.02.2016 г. на Началника на РУ на ОД на МВР – Сливен,
на основание чл. 53 от ЗАНН във вр. с чл. 218б от НК. Съгласно чл. 162, ал. 2, т.7 от
ДОПК, публични държавни и общински вземания са и тези по влезли в сила
наказателно постановление. Глобата наложена по наказателното постановление на
лицето отговаря на изискванията за вид на вземането.

Цанко Христов е пенсионер и получава пенсия в размер на 276,98 лв., а
съпругата му получава пенсия -150 лв, с която живее в едно домакинство. Не е
предоставена допълнителна информация от лицето за други видове доходи.
Съгласно изготвена справка от Дирекция „Местни данъци и такси”-Сливен,
лицето Цанко Христов не притежава движимо имущество и недвижима собственост.
Семейство Христови разполагат с доходи в размер на 426,98 лв., което е под
минималния праг на бедност.
На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Сливен да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема искането на Цанко Николов Христов, гр. Сливен, община Сливен,
относно опрощаване на задължения за неплатени задължения, наложени чрез
наказателно постановление.
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

