Т.1.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на
общинските пътища в Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Действащата Наредба за управление на общинските пътища в Община Сливен е приета
с Решение № 464 от 17 .03.2009 г, изменена с Решение № 510 от 23.04.2009 година и изм. и доп.
с Реш. №105/25.02.2016 год. на Общинския съвет – Сливен
С вх. № 30-00-412/05.04.2017 г. в Общински съвет Сливен е постъпил Протест от
прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, чрез Общински съвет – Сливен до
Административен съд – Сливен, срещу чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 34, ал.1, т. 5, букви „в“ и „г“, ал.
2 и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Сливен
Общинска администрация - Сливен счита, че протестът е основателен и обоснован,
поради което е необходимо да се направи изменение на цитираните по-горе норми от
Наредбата за управление на общинските пътища в Община Сливен
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 3 от ЗНА
и чл. 76, ал. 3 от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1.
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
управление на общинските пътища в Община Сливен, приложение към настоящото
решение.
Внася:
Стефан Радев,
Кмет на Община Сливен
МОТИВИ
Към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на
общинските пътища в Община Сливен
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, към
предложения от мен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
управление на общинските пътища в Община Сливен, прилагам следните мотиви –
отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
1.Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Сливен
Причината, която налага приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за управление на общинските пътища в Община Сливен е протест на прокурор в
Окръжна прокуратура – Сливен, срещу чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 34, ал.1, т. 5, букви „в“ и „г“, ал.
2 и чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от горецитираната наредба. Протестът е основателен, тъй като

нормите от наредбата противоречат на акт от по-висока степен, а именно Закона за
пътищата.
2.Цел на изменението и допълнението на наредбата
Целта на приемане на настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за управление на общинските пътища в Община Сливен е оспорените правни
норми да бъдат изменени, съобразно текстовете на Закона за пътищата.
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 изменените правни норми от Наредбата за управление на
общинските пътища в Община Сливен с действащото законодателство в Република България.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
управление на общинските пътища в Община Сливен, не противоречи на норми от повисока йерархия и на европейското законодателство.
Внася:
Стефан Радев,
Кмет на Община Сливен

Приложение
ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските
пътища в Община Сливен
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 се изменя по следния начин:
„улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях,
които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;“
§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, текстът „глоба от 300 лв. до 2000 лв.“ се заменя с „глоба от 1000 лв. до 5000
лв.“
2. В ал. 1, т. 5, букви в) и г) се отменят.
3. В ал. 2, текстът „глобата е от 500 лв. до 3000 лв.“ се заменя с „глобата е от 2000 лв.
до 7000 лв.“
4. В ал. 3 думите „Регионалната дирекция за национален строителен контрол“ се
заменят с думите „Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливен-гр.Сливен
при РДНСК Югоизточен район“
§ 3. (1) Чл. 35 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
„В случаите на нарушения по чл. 33 на юридическите лица и на едноличните търговци
се налага имуществена санкция от 1000 лв. до 5000 лв., а при нарушение на чл. 34 – в размер
от 3000 до 8000 лв.“
2. Ал. 2 се изменя по следния начин:
„При повторно нарушение по чл. 33, имуществената санкция е от 2000 лв. до 7000 лв.,
а по чл. 34 – в размер от 4000 до 12 000 лева.“

Т.2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно:Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Градска мобилност”.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 483 от 16.12.2016 г. на Общински съвет-Сливен е създадено Общинско
предприятие „Градска мобилност” с предмет на дейност управление, поддържане и търговска
експлоатация на платената зона за паркиране, управление и организация на дейността по
принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на територията на Община
Сливен.
За административни помещения на новообразуваното предприятие е отреден имот с
идентификатор 67338.553.13.40, находящ се в гр. Сливен, бул. „Бургаско шосе”. Помещенията
са ремонтирани, като извършените строително-монтажни работи са приети с протокол на
06.03.2017 г. от представители на Община Сливен. С оглед на това, считам за целесъобразно
управлението и поддържането на административната сграда да бъде предоставено на Общинско
предприятие „Градска мобилност”, като по този начин ще се постигне ефективно и качествено
осъществяване на дейността на предприятието при спазване на нормативно установените
изисквания.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53, ал.
2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия и чл. 11, ал.
3 и чл. 28 от ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Приема Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Градска мобилност”, съгласно приложение № 1

ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

МОТИВИ
Към Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност”
Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, към
предложения от мен проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и

дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност”, прилагам следните мотиви –
отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА.
1.Причини, които налагат приемането на Правилник за допълнение на
Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска
мобилност”
Ефективното управление, стопанисване и поддръжка на административните помещения,
в които ще бъде разположено новосъздаденото Общинско предприятие „Градска мобилност”.
2.Цел на допълнението на правилника
Целта на приемане на настоящият проект на Правилник за допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност” е ефективното и
качествено осъществяване на дейността на предприятието, както и постигане на възможно найдоброто управление на общинската собственост.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Не са необходими финансови средства за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност”. Средствата,
необходими за стопанисването и поддържане на административната сграда са неразделна част
от бюджета на предприятието.
4.Очаквани резултати
Допълнението на Правилника дава възможност за по-доброто управление на
общинската собственост.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганото допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско
предприятие „Градска мобилност” не противоречи на Европейската харта за местното
самоуправление.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Приложение № 1
ПРОЕКТ
Правилник за допълнение на Правилника за за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Градска мобилност”.
Параграф единствен. Допълва се чл. 6 от Правилника за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Градска мобилност”, като се създава нова т. 16 със следното
съдържание:
„16. Стопанисва и управлява административни помещения представляващи:
Едноетажна масивна сграда с идентификатор № 67338.553.13.40, с площ 70 кв. м., разположена
в поземлен имот № 67338.553.13 актувана с Акт за частна общинска собственост №
3185/04.07.2014 г., с данъчна оценка на имота 22 472,90 /двадесет и две хиляди четиристотин
седемдесет и два лева и 0,90 ст./ лв.”

Т.3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за поемане
на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при
условията на частно предлагане.
Причините са следните:
1. Обект: „Подобряване на културната инфраструктура в община Сливен чрез основен
ремонт и реконструкция на зала "Сливен"”.
Корекцията се налага поради допусната аритметична грешка при сумиране на
задълженията за обекта.
2. Обект: „Оборудване на котелна инсталация в спортна зала "Васил Левски", Сливен”.
Предвидените средства са необходими за държавна такса за приемане и въвеждане на
строежа в експлоатация. Същата е задължение на собственика и не се покрива от проекта по
програма BG04-02-03 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.
3. Обект: „Разширение на общинска мрежа за видео наблюдение”.
Корекцията се налага с цел покриване на разхода по горните точки 1 и 2.
Изменението на стойността на обектите е посочено в Приложение № 1.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА предлагам на
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска
предварително изпълнение на решението.
К М Е Т:
СТЕФАН РАДЕВ
Т.4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като
обезпечение на 1 % авансово плащане по Административен договор за ПБФП BG16RFOP0011.015-0003-C01 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 273/30.06.2016 г. Общински съвет - Сливен даде съгласие за
кандидатстване на община Сливен по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.015
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 Сливен", инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” с проектно предложение
"Интегриран градски транспорт, гр. Сливен".
На 13.01.2017 г. е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-1.015-0003-C01 между МРРБ, в качеството му на Управляващ
орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Община Сливен, в качеството
й на Бенефициент. Съгласно чл. 15, т. 2 от Договора Община Сливен има право на авансово
плащане в размер на 1 % от стойността на финансовата подкрепа /145 225, 22 лева/ след
издаване на АДПБФП.
Авансовите плащания се извършват след представяне на Запис на заповед /по образец
на Управляващия орган/, подписан от кмета на Община Сливен, обезпечаващ стойността на
аванса. Запис на заповед може да бъде подписан след упълномощаване от Общински съвет –
Сливен.
Във връзка с гореизложеното и изискването в чл. 16, т. 3 от Административен договор
за ПБФП BG16RFOP001-1.015-0003-C01, на основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т.23 от ЗМСМА
предлагам на Общинския съвет да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Упълномощава кмета на Община Сливен да подпише Запис на заповед, неотменимо и
безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и
да е характер за сумата на авансовото плащане – до 145 225, 22 лева (сто четиридесет и пет
хиляди двеста двадесет и пет лева и двадесет и две стотинки) по договор BG16RFOP001-1.0150003-C01 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“, финансиран по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие",
процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен".
Приложения:
1. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 13.01.2017
г. – заверено копие;
2. Образец на Запис на заповед /Приложение Е1-ІV на Управляващия орган на ОПРР/.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
Т.5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към 30.04.2017 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
103 074 969 лв.
- по разходите, общо
103 074 969 лв.
По съществени причини за изменението на бюджета:
І. Приходи.
1.1. Постъпили са допълнителни приходи – 1912 лв., в т.ч. 57 лв. данък върху приходите
от стопанска дейност, от дейността на Симфоничен оркестър – Сливен. Със сумата се
увеличава плана за разходи.
1.2. Във връзка с приключването на дейностите по проект BG 06 – 221 "Творческо
пространство за малки и големи" е необходимо общината да осигури собствен финансов ресурс
за заплащане на действително извършените разходи 1300 лв. След представяне на финален
отчет сумата ще бъде възстановена до 31.12.2017 г.
2. Разходи:
2.1. Необходимо е да се промени плана за разходи за възнаграждения и осигуровки във
връзка с промяна на численоста на персонала в дейност „Центрове за обществена подкрепа”
(делегирана от държавата дейност) - увеличение на възнаграждения и осигуровки за сметка на
работодателя с 5079 лв. за сметка на разходите за издръжка.
2.2. Необходимо е да се промени плана между разходи за издръжка и капиталови
разходи по предложение на отделни второстепенни разпоредители с бюджет.
2.3. Промени в плана за капиталови разходи с източници на финансиране:
2.3.1. Целева субсидия - между отделни обекти;
2.3.2. Собствени бюджетни средства - между отделни обекти;
2.3.3. Общински облигации - между отделни обекти;
2.3.4. Сметки за средства от Европейски съюз - между отделни обекти.
ІІ. Във връзка с т. 1.2. Приходи, І се променят и индикативният разчет за сметките за
Други международни програми.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,
предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2017 г.
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. май 2017 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и дейности в
бюджета на Община Сливен за 2017 г.
3. Приложение № 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати през 2017 г.
4. Приложение № 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на
Община Сливен за 2017 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.
6. Приложение № 6 – Индикативен годишен разчет за сметките за Други международни
програми – 2017 г.

7. Приложение № 7 - Второстепенни разпоредители с бюджет.
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ Р. Иванов, съгл. Заповед № РД-15-661/10.05.2017 г. /

Т.6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ДОКЛАД
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно:Предложение за сключване на съдебни спогодби по образувани търговски дела пред
Окръжен съд - Сливен, направено от „Бул-гейт“ ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С настоящия доклад представям на общинските съветници от Общински съвет – Сливен
информация за получено в деловодството на Община Сливен предложение от търговско
дружество „Бул-гейт“ ЕООД с ЕИК 119052485 за доброволно уреждане на съдебни дела, по
които дружеството е ищец, а ответник е община Сливен. Предложението е входирано в
деловодството на Община Сливен с регистрационен индекс 4704-1199 от 13 април, 2017 г., като
касае висящите между страните 5 търговски дела, образувани през 2014 г. пред Окръжен съд –
Сливен, които и понастоящем са спрени - търговски дела №19/2014 г., т.д. №20/2014 г., т.д.
№21/2014 г., т.д. №22/2014 г. и т.д. №6/2014 г. По всички дела са предявени искове за
заплащане на цени на извършени строително – монтажни работи.
След получаването на предложението, възложих изготвянето на становища по
законосъобразността и целесъобразността на предложените условия за спогодби на отдел
„Правно и нормативно обслужване“ и на Дирекция „Общинска инфраструктура“ на Община
Сливен, като последната имаше за задача да констатира изпълнени ли са претендираните
строително-монтажни работи, с какво качество и ползват ли се обектите. С оглед правната и
фактическа сложност на петте търговски дела и необходимостта от задълбочен правен анализ
на Предложението от „Бул-гейт“ ЕООД, възложих на адвокатско дружество „Георгиев,
Тодоров и Ко.“ град София изготвянето на правно становище относно Предложението.
Посоченото адвокатско дружество е водещо в областта на процесуално представителство по
дела в страната в международните класации за адвокатски кантори – Chambers и Legal 500. Към
настоящия доклад прилагам и трите становища, въз основа на които е подготвен и настоящия
доклад с предложение до общинския съвет. Изводите и констатациите са следните:
1. Възникване на облигационните отношения между страните по Делата
Пред Окръжен съд – Сливен са предявени пет искови молби, по които са образувани пет
търговски дела между страните - търговски дела №19/2014 г., т.д. №20/2014 г., т.д. №21/2014 г.,
т.д. №22/2014 г. и т.д. №6/2014 г., (наричани накратко „Делата“), като по всяко от тях се иска
осъждане на Община Сливен да заплати извършени строително – монтажни работи по
възлагане от Община Сливен с две рамкови споразумения, сключени с две граждански
дружества: Рамково споразумение от 12.07.2007 г., сключено с изпълнителя Гражданско
дружество „Стройинвест“ и Рамково споразумение от 23.10.2007 г., сключено с Гражданско
дружество „Стройинвест – Сливен“.

По силата на Рамковото споразумение, Община Сливен възлага на дружествата по ЗЗД
– „Строийнвест“ конкретни СМР - с отделни договори за всеки отделен обект, с оглед
конкретно възникнала необходимост от извършването на строителни работи.
Безспорно е, че създаденото с Договор за гражданско дружество от 04.09.2007 г., ГД
“Стройинвест – Сливен” е дружество по ЗЗД, в което освен ищецът „Бул – гейт“ ЕООД (с
участие от 33,33 %), съдружници са още „Лукском“ ЕООД (с участие 33,33%) и „Топстрой
Декор“ ООД (с участие 33,34 %). Такова е и разпределението на дяловете в ГД „Стройинвест“,
създадено с Договор за гражданско дружество от 08.05.2007 г., в което съдружници са същите
търговски дружества.
Видно от изложенията в исковите молби по Делата и доказателствата към тях, с отделни
последващи споразумения съдружниците в гражданските дружества1 са възлагали
извършването на дейностите по конкретни договори с община Сливен на един от
съдружниците – ищеца „Бул гейт“ ЕООД, на когото впоследствие са прехвърлили и вземанията
си по съответните договори за конкретно възлагане на СМР – със Споразумение от 16.05.2012
г., сключено с нотариална заверка на подписите на страните, в което се съдържат и уговорки за
прехвърляне на вземанията към Община Сливен. Именно по силата на Споразумението от
16.05.2012 г. Ищецът по Делата пред Окръжен съд Сливен се легитимира като кредитор на
всички вземания, посочени в приложения към Споразумението, сред които са претендираните
по Делата вземания. Община Сливен е уведомена за цесията на вземанията на 03.10.2012 г.,
видно от Уведомление по чл. 99 от ЗЗД от същата дата, върху което е положен и входящ номер
от деловодството на общината.
2. Развитие на Делата пред Окръжен съд - Сливен
Според консултантите от адв. дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ и становището на
отдел „ПНО“ в Община Сливен, описаната Предложението от „Бул-гейт“ ЕООД фактическа
обстановка относно развитието на Делата е пълна и точна – понастоящем всичките пет
производства са спрени по взаимно съгласие на страните, като преди постановените през
месец април – май определения за спиране на Делата същите са били спрени с влезли в сила
съдебни актове по повод предявени от Община Сливен искове за прогласяване на нищожността
на Споразумението от 16.05.2012 г., с което ищецът се легитимира като кредитор. В резултат на
това, до настоящия момент не е даден ход по същество по нито едно от делата и не
възлагани и приети заключения на вещи лица по нито едно от тях (изготвени, но неприети
експертизи има представени по т.д. №19/2014 г., по което е депозирана съдебно –техническа
експертиза и по т.д. №6 по описа за 2014 г. – по което е представена съдебно –
електротехническа експертиза).
Делата са еднотипни – по претенции с правно основание чл. 79 от ЗЗД, като са
предявени две категории обективно съединение искове – за стойността на извършените
СМР, съобразно договорените между страните цени, както и за законни лихви за забава –
от датата на завеждане на исковете.
Неточно в Предложението на „Бул-гейт“ ЕООД е посочено, че общият размер на
претендираните главница по Делата е 5 460 260.74 лева, като всъщност той е по-голям с
2 933.27 лева или е общо 5 463 194.01 лева. Поради това и размерът на законната лихва за
забава за периода следва да надвиши и посочения в Предложението от Ищеца такъв от
1 722 279.68 лева, още повече че същата е изчислена към 12 април, 2017 г., от която дата до
вземане на решение от Общинския съвет – Сливен по Предложението и сключването на
евентуални спогодби ще изтече допълнителен срок.
Подробна информация за съдържанието на всяко дело се съдържа в Правното
становище на адвокатското дружество.
3. Съдържание на Предложението от „Бул-гейт“ ЕООД
В Предложението се демонстрира воля за доброволно уреждане на споровете по всички
Дела чрез сключване на съдебни спогодби при следните условия:

1Тъй

като гражданските дружества нямата самостоятелна правосубектност, страни по сключените от тях
договори са съдружниците в тях.

„1. Община Сливен, в качеството си на ответник да признае, че дължи на „БУЛГЕЙТ” ЕООД 50% от претендираната като главница сума.
2. „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД от своя страна ще оттегли искането си за присъждане на
законна лихва за забава, считано от датата на завеждане на всяка една искова молба до
настъпване на изискуемост на сумите по признатите 50 %.
3. Признатите претенции да бъдат изплащани от страна на Община Сливен, считано
от 01.01.2020 година на равни месечни вноски за период от 24 месеца.
4. Изискуемостта на признатата сума от 50% настъпва за всяка една от равните
месечни вноски в последния ден на съответния месец.
5. Сторените от страните разноски да останат в тежест за всяка една от тях,
така както ги е направила.
Считаме, че с постигане на съгласие по предлагания от нас начин Община Сливен
ще спести значителна сума парични средства, включваща размера до пълните искови
претенции, съдебни разноски по делата /държавни такси и депозити за вещи лица/,
адвокатски хонорари, както за своите процесуални представители, така за тези на „Булгейт” ЕООД, както и законната лихва от датата на завеждане на исковите молби до
настъпване на изискуемост, имайки предвид евентуално периодът по обжалване и
инстанционен контрол.
А във връзка с представените преписи от влезли в законна сила Решение № 23 от
11.05.2016 г. постановено по гр.д.№ 347/2014 г. на Окръжен съд Сливен, Решение № 157 от
23.13.2016 г. постановено по в.гр.д. № 399/2016 г. на Апелативен съд Бургас, ведно с копия от
издадените изпълнителни листи на дружеството и на физическите лица, както с
предходната молба, така с настоящото предложение настояваме да не предприемаме
принудително събиране сумите и начисляване на разноски за това и средствата да бъдат
предвидени и изплатени в разумен срок.“
4. Според извършени проверки от дирекция „Общинска инфраструктура“ и от
назначено от консултантите вещо лице – декана на Факултета по строителство в
Университета за архитектура, строителство и геодезия проф. д-р инж. Фантина
Рангелова, претендираните строителни работи са извършени в голяма степен – над 85%,
от които след приспадане на некачествено изпълнение, се редуцира качествено
изпълненото до 75% от претендираните суми по делата.
Видно от доклада на дирекция „Общинска инфраструктура“ и частната експертиза на вещото
лице, след извършване на огледи на обектите на място, запознаване със строителната
документация и материалите по Делата и изследване на тръжната документация за всеки обект,
експертите са дали заключение, че претендираните СМР са изпълнени. Експертизата от проф.
Рангелова представлява Приложение №1 правно становище от адвокатското дружество и
съдържа конкретни аналитични данни за всеки отделен обект, степен на завършеност, качество
на извършените СМР и тяхното остойностяване съгласно договорите между страните. Видно от
предоставеното заключение, вещото лице е установило изпълнение на строително-монтажните
работи, чието заплащане се претендира по Делата, в значителна степен –около 75%, която е
определена след приспадане на стойността на некачествено извършените работи по всеки
обект, съобразно констатациите на експерта. В този смисъл са и констатациите на дирекция
„Общинска инфраструктура“.
Както е посочено в правното становище от консултантите, от определящо
значение за преценка за законосъобразността и целесъобразността на Предложението е не
дали 100% от претендираните СМР са изработени, а дали стойността на действително
извършените ремонтни дейности надвишава 50% от цената на исковете по всяко от
Делата. Това е така, защото в Предложението се предлага признаване именно на дължимост на
50% от претенциите, поради което всяка част от цените на СМР над признатите 50% би
представлявала опрощаване на задължението на Община Сливен.
От анализ на констатациите на проверяващите, според консултантите може да се
направи обоснован извод за основателността на претенциите в тяхна значителна част –
съобразно възприетия критерий за степен на изпълнение над 75%, както се приема в частната
експертиза и доклада на общинската дирекция. От доклада на дирекция „Общинска

инфраструктура“ се установява, че претендираните от „Бул – гейт“ ООД в исковите молби
ремонтни дейности са действително извършени от ищеца, като не се оспорва и ползването на
обектите по предназначение.
Според констулантите от адв. дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“,заключенията на
двете независими проверки съответстват и на представените по Делата писмени доказателства,
като се посочва, че представените, но неприети все още по Делата две заключения на вещи
лица (съдебно–техническа експертиза по т.д. №19/2014 г. и. съдебно – електротехническа
експертиза по т.д. №6 по описа за 2014 г.)съдържат еднозначни констатации в тази връзка – че
ремонтираните обекти се ползват по предназначението си към момента на извършване на
проверките на място, което обстоятелство не се променя от констатациите за частични
несъответствия.
5. Видно от приложените становища на отдел „ПНО“ на Община Сливен и на
адвокатското дружество, предявените искове се явяват основателни, като рискът за Община
Сливен да бъде осъдена да заплати претендираните суми, е значителен.
След образуване на петте Дела пред Окръжен съд - Сливен, посочени в Предложението
на „Бул-гейт“ ЕООД, отново през 2014 година Община Сливен е предявила искове срещу
съдружниците в гражданските дружества и наследниците на Радостин Русев, който е страна по
Споразумението от 16.05.2012 г., с които иска от съда да прогласи нищожност на
Споразумението, включително в частта, която представлява договор за прехвърляне на
вземания на съдружниците в гражданските дружества към ищеца „Бул-гейт“ ЕООД. Целта на
тези действия на Общината е била да се установи с влязло в сила решение, че „Бул-гейт“ ЕООД
не е кредитор за извършените СМР, тъй като цесията, с която са му прехвърлени (съдържаща се
в Споразумението от 16.05.2012 г.), е нищожна поради противоречие на закона, а при условията
на евентуалност – поради липса на предмет (основания по чл. 26, ал.1, предл. първо и чл. 26,
ал.2, предл. първо от ЗЗД).
По изрично искане на Община Сливен, Делата пред Окръжен съд – Сливен са спрени
до решаване на новото дело за обявяване на нищожност на Споразумението - гражданско
дело №347/2014 г., тъй като то представлява преюдициален спор по смисъла на чл. 229, ал.1, т.4
от ГПК (тоест, обуславящ спрените Дела), както е прието с влезли в сила определения на
Апелативен съд – Бургас, намиращи се в кориците на Делата.
Предявените от Община Сливен искове са отхвърлени с Решение №23 от 11.05.2016 г.
по гр.д. №347/2014 г. на Окръжен съд – Сливен, което Община Сливен обжалва пред
Апелативен съд – Бургас. Апелативният съд се произнесе на 23 декември, 2016 г. с Решение
№157 по въззивно гр.д. №399/2016 г., с което остави без уважение жалбата. Решението на
Апелативния съд е влязло в сила.От гледище на основателност на правните аргументи,
изложени по Делата от Община Сливен, консултантите и началник на отдел „ПНО“ считат, че
досега релевираните такива не следва да бъдат възприети от съда – предвид изтъкнати от тях в
становищата подробни съображения и категорична съдебна практика. В становищата се
посочва още, че в случай че Община Сливен прецени, че са налице достатъчни данни за
приемане на извода, че описаните в исковите молби по Делата СМР са извършени в обем поголям от 50%, сключването на спогодба при условията, съдържащи се в Предложението на
„Бул-гейт“ ЕООД, би представлявало законосъобразно действие.
6. Консултантите от адвокатското дружество и началник на отдел „ПНО“ посочват, че
при вземане на решение по Преложението следва да се вземат предвид и следните
обстоятелства, касаещи допълнителните разходи за Общината, които ще бъдат спестени:
6.1 От образуването на Делата до настоящия момент са изтекли повече от 3 години,
което означава, че действително размерът на дълга на Община Сливене нараснал с над
30% от цената на исковете, които ще бъдат уважени (годишният размер на законната лихва за
забава е 10%) и то само до настоящия момент. До окончателното приключване на всяко от
Делата биха могли да изтекат между 1 и 2 години при оптимистична прогноза за бързо
произнасяне от Окръжния съд, въззивната и касационни инстанции, като за всяка изтекла
година върху уважените искове за главници ще се начислява и законната лихва за забава в
посочения размер. Следователно, до приключване на Делата, наред с установените от съда
главници, ще се начисли и лихва за забава в размер на около 40 - 50%. В Предложението

на „Бул-гейт“ ЕООД се предлага отказ на Ищеца от всички лихви за забава, натрупани от
завеждане на Делата.
6.2 Наред с това, съгласно чл. 78 от ГПК, изгубилата делото страна
заплащанаправените от спечелилата делото страна разноски, като при частично уважаване на
исковете дължимите от страните разноски се изчисляват съобразно размера на уважените и
отхвърлени искове. В настоящия случай те биха били в размер от 7% от цената на уважените
искове за първа инстанцияи между 5% и 6% за всяка от следващите две инстанции по всяко от
Делата – в зависимост от материалния интерес.
Следователно, за уважените искове за главници Община Сливен ще дължи и
разноски за държавни такси и адвокатско възнаграждение от около 17% до 19% при
окончателно изгубване на съответното Дело.
Към тези разноски следва да се добавят и депозити за вещи лица и др., съобразно
доказателствените искания на страните.
От Предложението на Ищеца е видно, че същият декларира отказ от претенции за
направените от него разноски, като всяка страна ще понесе разноските така, както ги е
направила, без да заплаща на другата нейните такива.
Препоръчва се, да се изиска изрично от „Бул-гейт“ ЕООД да декларира, че при
приемане на условията, съдържащи се в Предложението, ищецът ще се откаже от всички свои
претенции по Делата за сумите над признатите вземания от 50%, тоест реалният размер на
дълга да бъде именно 50% от главницата.
7. Компетентност на Общинския съвет да вземе решение по Предложението на „Булгейт“ ЕООД
С оглед гореизложеното, предвид разпоредбата на чл.21, ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА,
единственo общинският съвет е компетентен да вземе решение по въпросите за местния
бюджет. Доколкото изпълнението на евентуално поети от Община Сливен задължения
съобразно предложените от „Бул-гейт“ ЕООД условия предполага планирането на
разсроченото и отсрочено заплащане на признатите суми именно в общинския бюджет за 2020
г., предлагам Общински съвет – Сливен да се произнесе по направеното предложение.
Считам, че приемането на Предложението от „Бул-гейт“ ЕООД с изрично уточнение, че
ищецът се отказва от всички останали свои претенции, освен признатите от Община Сливен
50% от размера на претендираните главници по всяко от петте търговски дела, ще представлява
законосъобразно и целесъобразно решение, чрез което Община Сливен ще си спести
изплащането на поне 25% от извършените и констатирани като качествени СМР, над 40%
лихви за забава по всяко от Делата до настоящия момент, както и всички разноски, направени
от ищеца, които следва да му бъдат присъдени съобразно уважената част от предявените
искове, които биха увеличили размера на задълженията с поне 17% при окончателно негативно
за Община Сливен съдебно решение по всяко от Делата.
Следва да се вземе предвид изричното уточнение в Предложението, че „Бул-гейт“
ЕООД се отказва и от всички свои претенции за лихви, изтекли до момента – над 1 722 000
лева.
Благоприятно за Община Сливен е и разсрочването и отсрочването на разплащане на
задълженията, както са предложени от ищеца – първа вноска от 01.01.2020 година, като общият
размер на дълга се изплати на равни месечни вноски за период от две години, при настъпваща
изискуемост на всяка от вноските в края на съответния месец.
Предвид всичко изложено по-горе, на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА,
Общински съвет – Сливен да вземе следното решение:
РЕШЕНИЕ
1. Одобрява предложението от „Бул-гейт“ ЕООД с ЕИК ………. за доброволно
уреждане на съдебни дела, по които дружеството е ищец, а ответник е община
Сливен, входирано в деловодството на Община Сливен с регистрационен индекс
4704-1199 от 13 април, 2017 г., за сключване на съдебни спогодби по всяко едно от
следните търговски дела, образувани през 2014 г. пред Окръжен съд – Сливен,

които понастоящем са спрени - търговски дела №6/2014, т.д. №19/2014 г., т.д.
№20/2014 г., т.д. №21/2014 г., т.д. №22/2014 г.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да предприеме всички необходими
правни и фактически действия за сключване на съдебни спогодби по посочените
търговски дела - №6/2014, т.д. №19/2014 г., т.д. №20/2014 г., т.д. №21/2014 г., т.д.
№22/2014 г. при следните условия, предвидени в Предложението от „Бул-гейт“
ЕООД с регистрационен индекс 4704-1199 от 13 април, 2017 г., като във всяка
съдебна спогодба изрично се включи текст, по силата на който „Бул-гейт“ ЕООД се
отказва от всички свои претенции към Община Сливен по посочените търговски
дела, освен признатите 50% от претендираните по делата главници:
1. Община Сливен, в качеството си на ответник да признае, че дължи на „БУЛ-ГЕЙТ”
ЕООД 50% от претендираната като главница сума.
2. „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД от своя страна да оттегли искането си за присъждане на законна
лихва за забава, считано от датата на завеждане на всяка една искова молба до настъпване на
изискуемост на сумите по признатите 50 %.
3. Признатите претенции да бъдат изплащани от страна на Община Сливен, считано от
01.01.2020 година на равни месечни вноски за период от 24 месеца.
4. Изискуемостта на признатата сума от 50% настъпва за всяка една от равните месечни
вноски в последния ден на съответния месец.
5. Сторените от страните разноски да останат в тежест за всяка една от тях, така както
ги е направила.
Внася: ……………………………
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос "Устойчиво
и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен",
Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура” с проектно предложение:
„Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Процедурата BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен" се реализира в рамките на
приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020.

Цел на процедурата е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за
градско възстановяване и развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на
високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от
1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за
пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
Конкретните обекти на интервенция са определени в Инвестиционната програма
за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.
Сливен.
През

2016

година

беше

подписано

Споразумение

за

реализация

на

Инвестиционната програма на Община Сливен по процедура BG16RFOP001-1.015
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020
- Сливен“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен
бенефициент - Община Сливен. В него е определено финансирането на проекти на
стойност 25 895 590 лв., в периода му на действие до 31.12.2023 г. За целта част от
необходимите инвестиционни проекти за предвидените обекти на интервенция са
изготвени в края на предходния програмен период в рамките на проект BG161PO001/502/2012/032 „Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия
програмен период“.
Съгласно Споразумението за реализация на Инвестиционната програма на
Община Сливен и публикуваните Насоки за кандидатстване, Община Сливен
кандидатства в срок до 31.07.2016г. и подаде проектни предложения за минимум 50%
от общата стойност на финансирането. Одобрени бяха проектите: „Интегриран градски
транспорт гр. Сливен“, „Подобряване на градската среда на Сливен“ и „Подобряване на
образователната инфраструктура в гр. Сливен“. Предстои подготвянето и подаването
на: „Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги“ и
„Подобряване на културната инфраструктура в гр. Сливен“.
В рамките на инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура” от
настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и
Инвестиционната програма, Община Сливен подготвя проектно предложение „Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги“
на стойност до 2 223 176.00 лв. (с ДДС), 100% от които безвъзмездна финансова
помощ и включва следните обекти на интервенция:
1. „Център за временно настаняване на бездомни лица“;
2. „Кризисен център за жертви на домашно насилие“.

Проектът включва изграждане на център за временно настаняване на бездомни
хора и кризисен център за жертви на домашно насилие. Тези услуги са нови за
общината и са необходими с оглед на нарастващия брой население от малцинствени
групи.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, като
форма на социална услуга, Центърът ще предоставя настаняване на бездомни лица за
срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. В него ще се осигурява
място за живеене, ще се съдейства за включване на целевата група в курсове за
квалификация и преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на
работа, както и за социалната адаптация на потребителите.
Кризисният център за жертви на домашно насилие е предвидено да осигурява
комплекс от социални услуги за деца и/или лица, пострадали от насилие, трафик или
друга форма на експлоатация. Услугата ще се предоставя за срок до 6 месеца и е
насочена към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните
потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа
помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за
кризисна интервенция.
За обектите на интервенция „Център за временно настаняване на бездомни лица“
и „Кризисен център за жертви на домашно насилие“ няма изготвени технически
проекти, поради което е предвидено да се кандидатства с индикативна количественостойностна сметка по окрупнени показатели, а след одобрението на проекта дейностите
ще бъдат възложени на инженеринг.
След изграждането на центровете, предоставянето на социалните услуги в тях ще
бъде делегирана от държавата дейност, с начин на финансиране по Единни разходни
стандарти, определяни ежегодно с Решение на Министерски съвет.
Съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP0011.015 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 2020 - Сливен", всички проектни предложения по инвестиционен приоритет 4
„Социална инфраструктура” следва да бъдат придружени от Решение на Общинския
съвет, с което се гарантира, че: „за предложения проект е осигурена неговата
устойчивост и че съответната социална институция няма да бъде закрита за период, не
по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента“. При изготвянето на
проектното предложение е задължително да бъдат предвидени одит на проекта и
дейности за информация и публичност.

Съобразно

гореизложеното

и

публикуваните

насоки

за

кандидатстване,

включително и в частта им, изискваща конкретно решение на Общинския съвет, както
и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет
Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие на Община Сливен да кандидатства по Оперативна програма
"Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско
развитие", процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен", инвестиционен приоритет 4
„Социална инфраструктура” с проектно предложение „Изграждане на общинска
инфраструктура за предоставяне на социални услуги“, на стойност 2 223 176.00 лв.,
100% от които безвъзмездна финансова помощ, включващ следните обекти на
интервенция:
1. „Център за временно настаняване на бездомни лица“;
2. „Кризисен център за жертви на домашно насилие“.
2. Гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост и че
съответните социални институции:
1. „Център за временно настаняване на бездомни лица“
2. „Кризисен център за жертви на домашно насилие“
няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години от крайното плащане към
бенефициента Община Сливен.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т.8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев – Кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание
на „Общинска банка” АД, гр. София.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 02.06.2017 г. /петък/, от 14.00 ч. ще се проведе редовно годишно Общо
събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София. Публикувана е покана в

Търговския регистър ведно с дневния ред на Общото събрание. С вх. № 1700109/27.04.2017 г. изпълнителните директори на дружеството са уведомили кмета на
общината за свикване на общото събрание. Необходимо е Общински съвет Сливен да
упълномощи представителя на Община Сливен в Общото събрание на акционерите за
начина на гласуване. С Решение № 72/28.01.2016 г. за представител в Общото събрание
на „Общинска банка” АД, гр. София е избран Румен Иванов Иванов.
На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на собственик
на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия и постъпилата покана от изпълнителните директори на
„Общинска банка” АД, гр. София, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Упълномощава Румен Иванов Иванов - Представител на Община Сливен в Общото
събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София да гласува „ЗА”
приемането на решенията от т. 1 до т. 13 от дневния ред, определен в поканата за
редовно годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 02.06.2017 г. /петък/ от
14:00 часа в заседателната зала на Централно управление на Банката на адрес: гр.
София, ул. „Врабча” № 6.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе
на 23.06.2017 г. (петък) от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т.9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Николов Радев - кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото
събрание на АВ и К на обособена територия,
обслужвана от „ВиК
Сливен”ООД, неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред

Уважаеми дами и господа общински съветници,
В Общинската администрация Сливен е постъпило писмо Вх .№ 1500-21 от
11.05.2017г. от г-жа Татяна Петкова – Областен управител на област Сливен, в
качеството и на Председател на асоциацията по В и К Сливен, относно провеждане на
заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия,
обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, което ще се проведе на 13.06.2017г. от 10.30 часа, в
заседателната зала на Областна администрация Сливен при следния дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на отчетния доклад на „ВиК - Сливен”ООД Сливен за
2016г.
2. Обсъждане и приемане на решение, въз основа на доклад на работна група,
назначена с решение №АС-01-00033 от 13.04.2017г на Председателя на АВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК-Сливен”ООД.
Съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) преди всяко заседание на
Асоциацията по ВиК, позицията и мандатът на представителя на общината за
заседанията на общото събрание на Асоциацията се съгласуват от общинския съвет.
Съгласно чл.198е, ал.3 от ЗВ представител на Общината в Асоциацията по ВиК е
кметът на Общината, а при невъзможност той да участва Общинския съвет определя
друг представител.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,
чл.10в,ал.1,т.7 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.(5) и (6) от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация, предлагам на Общински съвет - Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в заседание
на Асоциация по В и К на общото събрание, което ще се проведе на 13.06.2017г от
10.30 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен. При
невъзможност от негова страна да участва в заседанието на общото събрание, дава
мандат на определения с решение № 17 от 18.12.2015г. на Общински съвет Сливен,
инж.Стефан Кондузов – заместник – кмет на Община Сливен да представлява Община
Сливен.
2.Относно предложения дневен ред, определя позиция и дава мандат на
представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
- по точка 1 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 2 от дневния ред да гласува по вътрешно убеждение и в защита на
интересите на Община Сливен.
3. На основание чл.60, ал.(1) от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
ВНАСЯ:
СТЕФАН НИКОЛОВ РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от РАДОСЛАВ КУТИЙСКИ – общински съветник
ОТНОСНО: Изменение в съставите на постоянните комисии при

Общински съвет Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 691-МИ от 24.04.2017 год. на Общинска избирателна
комисия са прекратени правомощията на г-н Кольо Милев като общински съветник
поради избирането му за народен представител. На негово място предстои да положи
клетва нов общински съветник, поради което е необходимо да направим промени в
съставите на постоянните комисии към общинския съвет.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Избира за член на ПК по общинска собственост и местно
самоуправление………………………………………………………….................................
2. Избира за член на ПК по финанси, бюджет, икономическо развитие
……….………………………………………………………………..
3. Освобождава като член на ПК по развитие на населените места
Радослав Йорданов Кутийски.
3. Избира за член на ПК по развитие на населените места
………………………………………………………………………………………………….
5. Избира за член на ПК по оперативен контрол……………….....
……………………………………………………....................................................................

ВНАСЯ:
РАДОСЛАВ КУТИЙСКИ

Т.11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От МАРИЯ ГРИГОРОВА – общински съветник, Председател на
Комисия по символика при Община Сливен

ОТНОСНО: Изменение в състава на Комисия по символика при Община
Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С наше решение № 75/28.01.2016 год. избрахме състава на Комисията по
символика при общината за мандат 2015-2019 год.
От началото на тази година комисията е в намален състав, поради
преждевременната кончина на Тодор Терзиев. Необходимо е да изберем нов член на
комисията, за да се осигури нормалното й функциониране.
Съгласно разпоредбите на Наредба по символиката на Община Сливен в състава
на Комисията по символика се включват петима общински съветници, представители
на администрацията и общественици. Предлагам на Вашето внимание кандидатурата на
г-н Руси Големанов – общественик. Който е бил председател на комисията по
символика.
На основание чл.63, ал.1 от Наредба за символиката на община Сливен
предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ИЗБИРА за член на Комисия по символиката при община Сливен г-н РУСИ
ПЕТРОВ ГОЛЕМАНОВ.
ВНАСЯ:
МАРИЯ ГРИГОРОВА
Т.12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р ИВАН ДАНЧЕВ – общински съветник
ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични
вещества – Сливен и Превантивно информационен център - Сливен при Община
Сливен през 2016 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Сливен е създаден като консултативен орган Общински
съвет по наркотични вещества. Към него функционира и Превантивноинформационен център. Съгласно действащата нормативна уредба всяка

година общинските съвети по наркотични вещества отчитат своята
дейност пред Националния съвет по наркотичните вещества и пред
общинския съвет на съответната община ежегодно.
В Общинския съвет Сливен бе внесен Отчет за дейността на съвета и
превантивно информационния център за 2016 год.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация предлагам Общинският съвет
да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични
вещества – Сливен и Превантивно-информационен център – Сливен през
2016 год.
ВНАСЯ:
д-р ИВАН ДАНЧЕВ
Т.13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От СТЕФАН РАДЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Изменение на списъка на общинските жилища по предназначение,
приет с Решение № 527 от 26.01.2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на 8 броя апартаменти в гр.Кермен,
находящи се на адрес бул.Цар Освободител № 19, вх.А и вх.Б.
С Решение № 527 от 26.01.2017 г., на Общински съвет Сливен е утвърден
списъка на общинските жилища по предназначение за 2017 год., съгласно който
в гр.Кермен са определени 7 броя жилища за настаняване на крайно нуждаещи
се граждани с установени жилищни нужди и 1 брой за настаняване на служител
от ведомство на бюджетна издръжка.

В Община Сливен е постъпила докладна записка с вх. № 9200-217 от
03.04.2017 г. от доц. д-р Христо Попов, заместник-директор на Национален
археологически институт с музей при Българска академия на науките. В нея е
изложен проект за проучване на Антична вила и раннохристиянска базилика в
землището на гр. Кермен. Изтъкната е голямата научна и културно-историческа
стойност на проекта. През 2017г. се предвижда провеждането на предварителни
сондажни проучвания на римската вила и раннохристиянската базилика, като се
планира то да бъде осъществено за 30 календарни дни с 20 работници. В екипа
ще участват специалисти от Националния археологически институт с музей,
Регионален исторически музей – Сливен, СУ „Св. Климент Охридски”, студенти
и докторанти. Предвид стратегията за проучване и перспективите за реализиране
на дългосрочни международни археологически проекти на територията на
Община Сливен е необходима подкрепа под формата на инфраструктура, а
именно осигуряване на жилища за археологически екип, тъй като значимостта
на археологическите обекти представлява интерес за Община Сливен.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във
връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
§ 1. Изменя списъка на общинските жилища по предназначение за 2017
год., приет с Решение № 527/26.01.2017 год. като общински жилища, находящи
се в гр.Кермен, ул. ”Цар Освободител” № 19, вх.А, ет.ІІ, ап.1 и ет.V, ап.11 от
жилища предназначени за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди, се предоставят във фонд ”Ведомствен”.
В Н О С И Т Е Л:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост,
находящ се в гр.Кермен, общ.Сливен
Община Сливен е собственик на недвижим имот, представляващ
едноетажна масивна сграда- склад /бивша баня/, със застроена площ от 88 кв.м.,
изградена в УПИ І, кв.77 по плана на гр.Кермен, общ.Сливен, ведно с правото на
строеж, актуван с акта за частна общинска собственост № 42 от 10.03.2000г.

Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имота и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка възлизаща на 3530
лева (три хиляди петстотин и тридесет лв.).
Данъчната оценка на имота е 4191,70 лева (четири хиляди сто деветдесет и един
лева и седемдесет ст.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.39, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост като в Раздел І - Продажба се добавя: Едноетажна масивна
сграда- склад /бивша баня/, със застроена площ от 88 кв.м., изградена в УПИ І, кв.77 по
плана на гр.Кермен, общ.Сливен, ведно с правото на строеж.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда- склад /бивша баня/,
със застроена площ от 88 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, изградена в
северозападната част на УПИ І, кв.77, отреден за бизнес център, банки, офиси,
поликлиника и трафопост, по плана на гр.Кермен, общ.Сливен.
Начална цена 4192 лева (четири хиляди сто деветдесет и два лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договор със спечелилия участник.
ВНОСИТЕЛ:
РУМЕН ИВАНОВ
За кмет на Община Сливен
(съгл. з-д РД 15-661 от 10.05.2017г)

Т.15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлен имот 001041– общинска собственост в землището на с.Глушник.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на поземлен имот 001041 с площ от 3.857
дка, начин на трайно ползване: нива, пета категория на земята, м.”Рупов дол”, землище на с.Глушник,
актуван с АОС 33 от 26.04.2006 г., данъчна оценка: 396.90 лв
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез провеждане на
публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, което ще осигури приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България, която вълиза на 3630 /три хиляди шестстотин и тридесет/ лв.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.
Да се допълни Раздел I - Продажба от Решение № 526 / 26.01.2017 год. на Общински съвет гр.
Сливен с поземлен имот 001041 с площ от 3.857 дка, начин на трайно ползване: нива, пета категория
на земята, м.”Рупов дол”, землище на с.Глушник, актуван с АОС 33 от 26.04.2006 г..
2.
Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот 001041 с площ
от 3.857 дка, начин на трайно ползване: нива, пета категория на земята, м.”Рупов дол”, землище на
с.Глушник, актуван с АОС 33 от 26.04.2006 г.,
Начална цена: 3630 /три хиляди шестстотин и тридесет/ лв. без ДДС.
3.
Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи договор
със
спечелилия участник.

Вносител:
Кмет на Община Сливен:........................
Стефан Радев

Т.16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор № 68117.11.9522 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, находящ се в землището на с.Сотиря,
местност „Юрта“ по плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № РД-1109-03/26.04.2004 г. на Областен управител, с идентификатор № 68117.11.9522, с площ
от 758 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: територии, предназначени за селското стопанство, при съседи: 68117.11.6630,
68117.11.6631, 68117.11.9526, 68117.11.6655, 68117.11.9518, 68117.11.6656, актуван с
АОС № 375/21.03.2017г., с данъчна оценка 18,30 лв. (осемнадесет лева и тридесет 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 на имота от
лицензиран оценител, член на Камарата на независимите оценители в България,
възлизаща на 510 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 2017г., приета с Решение № 526 от
26.01.2017г. на Общински съвет – Сливен, с поземлен имот, находящ се в землището на
с.Сотиря, местност „Юрта“ (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с идентификатор №
68117.11.9522, с площ от 758 кв.м., с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: територии, предназначени за селското
стопанство, при съседи: 68117.11.6630, 68117.11.6631, 68117.11.9526, 68117.11.6655,
68117.11.9518, 68117.11.6656, актуван с АОС № 375/21.03.2017г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен
имот с идентификатор № 68117.11.9522 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 758 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство, при
съседи: 68117.11.6630, 68117.11.6631, 68117.11.9526, 68117.11.6655, 68117.11.9518,
68117.11.6656, актуван с АОС № 375/21.03.2017г.
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:
За Кмет:...............................
Румен Иванов,съгл. Заповед № РД15-661/10.05.2017г.
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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договор за създаване на съсобствен урегулиран
поземлен имот и определяне квотите на съсобственост

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление с вх.№ 9400-25748 от
22.12.2016г. от Айхан Расимов Бардакчиев, като собственик на ПИ 67338.404.212, да
бъде сключен предварителен договор при спазване условията на Закона за устройство
на територията.
Община Сливен е собственик на поземлен имот с идентификатор 67338.404.213,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед:
КД-14-20-188/11.06.2010г. на Началник на СГКК-Сливен, с адрес: гр.Сливен, местност
„Среди дол“, с площ от 646 кв.м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по
предходен план: 2811278, при съседи: 67338.404.211, 67338.404.210, 67338.404.223,
67338.404. 441, 67338.404.214 и 67338.404.212, актуван с АОС № 3467/03.06.2016г.
Айхан Расимов Бардакчиев е собственик на поземлен имот с идентификатор
67338.404.212, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр.Сливен, местност
„Среди дол“, с площ от 1553 кв.м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по
предходен план: 2811280, при съседи: 67338.404.207, 67338.404.211, 67338.404.213,
67338.404.214, 67338.404.197 и 67338.404.198 , с нотариален акт №132, т.ІІІ,д.1032 от
10.04.1996г. издаден от РС гр.Сливен.
С Решение №473/17.11.2016г на Общински съвет-Сливен е съгласуван
Подробния устройствен план за поземлени имоти 1278 и 1280 в кв.31 по плана на
селищно образувание „Изгрев“, м.“Хисарлъка“, гр. Сливен, като имоти с
идентификатори 67338.404.212 (номер по предходен план 1280) и 67338.404.213 (номер
по предходен план 1278), се обединяват в общ УПИ ХІ-1280, с проектен идентификатор
67338.404.464, с отреждане „За вилно строителство“, трайно предназначение:
урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) и площ 2109
кв.м. За новообразуваният УПИ се осигурява автомобилен достъп от юг от проектна
улица с идентификатор 67338.404.465 и площ 90 кв.м, с трайно предназначение:
урбанизирана, начин на трайно ползване за друг поземлен имот за движение и
транспорт.
С удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри № 25-15667-08.03.2017, проектът за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри е приет.
Съгласно скица-проект, изготвена от лицензиран проектант, се определят правата на
съсобственост на дяловете на новообразувания УПИ ХІ-1280, с проектен
идентификатор 67338.404.464, кв.31, м.“Среди дол“, гр.Сливен, при квоти, както
следва:
1.За Община Сливен – 556/2109 ид.ч. от имота
2.За Айхан Расимов Бардакчиев – 1553/2109 ид.ч. от имота
Имот с идентификатор 67338.404.213 е включен в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 год. с Решение
526/26.01.2017г. на Общински съвет-Сливен- раздел V, т.1.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.17, ал.3 и 5, във връзка с чл.15, ал.1 от Закона за устройство на
територията, чл. 43, ал.2, т.1 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да вземе
следното

РЕШЕНИЕ:
I.Дава съгласие да се сключи предварителен договор за създаване на съсобствен
урегулиран поземлен имот и определяне квотите на съсобственост с Айхан Расимов
Бардакчиев с ЕГН …………, в новообразуван УПИ ХІ-1280, с проектен идентификатор
№ 67338.404.464, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), целия с площ площ 2109 кв.м, при квоти на
съсобственост, както следва:
1.За Община Сливен – 556/2109 ид.ч. от имота
2.За Айхан Расимов Бардакчиев – 1553/2109 ид.ч. от имота.
Приложение: Предварителен договор за създаване на съсобствен урегулиран
поземлен имот и определяне квотите на съсобственост
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т.18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на
Община Сливен в УПИ Х-223, кв.30, с.Сотиря, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление от Георги Тодоров
Георгиев, притежаващ в съсобственост с Община Сливен урегулиран поземлен
имот Х-223, кв.30, целият с площ от 2306 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с. Сотиря, общ.Сливен, с искане за
прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване дела на Общината,
представляващ 36/2306 ид.ч. от УПИ Х-223, актуван с АОС № 378 от
05.04.2017г.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка възлизаща на
180 лева (сто и осемдесет лв.) .

Данъчната оценка на имота е 147,10 лева (сто четиридесет и седем лева и
десет ст.).
Предвид трудностите които съсобствеността поражда при ползването,
застрояването и разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.36 от ЗС, предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост като в Раздел І - Продажба се добавя: 36/2306 ид.ч. от
УПИ Х-223, кв.30, целият с площ от 2306 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с. Сотиря, общ.Сливен .
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Георги
Тодоров Георгиев върху следния недвижим имот, представляващ УПИ Х-223,
кв.30, целият с площ от 2306 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с. Сотиря, общ.Сливен, чрез изкупуване дела на Общината,
представляващ 36/2306 ид.ч. от УПИ Х-223, при граници: УПИ ІV-223, улица,
УХИ ХІ-232,233, УПИ ХІІ-234 и УПИ ІХ-235.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза на
180 лева (сто и осемдесет лв.) без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
ВНОСИТЕЛ:
РУМЕН ИВАНОВ
За кмет на Община Сливен
(съгл. з-д РД 15-661 от 10.05.2017г)
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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление от Пламен Валентинов
Топалов, притежаващ в съсобственост с Община Сливен поземлен имот № 019019,
целия с площ от 9,871 дка, начин на трайно ползване: нива, трайно предназначение на

територията: земеделска, местност „Долен караджаз” по картата на възстановената
собственост на землището на с. Селиминово, с искане за прекратяване на
съсобствеността, чрез изкупуване дела на общината, представляващ 1028/ 9871 ид.
части от имота, актувани с акт за частна общинска собственост № 276/06.04.2017г.
Данъчната оценка на общинската част от недвижимия имот е 39,60 лв.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти,
член на Камарата на независимите оценители в България, възлизаща на 690 лв.
Предвид трудностите, които поражда съсобствеността в поземлените имоти, при
ползването, застрояването и разпореждането им и на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I “Прoдажби” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти- общинска собственост за 2017г., приета с Решение № 526 от
26.01.2017г. на Общински съвет – Сливен, с 1028/9871 ид.части от поземлен имот с №
019019, находящ се в землището на с.Селиминово, местност „Долен караджаз“, с обща
площ от 9871 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: нива, при съседи: 019010, 019009, 000067, 019005, 000158, актуван с
АОС № 276/06.04.2017г.;
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една страна и
Пламен Валентинов Топалов от друга върху недвижим имот, представляващ поземлен
имот с № 019019, находящ се в землището на с.Селиминово, местност „Долен
караджаз“, с обща площ от 9871 кв.м., с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: нива, при съседи: 019010, 019009, 000067,
019005, 000158, актуван с АОС № 276/06.04.2017г., чрез изкупуване дела на общината,
представляващ 1028/9871 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 700 (седемстотин)
лв.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
Внася:
За Кмет:...............................
Румен Иванов,
съгл. Заповед № РД-15-661/10.05.2017г.

Т.20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - кмет на Община Сливен

Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен от Йонко Николов Николов и Ваня Валериева Янчева в ПИ с
идентификатор 67338.538.117, кв. „Клуцохор”, ул. „Мургаш“ № 31, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен притежава 143/318 идеални части от недвижим имот, находящ
се в гр. Сливен, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.538.117, с адрес:
гр. Сливен, ул. „Мургаш” № 31, целия с площ от 318 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) по
КККР – гр. Сливен, актувани с АОС № 3560/26.01.2017 г.
Останалите 175/318 идеални части от поземления имот са собственост на Йонко
Николов Николов и Ваня Валериева Янчева, съгласно нотариален акт, вписан в Служба
по вписванията гр. Сливен с акт № 156, том II, вх. рег. № 683, дело № 316 от 13.02.2017
г.
В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 94006266/28.03.2017 г. от Йонко Николов Николов и Ваня Валериева Янчева да им бъде
разрешено да прекратят съсобствеността си с Община Сливен, чрез изкупуване дела на
Общината в гореописания имот.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка, която възлиза на
9 680 лева (девет хиляди шестстотин и осемдесет лева), без ДДС.
Данъчната оценка на 143/318 идеални части от имота е 5 348,20 лв. (пет хиляди
триста четиридесет и осем лв. и двадесет ст.)
Предвид трудностите които съсобствеността поражда при ползването,
застрояването и разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,
чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и чл.36 от ЗС, предлагам
Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г., с 143/318 идеални части от ПИ
с идентификатор 67338.538.117, целият с площ от 318 кв.м., начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м.), ул. „Мургаш” № 31, гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Йонко Николов
Николов и Ваня Валериева Янчева, върху поземлен имот с идентификатор
67338.538.117, с адрес:
ул. „Мургаш” № 31, гр. Сливен, целия с площ от 318 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 1855, при съседи: 67338.538.26,
67338.538.118, 67338.539.5, 67338.539.1 по КККР одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед:
18-9047-19.11.2015 г. на началника на СГКК – Сливен, чрез изкупуване дела на Община
Сливен, представляващ 143/318 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.538.117,
актувани с акт № 3560/26.01.2017 г. за частна общинска собственост.
3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на 9 680 лева
(девет хиляди шестстотин и осемдесет лева), без ДДС.

4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.

Внася:
Румен Иванов …………..
За кмет на Община Сливен
(съгл. заповед: РД 15-661/10.05.2017 г.)

Т.21.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продължаване срока на договор за наем за разполагане на рекламноинформационен елемент двустранен, находящ се на бул. „ Братя Миладинови” и ул.”Гео
Милев”, кв.302, УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е постъпило заявление с вх.№ 4704-1233/20.04.2017г. от „Билд“ ЕООД
ЕИК 102232678, с който има сключен договор за наем № 8-2014 за разполагане на рекламноинформационен елемент двустранен, находящ се на бул. „ Братя Миладинови” и ул.”Гео
Милев”, кв.302, УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Сливен. Наемателят е отправил искане за
продължаване срока на действащия към момента договор за наем с още 3 (три) години.
Договорът за наем е сключен на 22.07.2014г. със срок от 3 (три ) години и е започнал да
тече, считано от 01.08.2014г. Този срок изтича на 02.08.2017г. Наемателят заплаща в срок и
редовно месечния наем.
Съгласно чл.27, ал.2 от Наредбата за рекламна дейност на територията на Община
Сливен, договорът не може да бъде сключен за срок по-дълъг от сроковете определени от
Закона за общинската собственост. Във връзка с чл.25, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, преди изтичането на
сроковете на наемните договори, те могат да бъдат продължени по искане на наемателите със
съгласие на общинския съвет за нов срок, до максимално допустимия по закон. Исканията се
подават чрез кмета на общината не по - късно от три месеца преди изтичането на срока на
договора и се разглеждат от общинския съвет в двумесечен срок.
Наемателят е подал в определения срок искането и срокът на договора за наем изтича на
02.08.2017г., което отговаря на изискуемите от закона предпоставки да бъде разгледано от
Общинския съвет.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от НРДТОС и чл.25,
ал.1 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие да бъде продължен с още 3 (три) години, считано от 02.08.2017г.,
срокът на договор за наем № 8-2014 сключен на 22.07.2014г. между Община Сливен и „Билд“
ЕООД с ЕИК102232678 за разполагане на рекламно-информационен елемент, двустранен,

находящ се на бул. „Братя Миладинови” и ул.”Гео Милев”, кв.302, УПИ I по плана на ЦГЧ, гр.
Сливен
2. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи с наемателя Анекс № 1 към договора
за наем.
Внася:
Стефан Радев
Т.22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на
част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща
павилион за закуски с площ 6 кв.м., в източния вход на централната сграда на ІІІ ОУ ”Иван
Селимински”, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен с вх.№4701-203 от 25.04.2017 г. е постъпило, чрез Стоян Василев в
качеството му на представител, искане от ЕТ „Стоян Василев Стоянов“– наемател на част от
общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща павилион за
закуски с площ 6 кв.м., в източния вход на централната сграда на ІІІ ОУ ”Иван Селимински”, гр.
Сливен.
С цитираната по-горе молба, наемателят е отправил искане за продължаване срока на
действащия към момента договор за наем до максимално допустимия срок по закон.
Договорът за наем е сключен на 15.10.2012 г. със срок от 5 (пет) години, считано от датата
на подписването му. Този срок изтича на 15.10.2017 г. Наемателят поддържа добре имота,
редовно и в срок заплаща дължимия месечен наем.
Процедурата за продължаване на наемни договори е регламентирана в чл. 25, ал. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Сливен (приета с Решение №238/31.07.2008 год.), а именно: Преди изтичането на сроковете на
наемните договори, те могат да бъдат продължени по искане на наемателите със съгласие на
общинският съвет за нов срок, до максимално допустимия по закон. Исканията се подават чрез
кмета на общината не по-късно от три месеца преди изтичането на срока на договора и се
разглеждат от общинския съвет в двумесечен срок.
Искането е подадено от наемателя в определения срок и срокът на договора за наем не е
изтекъл, отговаря на изискуемите от закона предпоставки, а именно на чл. 25, ал. 1 от
НРПУРОИ, поради което може да бъде разгледано от Общинския съвет. От друга страна с
писмо вх. №6704-109/12.05.2017 г. директорът на учебното заведение е отправил положително
становище за продължаване на срока на гореописания договор.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25,
ал. 1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ

1. Дава съгласие да бъде продължен с още 5 (пет) години, считано от 16.10.2017 г., срокът
на договор за наем, сключен на 15.10.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем на част

от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща павилион за
закуски с площ 6 кв.м., в източния вход на централната сграда на ІІІ ОУ ”Иван Селимински”, гр.
Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс №1 към договора за
наем от 15.10.2012 г., за срока по т. 1.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т.23.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Утвърждаване на ценоразпис за добив и продажба на дърва за
огрев за снабдяване на местното население и лица с увреждания с намалена
работоспособност от горски територии, собственост на Община Сливен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка със задоволяване нуждите на местното население, в т.ч. лица с
увреждания, с намалена работоспособност над 71% с дърва за огрев, се налага
приемане на решение с утвърден ценоразпис за добив и продажбата на дървата за
огрев. Добивът на дървата за огрев ще се извършва от горски територии- общинска
собственост в подотдели от приетия годишен план в Решение № 468 /17.11.2016 год. и
Решение № 554 /26.01.2017 год. на Общински съвет Сливен.
В преходните отдели, определени за снабдяване на местното население, в т.ч.
лица с увреждания, с намалена работоспособност над 71% с дърва за огрев от ЛФ 2016,
включени в ЛФ 2017 год. сечта, извоза и рампирането на маркирана древесина ще
бъдат довършени, съгласно сключените договори, а дървата за огрев реализирани за
населението. Във връзка с това кметовете на населените места, трябва да изготвят
списъци, в които да се вписват трите имена на физическите лица и постоянния адрес, на
не повече от един член на 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”
за изпълнение.
Снабдяването с дърва за огрев на местното население, в т.ч и лица с увреждания,
с намалена работоспособност над 71 % , ще става след представени списъци, утвърдени
от кмета на Общината.
Всяко лице, включено в списъка за лица с увреждания, получава до 4 /четири/
пространствени метра кубически дърва за огрев. Транспорта се организира и заплаща
лично от лицето.
Всяко лице, включено в одобрения списък за снабдяване на местното население
с дърва за огрев, има право да закупи до 8/ осем/ пространствени метра кубически
дърва за огрев. Транспорта се организира и заплаща лично от лицето.
Плащането се извършва в касата на ОП ”Земеделие, гори и водни ресурси”,
срещу представяне на документ за самоличност.
На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1,
т.2, ал.3, чл.35, чл.49, ал.1, т.4, чл.67, ал.1 т.4, чл.71 ал.1,т.1, т.4, ал.2 т.1 б.”а”, т.3, ал.3
т.3, ал.5 т.3, ал.6 т.1, ал.7, 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”, Общински съвет Сливен да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1.

Дава съгласие и утвърждава (Приложение № 1, 2 и 3) цени за добив (сеч,

извоз, рампиране) на стояща дървесина и ценоразпис за продажба на отсечена
дървесина (дърва за огрев) от временен склад от горски територии, собственост на
Община Сливен за задоволяване на нуждите на местното население, в т.ч. лица с
увреждания, с намалена работоспособност над 71% за отоплителен сезон 2017/2018
год.
2.

Възлага на кмета на Община Сливен да проведе процедура на основание

чл.3, ал.1, т.2, чл. 10, ал.1, т.1, чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3 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”, във връзка с
чл.112, ал.1, т.2, от Закона за горите и чл. 5, ал. 1, т. 2 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”- открит

конкурс за „добив на дървесина“ в подотдели от приетия годишен план в Решение №
468 /17.11.2016 год. и продължи добива по сключени от 2016 год. Договори,
продължени през 2017 год., съгласно Решение № 554 /26.01.2017 год. на Общински
съвет Сливен, включени в годишния план за 2017 год. и реализира продажбата на
отсечената дървесина от временен склад до краен потребител.
3.

Възлага на кмета на Община Сливен да утвърди (одобри) списъци за

снабдяване, с дърва за огрев на местното население, в т.ч. лица с увреждания, с
намалена работоспособност над 71%.
4.

Всяко лице, включено в утвърдения (одобрения) списък за снабдяване на

местното население с дърва за огрев от населените места, където Община Сливен
разполага с горска територия и има предвидено ползване на дървесина (селата на
територията на ТП „ДГС-Стара река“ и на територията на ТП „ДГС-Сливен“- с.Раково),
има право да закупи до 8 /осем/ пространствени кубически метра дърва за огрев, след
заплащане на цена 26,25 /двадесет и шест и 0,25/лева без ДДС или 31,50 /тридесет и
един и 0,50/ с ДДС за 1/един/ пр. м3, съгласно Приложение 2 от настоящото решение.
Лицата включени в останалите одобрени списъци и непродадените от временен склад
дърва за огрев, да се реализират на цена по 30,42 /трийсет лева и 0,67/ лева без ДДС
или 36,50 /тридесет и шест и 0,50/ с ДДС за 1/един/ пр. м3, съгласно Приложение 3 от
настоящото решение. Транспорта се организира и заплаща лично от лицето.
5.

Всяко лице, включено в утвърдения (одобрения) списък за снабдяване на

дърва за огрев на лица с увреждания, с намалена работоспособност над 71 % от гр.
Сливен има право да закупи до 4 /четири/ пространствени кубически метра дърва за
огрев, на цена 24,17 /двадесет и четири и 0,17/ лева без ДДС или 29,00 /двадесет и девет
и 0,00/ лева с ДДС за 1/един/ пр.м3, съгласно Приложение 1 от настоящото решение,
като транспорта се организира и заплаща лично от лицето.
6.

Дава съгласие, след и по време на изпълнение на утвърдените списъци,

непродадените от временен склад дърва за огрев, да се реализират на свободна
продажба на физически лица по ценоразпис, като цената е 30,42 /трийсет лева и 0,67/
лева без ДДС или 36,50 /тридесет и шест и 0,50/ с ДДС, за 1пр. м3 /един пространствен
метър кубически/ дърва за огрев, съгласно Приложение 3.
Приложение: Приложение 1, 2, 3
ВНАСЯ,

СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Приложение 1

ЦЕНОРАЗПИС
за образуване на разходите за „добив“ и крайната продажна цена на дървата за
огрев от временен склад, на хора с увреждания, с намалена работоспособност над 71
%
за 1 (един ) пространствен кубичен метър
3

3

пр.м
без ДДС

Дърва за огрев

пр.м
с ДДС

12.92

15.50

Разходи за рампиране

2.08

2.50

Разходи за маркиране, експедиране

4.17

5.00

Административни разходи

1.67

2.00

20.83

25.00

3.33

4.00

24.17

29.00

Разходи за сеч и извоз до временен склад

Общо разходи
Печалба
Крайна продажна цена

Т.24

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Определяне на: цени за таксиметров превоз на пътници,
брой таксиметрови автомобили и условия и ред за тяхното
разпределение на територията на Община Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 1195 от 30.11.2006 г. са утвърдени Правила за условията и реда за
разпределение на общия брой таксиметрови автомобили между превозвачите. С
Решение № 1230 от 07.04.2011 г. е определен общ брой на таксиметровите автомобили
на територията на Община Сливен – 360 броя, както и промяна в тяхното
разпределение между превозвачите.
С Решение № 1515 от 27.11.2014 г. са определени минимална цена за
таксиметров превоз на пътници за 1 км./пробег – 0,69 лв. и максимална цени за
таксиметров превоз на пътници за 1 км./пробег – 1,00 лв. и срок на валидност на
разрешението за таксиметров превоз на пътници 3 години. С изменение на Закона за
автомобилните превози, разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава за
срока, посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на календарната
година, за която се иска разрешението
Във връзка с промените в Закона за автомобилните превози е необходима
актуализация на решенията на Общински съвет – Сливен, относно брой на
автомобилите и условия и ред за тяхното разпределение, срок на валидност на
разрешителните, минимална и максимална цена на 1 км./пробег.
Към 21.04.2017 г. на територията на Община Сливен са регистрирани 282 бр.
таксиметрови автомобили. На 21.04.2017 г. се проведе среща с таксиметрови
превозвачи за обсъждане на промените в цените за таксиметров превоз на пътници,
брой таксиметрови автомобили и условия и ред за тяхното разпределение. В резултат
от срещата е постигнато споразумение – Приложение 1.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а
ал.10, 11 и 12 от Закона за автомобилните превози и чл.24 ал.4 от Наредба
№34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, предлагам Общински съвет –
Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.Отменя Решение № 1195 от 30.11.2006 г.
2.Отменя т.3 и т.4 от Решение № 1230 от 07.04.2011 г.
3.Отменя т.3 и т.4 от Решение № 1515 от 27.11.2014 г.
4.Определя общия брой таксиметрови автомобили работещи на територията на
Община Сливен – 340 броя.
5.Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община
Сливен
5.1.минимални цени за 1 км. пробег
- дневна тарифа – 0,78 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 0,88 лв. км./пробег
5.2.максимална цена за 1 км. пробег
- дневна тарифа – 1,00 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 1,10 лв. км./пробег
5.3. първоначалната такса – не може да надвишава цената на 1 км./пробег по
съответната тарифа в населеното място с повече от 50%

5.4.цената на една минута престой, не може да надвишава 50% от цената на 1
км./пробег по съответната тарифа.
6.Условия и ред за разпределение на общия брой автомобили.
6.1 Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава от
кмета на общината по ред определен в чл.24а от Закон за автомобилните превози.
6.2.Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред
не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.
6.3.Издаването на ново разрешение за таксиметров превоз на пътници се
извършва при наличие на незает брой на работещите таксиметрови автомобили от
утвърдения брой по т.4 от настоящото решение.
6.4. След достигане на максималния брой автомобили, работещи на територията
на Община Сливен издаването на разрешителни се преустановява.
6.5.При освобождаване на място се уведомява превозвача, подал най-рано своето
заявление и не получил разрешение за таксиметров превоз, като в случай, че някой от
документите му са с изтекъл срок на валидност, заявителят се уведомява да представи в
три дневен срок валидни документи.
6.6.Разпределението на общия брой на таксиметрови автомобили между
превозвачите се осъществява в условията на лоялна конкуренция, без да се създава
монополно положение в полза на един или няколко превозвача.
7.Решението влиза в сила от 20.06.2017 г.

Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.25
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността директор на ОП
„Озеленяване”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 597 от 30.03.2017 г. на Общински съвет-Сливен е създадено
Общинско предприятие „Озеленяване” със следния предмет на дейност:
- изграждане, поддържане, почистване и стопанисване на паркове,
градини, междублокови пространства, улично озеленяване и други обществени
озеленени площи на територията на Община Сливен;

- озеленяване, поддържане и текущ ремонт на общински детски площадки
на територията на общината;
- опазване на чистотата на алейната мрежа, тревните площи и зоните за
отдих в парковете, градините, зелените площи, целостта на цветните партери,
парковата мебел;
На 19.05.2017 г. е постъпило заявление с Вх. № 9400-10177 от Веселина
Тодорова Казакова - Стефанова, в което тя е декларирала съгласието си да
ръководи новообразуваното общинско предприятие. Госпожа Казакова е
икономист по образование с придобита специалност „Финанси” и доказан
управленски опит, като от месец януари 2009 г. до момента е управител на
„Обреден комплекс” ЕООД, а преди това е била ликвидатор на друго общинско
дружество - „Дезинфекционна станция-Сливен” ЕООД.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и
във връзка с чл. 54 от Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия, предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Избира за временно изпълняващ длъжността директор на Общинско
предприятие “Озеленяване” Веселина Тодорова Казакова - Стефанова.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за възлагане
управлението на Общинско предприятие “Озеленяване” с Веселина Тодорова
Казакова - Стефанова за срок до провеждане на конкурс.
3. Решението влиза в сила от датата на приемането му от Общински съветСливен.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т.26

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен

ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет и баланса на „ДКЦ 1Сливен“ЕООД за 2016 год. приемане на нов Учредителния
акт на дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата
на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия Общинският съвет приема
годишния финансов отчет на търговските дружества със 100% участие в
капитала и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащане
на дивиденти. На свое заседание на 12.04.2017 год. ПК по оперативен
контрол при Общински съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет
на „Диагностично консултативен център 1-Сливен“ЕООД. През 2016 год.
дружеството е формирало печалба в размер на 2 355.51лв. Показателите
определени за 2016 год. с Решение № 216/28.04.2016 год. на Общински
съвет Сливен са изпълнени.
С наше решение 440/17.11.2017 год. приехме нова наредба за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия.
Според разпоредбите на §3 от Заключителните разпоредби на наредбата
учредителните актове на общинските еднолични търговски дружества с
общинско имущество, чиито учредителни актове противоречат на новата
наредба се привеждат в съответствие с нея в шестмесечен срок от
влизането на наредбата в сила. Поради това Ви предлагам да направим
необходимите промени в учредителния акт да „ДКЦ1-Сливен“ЕООД.
На основание гореизложеното и чл.14,т.11, т.12 и т.13; чл.37,
ал.3 и §3 от ЗР на Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия приема следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I. Приема Годишния финансов отчет на „ДКЦ 1–Сливен“ЕООД за
2016 год.

II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през
2016 год.
III. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2016г. в размер
на 7500лв.
IV.Определя следните показатели за 2017г :
- средна брутна печалба до 1115лв.
- средносписъчен състав на персонала до 41бр.
- балансова печалба не по-малко от 10000лв.
V. Отменя изцяло действащия до датата на приемане на настоящото
решение учредителен акт на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР 1 - СЛИВЕН“ ЕООД, ЕИК 119502758.
VI. Приема Учредителен акт на „ДКЦ 1-Сливен“ЕООД Сливен.
/Приложение №1/, което е неразделна част от настоящото решение.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т.27.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет и баланса на „Обреден
комплекс“ЕООД Сливен за 2016 год. и приемане на промени в
Учредителния акт на дружеството.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
и общинските предприятия Общинският съвет приема годишния финансов отчет на

търговските дружества със 100% участие в капитала и взема решение за разпределение
на печалбата и за изплащане на дивиденти. На свое заседание на 19.04.2017 год. ПК по
оперативен контрол при Общински съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет на
„Обреден комплекс“ЕООД Сливен.
През 2016 год. дружеството е формирало
загуба в размер на 3 793.09 лв. при определен показател печалба за 2016 год. – не помалко от 4000лв.
Приходите на дружеството за 2016 год. са в размер на 170хил.лв и
бележат намаление от 10.5% спрямо предходната година. Разходите също бележат
намаление с 6.9% . След преобразуване на финансовия резултат загубата на
дружеството е в размер на 2242.91лв. Дружеството е надвнесло корпоративен данък,
който подлежи на възстановяване.
През 2016 год. дружеството работи със 7 човека средно-списъчен състав,
а средната работна заплата е 548лв., при определени показатели до 10 заети лица и
средна брутна работна заплата до 650 лв.
Дружеството работи в силна конкурентна среда /8 частни погребални
агенции/ и извършва социални погребения.
С наше решение 440/17.11.2017 год. приехме нова наредба за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала и общинските предприятия. Според разпоредбите на §3
от Заключителните разпоредби на наредбата учредителните актове на общинските
еднолични търговски дружества с общинско имущество, чиито учредителни актове
противоречат на новата наредба се привеждат в съответствие с нея в шестмесечен срок
от влизането на наредбата в сила. Поради това Ви предлагам да направим
необходимите промени в учредителния акт да „Обреден комплекс“ЕООД Сливен.
Предвид горното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и т. 13 и §3
от ЗР на Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия
предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I. Приема Годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“ЕООД Сливен за
2016 год.
II. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му
през 2016 год.
III. Определя следните показатели за 2017год. :
- средна работна заплата до 680лв.
- средносписъчен състав на персонала до 10бр.
- да се покрие загубата за 2016 год.
IV. Отменя Учредителния акт на „Обреден комплекс“ЕООД Сливен, приет с
Реш.№ 718/27.10.2005г., изменен с Реш. № 784/17.12.2009 год. и с Реш. №
966/12.08.2010 год.

V. Приема Учредителен акт на „Обреден комплекс“ЕОД Сливен. /Приложение
№1/, което е неразделна част от настоящото решение.

ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т.28

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при Общински съвет – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет и баланса на „Център за
кожно-венерически заболявания-Сливен “ЕООД за 2016 год. и приемане на
промени в Учредителния акт на дружеството.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата
на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия Общинският съвет приема
годишния финансов отчет на търговските дружества със 100% участие в
капитала и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащане
на дивиденти. На свое заседание на 19.04.2017 год. ПК по оперативен
контрол при Общински съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет
на „Център за кожно-венерически заболявания-Сливен “ЕООД гр. Сливен.
Финансовият резултат на дружеството за отчетната 2016 год. е
загуба в размер на 9967.47., непокрита загуба от минали години към

31.12.2016 год. в размер на 88970лв. Общите приходи са нарастнали с
19.0% спрямо предходната година, а приходите от основната дейност с
20.2%. Общите разходи са увеличени с 1.8% спрямо предходната година.
След преобразуване по годишна данъчна декларация загубата става
6 261.56лв.
С наше решение 440/17.11.2017 год. приехме нова наредба за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия.
Според разпоредбите на §3 от Заключителните разпоредби на наредбата
учредителните актове на общинските еднолични търговски дружества с
общинско имущество, чиито учредителни актове противоречат на новата
наредба се привеждат в съответствие с нея в шестмесечен срок от
влизането на наредбата в сила. Предвид горното е необходимо да се
направят промени в учредителния акт да „Център за кожно-венерически
заболявания-Сливен“ЕООД.
На основание гореизложеното и чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и т.
13 и §3 от ЗР на Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I. Приема Годишния финансов отчет на „Център за кожновенерически заболявания-Сливен “ЕООД за 2016 год.
II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през
2016 г.
III. Определя следните показатели за 2017г :
- средна работна заплата до 795лв.
- средно списъчен състав на персонала до 12бр.
- Управителят да предприеме мерки за намаление на разходите.
IV. Отменя Учредителния акт на „Център за кожно-венерически
заболявания-Сливен“ЕООД“ЕООД
Сливен,
приет
с
Реш.№
686/29.09.2005г., изменен с Реш. № 1023/28.09.2010 год. и с Реш. №
1074/15.11.2010 год.

V. Приема Учредителен акт на „Център за кожно-венерически
заболявания-Сливен“ЕООД Сливен. /Приложение №1/, което е неразделна
част от настоящото решение.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ
Т.29.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет и баланса на
„Пътнически превози“ЕООД за 2016 год. и приемане на
промени в Учредителния акт на дружеството.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите да Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия Общинският съвет приема
годишния финансов отчет на търговските дружества със 100% участие в
капитала и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащане
на дивиденти.
Постоянната комисия по оперативен контрол на свое заседание
на 26 април 2017 год. разгледа годишния финансов отчет на „Пътнически
превози“ЕООД. Дружеството отчита загуба в размер на 167 хил.лв.,
натрупаната загуба от минали години е 4 872 хил.лв. Резултатът по
дейности: най-голяма е загубата в градския транспорт – 253 х.лв.,
междуселищния транспорт – 47 х.лв., въжена линия – 30 х.лв. С печалба
приключват автогара и диагностичен пункт.

След преобразуване финансовия резултат на основание ЗКПО
резултатът е данъчна загуба в размер на 264 288.27лв.
Съгласно предоставения годишен отчет за изпълнение на
бизнес програмата за периода 2016-2019 год. че са постигнати следните
заложени в програмата цели:
Подобряване на материално-техническата база, чрез
закупуване на дълготрайни активи и извършени ремонти и стабилизиране
финансовото състояние на дружеството видно от оптимизираните разходи
за суровини и материали както и от отчетената по-малка с 13 хил.лв загуба
спрямо 2015 год.
С наше решение 440/17.11.2017 год. приехме нова наредба за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия.
Според разпоредбите на §3 от Заключителните разпоредби на наредбата
учредителните актове на общинските еднолични търговски дружества с
общинско имущество, чиито учредителни актове противоречат на новата
наредба се привеждат в съответствие с нея в шестмесечен срок от
влизането на наредбата в сила. Поради това Ви предлагам да отменим
решението, с което е приет учредителния акт на дружеството и да приемем
нов такъв.
На основание гореизложеното и чл. 14, т.11 пр.второ, т.12 и т.13 и
§ 3 от ЗР на Наредбата за упражняване правата на собственик на Община
Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия предлагам Общинският съвет да приеме
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I. Приема годишния финансов отчет на „Пътнически превози “ЕООД гр.
Сливен за 2016 год.
II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2016 г.
III. Избира за проверител на дружеството ДЕС Георги Стоянов Тренчев
регистриран одитор № 0647
IV. Определя следните показатели за 2017год.:
- Средна брутна работна заплата до 650 лв.
- Средносписъчен брой на персонала до 284

- Да се подобри финансовото състояние на дружеството чрез
оптимизиране на разходите.
V. Отменя досегашния Учредителен акт на „Пътнически превози“ЕООД ,
приет с т.6 на Решение №391/27.09.2012 г. на Общински съвет-Сливен.
VI. Приема Учредителен акт на „Пътнически превози“ ЕООД гр. Сливен,
/Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение/ .
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ
Т.30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен

ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет и баланса на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицинаСливен“ЕООД за 2016 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата
на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия Общинският съвет приема
годишния финансов отчет на търговските дружества със 100% участие в
капитала и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащане
на дивиденти. На свое заседание на 29.03.2017 год. ПК по оперативен
контрол при Общински съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет
на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина“ЕООД.

През 2016 год. дружеството е формирало печалба в размер на 2 335.51лв.,
а натрупаните загуби от минали години 33 899.54лв.
По годишна данъчна декларация – след преобразуване на
финансовия резултат, дружеството подлежи на облагане с годишен
корпоративен данък в размер на 360.39 лв. Съгласно утвърдената
счетоводна политика начислените счетоводни разходи за амортизации са в
по-малък размер от данъчно признатите.
Тъй като с наше Решение № 571/23.02.2017 год. приехме
дружеството да бъде влято в „Диагностично-консултативен център 1Сливен“ЕООД не се определят показатели за 2017 год.
На основание чл.14, т.13 от Наредбата за упражняване правата
на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:

I. Приема Годишния финансов отчет на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина-Сливен“ЕООД за 2016 г.
II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2016год.
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ
Т.31
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет и баланса на „ДКЦ 2Сливен“ЕООД за 2016 год. и приемане на промени в
Учредителния акт на дружеството
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата
на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия Общинският съвет приема
годишния финансов отчет на търговските дружества със 100% участие в
капитала и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащане
на дивиденти. На свое заседание на 12.04.2017 год. ПК по оперативен
контрол при Общински съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет
на „Диагностично консултативен център 2-Сливен“ЕООД. През 2016 год.
дружеството е формирало печалба в размер на 74 529.17лв. Натрупаната
печалба от минали години е в размер на 208 303.77 лв., която представлява
неразпределена печалба. Няма непокрити загуби. През 2016 год. са
увеличени дълготрайните материални активи на дружеството общо с
54 873.35лв. Показателите определени за 2016 год. с Решение №
216/28.04.2016 год. на Общински съвет Сливен са изпълнени.
Видно от представения финансов отчет на дружеството може
да се направи извода, че управителят му е постигнал заложените в
управленската му програма цели:
1. Подобряване на материално-техническата база и постоянно
подновяване на апаратурата;
2. Привличане на повече пациенти – видно от представения
доклад на управителя за дейността през 2016 год;
3. Стабилизиране на финансовото състояние на дружеството –
показател за това е реализираната печалба за 2016 год., резултата от
предходни години е натрупаната печалба. Дружеството няма банкови
заеми.
С наше решение 440/17.11.2017 год. приехме нова наредба за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия.
Според разпоредбите на §3 от Заключителните разпоредби на наредбата
учредителните актове на общинските еднолични търговски дружества с
общинско имущество, чиито учредителни актове противоречат на новата
наредба се привеждат в съответствие с нея в шестмесечен срок от
влизането на наредбата в сила. Поради това Ви предлагам да направим
необходимите промени в учредителния акт да „ДКЦ2-Сливен“ЕООД.
Предвид горното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и
т. 13, чл.37, ал.3 и §3 от ЗР на Наредбата за упражняване правата на

собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия предлагам Общинския
съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I. Приема Годишния финансов отчет на ДКЦ 2–Сливен за 2016 г.
II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през
2016 г.
III. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2016г. в размер
на 7500лв.
IV. Определя следните показатели за 2017г :
- средна брутна заплата до 1060лв.
- средно списъчен състав на персонала до 42бр.
- балансова печалба не по-малко от 80 000 лв.
V. Продължава договора на д-р Георги Илиев за управление на
„ДКЦ2-Сливен“ЕООД с още един мандат, поради показани добри
финансови резултати, като му определя възнаграждение съгласно
разпоредбите на Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия.
В едномесечен срок от продължаване на договора за управление, д-р
Георги Илиев да представи в Общински съвет и на кмета на общината
бизнес - програма за управление на „ДКЦ2-Сливен“ЕООД за следващите
три години.
VI. Приема изменение и допълване на Учредителния акт на „ДКЦ 2 Сливен“ ЕООД гр. Сливен, както следва:
§1. Чл.1, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.1 /1/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е
Община Сливен. Общинският съвет упражнява правата на собственост
пряко или чрез кмета на общината.
§2. Чл.10 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.10 Органи на управление на дружеството са:
1.Едноличният собственик на капитала, чийто функции се
изпълняват от Общинския съвет пряко или чрез кмета на общината.
2.Управител.

§3. Ал. 1 на чл.11 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.11 /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на
едноличния собственик на капитала, като взема решения за:
1.Образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;
2.Приема, изменя и допълва учредителния акт или устав на
дружеството;
3. Размера на капитала, увеличаване или намаляване на капитала на
дружеството и определя начина, по който следва да се извърши
намаляването или увеличаването;
4. Откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие
в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими
имоти собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица
на вещни права върху тях;
6. Взема решения за разпореждане с дялове, собственост на
дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане
с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с
чуждестранни физически или юридически лица;
7. Взема решения за допълнителни парични вноски;
8. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети
лица;
9. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху
дълготрайни активи на дружеството;
10. Избира управителя, след проведен конкурс по реда на Глава
Девета от Наредба за реда за упражняване правата на собственик на
община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия, приета с Решение № 440 от 17.11.2016г. на
Общински съвет- Сливен и определя възнаграждението му съгласно
приложение No 1, неразделна част от Наредбата и го освобождава от
отговорност. Упълномощава кмета на общината да сключи с него договор
за управление.
11. Избира проверител /проверители/ -регистрирани одитори;
12. Приема годишния финансов отчет и баланса, взема решение за
разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденти;
13. Взема решения за участие в капитала на други търговски
дружества;
14.Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу
управителя или контрольора и назначава представител за водене на
процеси срещу тях.
15. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година

надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на
дружеството, към 31 декември на предходната година.
§4. Създава се нова ал. 2 на чл.11 със следното съдържание:
Чл. 11 /2/ Кметът на общината упражнява следните, предоставени му
от Общинския съвет правомощия на едноличния собственик на капитала
на дружеството:
1. Преди изтичане на календарната година предлага на общинския
съвет кандидатурите за проверител /проверители/-регистрирани одитори
на годишния финансов отчет на дружеството;
2. Сключва договора за управление със спечелилия конкурс за
управител, след влизане в сила на решението на Общинския съвет за избор
на спечелилия конкурса.
3. Сключва договор за ликвидация с ликвидатора,
4.Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на
Община Сливен в качеството й на едноличен собственик на капитала в
търговското дружество;
5. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година е до
5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на
дружеството, към 31 декември на предходната година.
6. Дава съгласие за сключване на договори за задължително
застраховане на имущества.
7. Съгласува щатното разписание на дружеството и промените в
него, преди утвърждаването му от управителя.
§5. Ал. 1 на чл.12 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.12 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на
дружеството съобразно закона, приетия от едноличния собственик
учредителен акт, Наредбата за реда за упражняване правата на собственик
на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
и общинските предприятия и решенията на Общински съвет-Сливен.
§6. Създава се нова ал. 5 на чл.12 със следното съдържание:
Чл. 12 /5/ Решава всички въпроси, които не са от изключителна
компетентност на Общото събрание.
§7. Създава се нова ал. 6 на чл.12 със следното съдържание:
Чл. 12 /6/ Представя на Кмета и на Постоянната Комисия по
оперативен контрол доклад за дейността и тримесечни отчети за
финансовото състояние на дружеството в срок до 15-то число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а след приключване на финансовата
година –годишен счетоводен отчети информация за изпълнение на „бизнес
плана” / програмата за управление/.

§8. Ал. 2 на чл.16 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 16 /2/ След прекратяването на дружеството се извършва
ликвидация по реда предвиден в Търговския закон. Общинският съвет
определя срока, в който трябва да завърши ликвидацията, определя
ликвидатора и размера на възнаграждението му.
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т.32
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет и баланса на 'Дентален
център 1 - Сливен'ЕООД за 2016 год. и приемане на промени
Учредителния акт на дружеството.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата
на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия Общинският съвет приема
годишния финансов отчет на търговските дружества със 100% участие в
капитала и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащане
на дивиденти.
На свое заседание ПК по оперативен контрол разгледа отчета
на „Дентален център 1-Сливен“ЕООД за 2016 год. Установено е, че са
представени неуточнени суми по партиди за вземания и задължения. Което
не представя достоверно информацията за състоянието на дружеството. Не
е извършена инвентаризация на салдата. ПК върна отчета за уточняване на
салдата.

На 17.05.2017 год. ПК по оперативен контрол отново разгледа
отчета и прие за отписване недължимите суми в размер на 7163.71лв., за
които е потвърдено, че не са дължими.
Дружеството приключва с печалба в размер на 60 613.64лв. В
него работят 7 човека.
С наше решение 440/17.11.2017 год. приехме нова наредба за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия.
Според разпоредбите на §3 от Заключителните разпоредби на наредбата
учредителните актове на общинските еднолични търговски дружества с
общинско имущество, чиито учредителни актове противоречат на новата
наредба се привеждат в съответствие с нея в шестмесечен срок от
влизането на наредбата в сила. Поради това Ви предлагам да направим
необходимите промени в учредителния акт да „Дентален център1Сливен“ЕООД.
На основание гореизложеното и чл.14,т.11, т.12 и т.13; чл.37,
ал.3 и §3 от ЗР на Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия приема следното
Р Е Ш Е Н И Е:
I. Приема Годишния финансов отчет на „Дентален център 1 –
Сливен“ЕООД за 2016 год.
II. Дава съгласие за отписване на уточнените суми недължими
вземания в размер на 7 163.71лв за сметка на печалби/загуби от минали
години.за сметка на печалби / загуби от минали години.
III. Не освобождава управителя от отговорност за дейността му през
2016 год.
IV. Да се отчисли от баланасовата печалба дивидент за 2016 год. в
размер на 25 000 лв.
V. Определя следните показатели за 2017 год.
- средносписъчен състав - 7 човека
- средна работна заплата 800лв
VI. Отменя Учредителен акт на „Дентален център 1-Сливен“ЕООД
Сливен, приет с Реш. № 689/29.09.2005год.изм. с Реш. № 187/08.05.2008
год. и Реш. № 1074/15.11.2011 год.

VII. Приема учредителен акт на „Дeнтален център 1 – Сливен“ЕООД
/Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение/ .
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ
Т.33
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „Общинска охрана и
СОТ - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2016 год. и приемане на промени в
Учредителния акт на дружеството.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На свое заседание на 19.04.2017 год. ПК по оперативен
контрол разгледа Годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ“
ЕООД гр. Сливен за 2016 год. От представените документи е видно, че
през изтеклата 2016 год. дружеството е формирало печалба в размер на
44 561.66лв. Неразпределената печалба от минали години е печалба в
размер на 162 714.98лв. Приходите на дружеството са се увеличили с 5.8%,
а разходите с 8.0% спрямо предходната година.
С наше решение 440/17.11.2017 год. приехме нова
Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия. Според разпоредбите на §3 от Заключителните разпоредби
на същата учредителните актове на общинските еднолични търговски
дружества с общинско имущество, чиито учредителни актове
противоречат на новата наредба се привеждат в съответствие с нея в

шестмесечен срок от влизането на наредбата в сила. Поради това Ви
предлагам да изменим учредителния акт на дружеството.
Предвид горното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и т. 13 и
§3 от ЗР на Наредбата за упражняване правата на собственик на Община
Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ –
Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2016 год.
2. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2016 г.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2016 год. в размер на
15 000 лв.
3. Определя следните показатели за 2017 год.:
- Средна работна заплата за 2017 г. - до 520 лв.
- Персонал - до 260 бр.
- Балансова печалба - до 45000 лв.
4. Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното
имущество; Детективска дейност, консултинг, търговия,търговия с огнестрелни
оръжия и боеприпаси и отдаване под наем на недвижими имоти. Лична охрана на
физически лица, охрана на имуществото на физически и юридически лица,
Охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари.
4. Приема изменение и допълнение на Учредителния акт на „Общинска
охрана и СОТ-Сливен“ЕООД гр. Сливен, както следва:
§1. Чл. 4 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 4. Предмет на дейност на дружеството
По занятие дружеството извършва следните дейности:
Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното
имущество; Детективска дейност, консултинг, търговия,търговия с огнестрелни
оръжия и боеприпаси и отдаване под наем на недвижими имоти. Лична охрана на
физически лица, охрана на имуществото на физически и юридически лица,
Охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари.“
§2. Чл. 9 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.9. Органи на управление на дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала, чиито функции се изпълняват
от Общинския съвет пряко или чрез Кмета на общината
2. Управител

§3. Чл.15 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 15. Общинският съвет упражнява правомощията на едноличния
собственик на капитала по чл.14 от Наредбата като взема решения за:
1. Образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;
2. Приема, изменя и допълва учредителния акт или устав на
дружеството;
3. Размера на капитала, увеличаване или намаляване на капитала на
дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши
намаляването или увеличаването;
4. Откриване или закриване на клонове на дружеството и за
участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими
имоти собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица
на вещни права върху тях;
6. Взема решения за разпореждане с дялове или акции собственост
на дружеството в други дружества, както и за придобиване или
разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки
с чуждестранни физически или юридически лица;
7. Взема решения за допълнителни парични вноски;
8. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на
трети лица;
9. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху
дълготрайни активи на дружеството;
10 При прекратяване на търговското дружество взема решение за
определяне срокът, в който трябва да завърши ликвидацията,
определя ликвидатора и размера на възнаграждението му.
11. Избира управителя, след проведен конкурс по реда на Глава
Девета от Наредбата; Определя възнаграждението му съгласно
приложение № 1, неразделна част от Наредбата и го освобождава от
отговорност. Упълномощава кмета на общината да сключи с него договор
за управление.
12. Избира проверител /проверители/ - регистрирани одитори;
13. Приема годишния финансов отчет и баланса, взема решение за
разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденти;
14. Взема решения за участие в капитала на други търговски
дружества;
15.Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу
управителя или контрольора и назначава представител за водене на
процеси срещу тях.
16. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година
надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост
на дружеството, към 31 декември на предходната година.
17. Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско
участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни
права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа
на решение на общинския съвет.“
§4. Създава се нов чл.15а със следното съдържание:
Чл. 15а. Кметът на общината упражнява следните предоставени
му от Общинския съвет правомощия на едноличния собственик на
капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност:
1. Преди изтичане на календарната година предлага на общинския съвет

кандидатурите за проверител /проверители/ - регистрирани одитори на
годишния финансов отчет на дружеството;
2. Сключва договора за управление със спечелилия конкурс за управител,
след влизане в сила на решението на Общинския съвет за избор на
спечелилия конкурса.
3. Сключва договор за ликвидация с ликвидатора,
4. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на
Община Сливен в качеството й на едноличен собственик на капитала в
търговското дружество;
5. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година
е до 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на
дружеството, към 31 декември на предходната година.
6. Дава съгласие за сключване на договори за задължително
застраховане на имущества.
7. Съгласува щатното разписание на дружеството и промените в него,
преди утвърждаването му от управителя.
§5. Чл.16 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.16. Управителят на едноличното дружество с ограничена
отговорност:
1.Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно
закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата наредба,
решенията на общински съвет;
2.Представлява дружеството;
3.Осъществява правомощията на работодател по отношение на
работещите в дружеството;
4.Решава всички въпроси, които не са от изключителна
компетентност на Общото събрание;
5.Представя на Кмета и на Постоянната Комисия по оперативен
контрол доклад за дейността и тримесечни отчети за финансовото
състояние на дружеството в срок до 15-то число на месеца, следващ
отчетното тримесечие, а след приключване на финансовата година годишен счетоводен отчет и информация за изпълнение на „бизнес плана"
/ програмата за управление/.“
§6. Създава нов Чл.16а със следното съдържание:
Чл.16а
Изисквания към Управителя:
/1/ Управители на общински еднолични търговски дружества с
ограничена отговорност могат да бъдат физически лица, които не са
регистрирани като търговци по ТЗ.
/2/ Не могат да бъдат управители на общински еднолични търговски
дружества с ограничена отговорност физически лица, които:
1. от свое или чуждо име извършват търговски сделки;
2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни
търговски дружества;
3. заемат длъжност в управителни органи на други търговски
дружества;
4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат
материално - отчетническа длъжност - до изтичане срока на наказанието;
5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни
съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност - ако
са останали неудовлетворени кредитори;

6. са народни представители, общински съветници, кметове или
държавни служители;
7. работят по трудов договор.
§7. Създава нов Чл.16б със следното съдържание:
Чл.16 б Управлението на еднолично дружество с ограничена
отговорност, се възлага с договор за управление, сключен между
управителя на дружеството и Кмета на общината въз основа на решение на
Общинския съвет
/1/ Управлението се възлага след провеждане на конкурс по реда и
условията на Глава Девета от Наредбата.
/2/ Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато
Общинският съвет назначава временен управител, временен съвет на
директорите или надзорен съвет.
/3/ В шестмесечен срок от назначаването на временния управител,
съответно на временния съвет на директорите или надзорен съвет, се
обявява конкурс за възлагане на управлението на търговското дружество.
/4/ Договорите за управление се сключват за срок не по-дълъг от три
години.
§8. Създава нов чл.16в със следното съдържание:
Чл.16в Договорите за управление уреждат:
1. задълженията, функциите, задачите и пълномощията на
управителя, съответно на членовете на съвета на директорите или
надзорния съвет, както и начина на взаимодействието им с другите органи
на дружеството;
2. размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното
осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на
управителя;
3. отговорността на страните при неизпълнение на задълженията;
4.основанията за прекратяване;
§9. Създава нов чл.16 г със следното съдържание:
Чл.16г Кметът на общината сключва договори с назначените
ликвидатори на едноличните търговски дружества с общинско участие, в
които се посочват задълженията на ликвидатора, срока, в който следва да
завърши ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ
Т.34
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти с № 000100 и № 000198, находящи се
в землището на с.Селиминово, община Сливен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Закона за устройство на територията разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии се дава с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината, а исканията за даване на разрешения се придружават от задание за
проектиране, с което се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът
подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти. В
тази връзка представям на Вашето внимание Заявление с вх.№ 9400-9053/05.05.2017г.
от „Тера Матеров”ЕООД-Сливен и „Лентинат”ЕООД-Сливен, представлявани от
Силвия Радостинова Благоева, постъпило в едно с копия от скици №№
КО4201/30.01.2017г. и ФО3872/17.08.2015г., заверени от ОС З- Сливен и Задание по
чл.125 от ЗУТ, с искане за разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план за ПИ с № 000100 и № 000198, находящи се в землището на
с.Селиминово, община Сливен. Съгласно скиците територията е урбанизирана, имотите
са законно застроени, но тях не е бил изготвян ПУП. Заданието за проектиране
предвижда изграждане в имотите на производствена база за култивирани и екзотични
гъби, като частично се запази съществуващото застрояване.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за устройство на територията,
предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез възлагане от
заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти с
№№ 000100 и 000198, находящи се в землището на с.Селиминово, община Сливен, като
се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлени имоти с №№ 000100 и 000198, находящи се в
землището на с.Селиминово, община 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;
ВНАСЯ
КМЕТ:
/ Стефан Радев/
Т.35.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за
ел.кабел в землището кв.“Речица“, гр.Сливен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на ел.кабел 20кV от нов ЖР стълб в ПИ
67338.845.38 до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова база за селскостопанска
техника и производство на пелети“, местност “Дотлука“, землище кв.“Речица“,
гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление от „ЕВН
България Електроразпределение“ ЕАД за разрешаване изработването на проект
за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на
ел.кабел 20кV от нов ЖР стълб в ПИ 67338.845.38 до ПИ 67338.845.36, отреден
„За складова база за селскостопанска техника и производство на пелети“ и
преминаващ през ПИ 67338.845.38 с НТП “посевни площи“, частна собственост
и ПИ 67338.845.59 с НТП „полски път“, общинска собственост, всички в
местност “Дотлука“, землище кв.“Речица“, гр.Сливени 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 трасе на ел.кабел 20кV от нов ЖР
стълб в ПИ 67338.845.38 до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова база за
селскостопанска техника и производство на пелети“ и преминаващ през ПИ
67338.845.38 с НТП “посевни площи“, частна собственост и ПИ 67338.845.59 с
НТП „полски път“, общинска собственост, всички в местност “Дотлука“,
землище кв.“Речица“, гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т.36
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев Кмет на Община Сливен
Относно:

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

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №471 от 17.11.2016г. Общински съвет – Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за трасе на въздушен
електропровод от съществуващ стълб №55 на ВИ“2“ от ТП“Ябълка“ до ПИ
67338.434.171, местност “Плоски рът“, землище гр.Сливен. С протокол
№5/10.03.2017г. 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 трасе на въздушен електропровод от съществуващ
стълб №55 на ВИ“2“ от ТП“Ябълка“ до ПИ 67338.434.171, местност “Плоски
рът“, землище гр.Сливен и преминаващ през ПИ 67338.434.199 с НТП „За друг
поземлен имот за движение и транспорт“, общинска собственост в същото
землище. От двете страни на трасето е предвиден сервитут по 1.0м. На
основание чл.128, ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е
съобщен на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в
бр.28/04.04.2017г. 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 трасе на въздушен електропровод от съществуващ
стълб №55 на ВИ“2“ от ТП“Ябълка“ до ПИ 67338.434.171, местност “Плоски
рът“, землище гр.Сливен и преминаващ през ПИ 67338.434.199 с НТП „За друг
поземлен имот за движение и транспорт“, общинска собственост в същото
землище.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т.37
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

Относно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
въздушен електропровод в землището на с.Сотиря, общ.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №512 от 16.12.2016г. Общински съвет – Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за трасе на въздушен
електропровод НН от стълб №21/1, ВИ“Изток“ от ТП“Пчелина“, ВЛ“Чуката“,
ПС“Комуна“ до ПИ 68117.11.6610, местност “Юрта“, землище с.Сотиря,
общ.Сливен. С протокол №5/10.03.2017г. 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 трасе на въздушен
електропровод НН от стълб №21/1, ВИ“Изток“ от ТП“Пчелина“, ВЛ“Чуката“,
ПС“Комуна“ до ПИ 68117.11.6610, местност “Юрта“, землище с.Сотиря,
общ.Сливен и преминаващ през ПИ 68117.11.9503, местност “Юрта“ с НТП
„Полски път“, общинска собственост в същото землище. От двете страни на
трасето е предвиден намален сервитут с променлива ширина. На основание
чл.128, ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е съобщен на
заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.28/04.04.2017г. 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 трасе на въздушен електропровод НН от стълб №21/1,
ВИ“Изток“ от ТП“Пчелина“, ВЛ“Чуката“, ПС“Комуна“ до ПИ 68117.11.6610,
местност “Юрта“, землище с.Сотиря, общ.Сливен и преминаващ през ПИ
68117.11.9503, местност “Юрта“ с НТП „Полски път“, общинска собственост в
същото землище.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ
Т.38
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

Относно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев Кмет на Община Сливен
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за
изграждане на пътна връзка в землището на кв.“Речица“, гр.Сливен.

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №393 от 31.08.2016г. Общински съвет – Сливен разрешава
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за изграждане на пътна
връзка в ПИ 67338.801.16 и ПИ 67338.801.17, с НТП „полски път“ и „изоставена
орна земя“, общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ
67338.801.5, отреден „За метанстанция“, местност ”Къра”, землище кв.“Речица“,
гр.Сливен. С Решение №459 от 17.11.2016г. Общински съвет – Сливен дава
предварително съгласие за определяне на площадка или трасе за изграждане на
пътна връзка в имот с проектен идентификатор 67338.801.116 /образуван от ПИ
67338.801.16 и ПИ 67338.801.17/. С протокол №35/30.09.2016г. 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 пътна връзка в ПИ 67338.801.16 и ПИ 67338.801.17, за
осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.801.5, отреден „За
метанстанция“,
местност ”Къра”, землище кв.“Речица“, гр.Сливен. На
основание чл.128 ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е
съобщен на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в
бр.84/25.10.2016г. на Държавен вестник. Възложител на проекта е Славянка
Петрова Йорданова.
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 пътна връзка в имот с проектен
идентификатор 67338.801.116 /образуван от ПИ 67338.801.16 и 67338.801.17 с
НТП „полски път“ и „изоставена орна земя“/, общинска собственост, за
осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.801.5, отреден „За
метанстанция“, местност ”Къра”, землище кв.“Речица“, гр.Сливен.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т.38
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев Кмет на Община Сливен
Относно:
Приемане на решение за съгласуване на
устройствени планове на части от гр.Сливен, Община Сливен

подробни

Уважаеми госпожи и господа,
С протокол № 6/24.03.2017г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие подробен устройствен план – план за регулация и застрояване,
като план-извадка от приет предварителен проект, за поземлен имот
67338.565.340 по кадастралната карта на гр.Сливен, кв.”Асеновец”. Проектът
предвижда проектиране на улична регулация от осова точка 102 до осова точка
103, за имот 67338.565.340 се отреждат УПИ VI-„За обществено обслужване” и
УПИ VII-„За обществено обслужване” с урегулиране по вътрешните имотни
граници и се проектират общински УПИ V-„За обществено обслужване” и УПИ
VIII-„За благоустрояване”, всички в кв.45, кв.”Асеновец”.
С протокол № 2/27.01.2017г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие като предложение по чл.135 ал.2 от ЗУТ проект за изменение на
подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ III-348 и
УПИ IV-349, кв.691, кв.”Ново село”, гр.Сливен. Проектът за изменение на плана
предвижда промяна в застрояване в УПИ III-348 и УПИ IV-349 в кв.691;
изменение на уличната регулация от осова точка 1273 до осова точка 2881, като
новите регулационни и бордюрни линии са съобразени с изградените бордюри,
тротоари и настилка по ул.”Аргира Жечкова”- подход към крепостта „Туида”, с
което се променят границите на общински УПИ I в кв.692, УПИ IV-349 в кв.691 с
предаваема по регулация свободна общинска площ от 55 кв.м. и УПИ II-14 в
кв.352 с предаваема по регулация свободна общинска площ от 43 кв.м.
С протокол № 2/27.01.2017г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие изменение на подробния устройствен план – план за регулация
за УПИ II-”За търговия, битови услуги и обществени мероприятия”, кв.590,
кв.”Сини камъни”, гр.Сливен. Проектът е разработен служебно във връзка с
необходимостта за обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти
за обектите находящи се в УПИ II, някой от които с отстъпено право на строеж
върху общински терен. Предложено е от УПИ II-”За търговия, битови услуги и
обществени мероприятия” да се образуват два нови УПИ II и УПИ IV със
запазване на отреждането и при съобразяване със съществуващите сгради и
благоустрояване.
С протокол № 7/07.04.2017г. Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие изменение на подробния устройствен план – план за регулация
и застрояване за УПИ V-„За КОО и комплексно жилищно строителство” и УПИ
VI-„За КОО”, кв.486, кв.”Даме Груев”, гр.Сливен. Съгласно действащия
подробен устройствен план на кв.”Даме Груев”, одобрен през 1998г. в границите
на УПИ VI е включена съществуваща улица осигуряваща връзка на
вътрешнокварталните пространства и бул.”Илинденско въстание”, вкл. и
преминаващите през нея уличен водопровод и канализация. С изменението на
плана се предлага проектиране на улична регулация за съществуващата улица от
осова точка 1786 до осова точка 1786а, с което се променят частично
регулационните граници на УПИ V и УПИ VI и се образува нов УПИ VIII-„За
благоустрояване”.

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Съгласува за одобряване подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване, като план-извадка от приет предварителен проект, за
поземлен имот 67338.565.340 по кадастралната карта на гр.Сливен,
кв.”Асеновец”, като се проектира улична регулация от осова точка 102 до
осова точка 103; за имот 67338.565.340 се отреждат УПИ VI-„За
обществено обслужване” и УПИ VII-„За обществено обслужване” с
урегулиране по вътрешните имотни граници и се проектират общински
УПИ V-„За обществено обслужване” и УПИ VIII-„За благоустрояване”,
всички в кв.45, кв.”Асеновец”, гр.Сливен.
2. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване за УПИ III-348 и УПИ IV-349, кв.691, кв.”Ново
село”, гр.Сливен, като се променя уличната регулация от осова точка 1273
до осова точка 2881, променят се регулационните граници на общински
УПИ I в кв.692, УПИ IV-349 в кв.691 с предаваема по регулация свободна
общинска площ и УПИ II-14 в кв.352 с предаваема по регулация свободна
общинска площ и се променя застрояването в УПИ III-348 и УПИ IV-349 в
кв.691.
3. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план – план
за регулация за УПИ II-”За търговия, битови услуги и обществени
мероприятия”, кв.590, кв.”Сини камъни”, гр.Сливен, като отпада УПИ II и
се образуват нови УПИ II-”За търговия, битови услуги и обществени
мероприятия” и УПИ IV-”За търговия, битови услуги и обществени
мероприятия”.
4. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план – план
за регулация и застрояване за УПИ V-„За КОО и комплексно жилищно
строителство” и УПИ VI-„За КОО”, кв.486, кв.”Даме Груев”, гр.Сливен,
като се проектира улична регулация от осова точка 1786 до осова точка
1786а, променят се частично регулационните граници на УПИ V-„За КОО
и комплексно жилищно строителство” и УПИ VI-„За КОО” и се образува
нов УПИ VIII-„За благоустрояване” в същия квартал.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т.40
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

Относно:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за

Подробен устройствен план за поземлен имот 000150 за разширение на
съществуващ гробищен парк в поземлен имот 000138 в м.”Казалча”,
землището на с.Глуфишево, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти извън
границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание искане вх.№10001645/01.12.2016г. от кмета на с.Глуфишево за разрешаване на градоустройствено проектиране,
придружено със скици №00287/25.04.2017г., №00288/25.04.2017г. и №00285/25.04.2017г. от
СГКК-Сливен и планово задание от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и
обосновка за необходимостта от изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на
поземлен имот 000150 от земеделски в „За разширение на съществуващ гробищен парк” в
поземлен имот 000138 в м.”Казалча”, землището на с.Глуфишево, общ.Сливен.
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 на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот 000150 в м.”Казалча”, землището на
с.Глуфишево, общ.Сливен с цел преотреждане на имота от земеделски в „За разширение на
съществуващ гробищен парк” в съседния поземлен имот 000138, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот 000150 в м.”Казалча”, землището на с.Глуфишево,
общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на
територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ
Т.41

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – Председател на ПК по ОНКВ

ОТНОСНО: Утвърждаване Протокол № 2 на Комисията по стипендиите
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание, проведено на 16.05.2017 г. Комисията по стипендиите
разгледа постъпилите искания за отпускане на месечни стипендии и еднократно
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен за
бюджетната 2017 година /справка Протокол № 2 от 16.05.2017 г. /.
Комисията установи, че всички кандидати са предоставили необходимите
документи, съгласно чл. 17 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за бюджетната 2017 година,
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Утвърждава Протокол № 2 от 16.05.2017г. на Комисията по стипендиите за
отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен да се осигури финансов ресурс за получаване на месечните стипендии.
3. Изплащането да се осъществява, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 и т. 2 и чл. 16,
ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии за
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
Приложение: Протокол № 2 от 16.05.2017 г. на Комисията по стипендиите.
ВНАСЯ
Соня Келеведжиева
Председател на ПК по ОНКВ
РОТОКОЛ №2
Днес 16.05.2017 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха :
1.

Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет – председател на комисията

2.

Милена Чолакова – общинска администрация – член на комисията

3.

Силвия Никова – общинска администрация – член на комисията

4.

Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията

5.

Красимир Кръстев – общински съветник – член на комисията

6.

Георги Иванов – общински съветник – член на комисията

На заседанието присъства още Донка Славова – главен експерт в дирекция
„Образование, култура и връзки с обществеността” – секретар на комисията.
Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Информация относно броя на постъпилите предложения за отпускане на
месечни стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени
дарби от община Сливен за 2017 година – пролетна сесия .
2. Определяне носители на месечни стипендии и еднократно финансово
подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2017 година –
пролетна сесия.
Комисията започна своята работа в стая 102 на Община Сливен от 14.00 часа.
В деловодството на общинска администрация са постъпили искания за месечни
стипендии и за еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби
за 2017 година от следните кандидати:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
НИКОЛА ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
БИСЕР ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ
МАРИЯ АТАНАСОВА КЪЧЕВА
ДЕНИС НИКОЛАЕВ СИРАКОВ
ХРИСТИЯНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ГЕРМАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ МЪНДЕВ
РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПАНАЙОТОВА
ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ
ДАНИЕЛ ИВАНОВ ВЛАХОВ
КАЛОЯН РАДОСЛАВОВ КУТИЙСКИ
БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ АНДОНОВ
СЛАВИ КРАСЕН ВЪЛКОВ
ТИНА-МАРИЯ ДИМИТРОВА БУРОВА
ВАСИЛЕН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕЙВИД ДЕЯНОВ ДЕЧЕВ
ХРИСТИАНА ХРИСТОВА ХАЛАЧЕВА
СТАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСКОВА
ДАЙНА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

НАСЕЛЕНО МЯСТО
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
САМУИЛОВО
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ВЕЛИЯНА ДИМИТРОВА ВЪНДЕВА
ДАНИЛИН ЕЛЕНОВ ПЕТКОВ
МАРИЯ АТАНАСОВА РАДЕВА
ДАМЯН ДАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ТАНЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА ХРИСТОВА
ЗЛАТИНА СТОЙЧЕВА РАНДЕВА
СТЕФАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГРАХОВ
ТЕОДОР ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
ДАНЧО СТЕФАНОВ ГАНУШЕВ
ПАВЕЛ РОСЕНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ТАШЕВ
ЙОРДАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
КАТЕРИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ДОЙЧЕВА
БИСЕР НЕВЕНОВ ПЕНЕВ
ОСМАН СЕРАФИМОВ БОЯНОВ
МАЯ ЖИВКОВА ТАЧЕВА
ГЕОРГИ МОНЕВ МОНЕВ
ИВАЙЛО ДОНКОВ МИХАЛЕВ
ВИОЛИНА ЯНИСЛАВОВА МИТРОФАНОВА
БЕЛОСЛАВА ЗЛАТЕВА ЗЛАТЕВА
ПРЕСЛАВА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
КРУШАРЕ
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН
СЛИВЕН

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

Разпределение на
стипендиите по
месеци

Обща
сума
лева

1.
2.

ДЕНИС НИКОЛАЕВ СИРАКОВ
ХРИСТИЯНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА

3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.

750 лв.
750 лв.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ГЕРМАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПАНАЙОТОВА
ДАНИЕЛ ИВАНОВ ВЛАХОВ
КАЛОЯН РАДОСЛАВОВ КУТИЙСКИ
БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ АНДОНОВ
СЛАВИ КРАСЕН ВЪЛКОВ
ТИНА-МАРИЯ ДИМИТРОВА БУРОВА
ВАСИЛЕН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
СТАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСКОВА
ДАЙНА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА

3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.

750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.

в

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Всичко

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ДАНИЛИН ЕЛЕНОВ ПЕТКОВ
МАРИЯ АТАНАСОВА РАДЕВА
ДАМЯН ДАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
ЗЛАТИНА СТОЙЧЕВА РАНДЕВА
СТЕФАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ТЕОДОР ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
ДАНЧО СТЕФАНОВ ГАНУШЕВ
ПАВЕЛ РОСЕНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ МОНЕВ МОНЕВ
ИВАЙЛО ДОНКОВ МИХАЛЕВ
ВИОЛИНА ЯНИСЛАВОВА МИТРОФАНОВА
ПРЕСЛАВА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
4 месеца по 250 лв.
4 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
4 месеца по 250 лв.

750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
1000 лв.
1000 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
1000 лв.
20 250 лв.

На основание чл.16, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 комисията определи следните кандидати
за еднократно финансово стимулиране:
№ по Име, презиме, фамилия на
ред
класираните ученици

Сума за изплащане

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Общо

300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
5700 лв.

МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
НИКОЛА ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
БИСЕР ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ
МАРИЯ АТАНАСОВА КЪЧЕВА
РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ МЪНДЕВ
ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ
ДЕЙВИД ДЕЯНОВ ДЕЧЕВ
ХРИСТИАНА ХРИСТОВА ХАЛАЧЕВА
ВЕЛИЯНА ДИМИТРОВА ВЪНДЕВА
ТАНЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА
ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГРАХОВ
ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ТАШЕВ
ЙОРДАН АТАНАСОВ ИВАНОВ
КАТЕРИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ДОЙЧЕВА
БИСЕР НЕВЕНОВ ПЕНЕВ
ОСМАН СЕРАФИМОВ БОЯНОВ
МАЯ ЖИВКОВА ТАЧЕВА
БЕЛОСЛАВА ЗЛАТЕВА ЗЛАТЕВА

На основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен, Комисията по стипендиите взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Съгласно чл. 15 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община

Сливен, на младежите и децата посочени в протокола да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечна стипендия и еднократно финансово стимулиране.
2. Средствата да се осигурят по Решение 254/1997 година на Общински съвет
Сливен, съгласно Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи от община Сливен за текущата година, приета от Общински съвет
Сливен.
1. Пепа Димитрова - Чиликова –
2. Милена Чолакова –
3. Силвия Никова –
4. Пламен Крумов –
5. Красимир Кръстев –
6. Георги Иванов –

Т.42
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ПЛАМЕН КРУМОВ –
общински съветник, председател на
ПК за децата, младежта и спорта
Относно: Отпускане на финансови средства от Приложение 7 на Бюджета
на Община Сливен за 2017 година
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общински съвет -Сливен постъпи искане от Мариана Милева – Директор на
ППМГ „Добри Чинтулов” с молба за съдействие при подпомагане участието на
лекоатлетическият отбор на ППМГ „Добри Чинтулов” – девойки VІІІ-Х клас в
световните ученически игри по лека атлетика в гр. Нанси, Франция, в периода 24.0630.06.2017 година. Отборът от шест девойки заслужи това признание със заемането на
І-во място по време на финалния кръг на ученическите игри по лека атлетика.
Участието на отбора в световните ученически игри е гордост за град Сливен.
На основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, моля настоящото предложение да бъде включено в дневния ред на
заседанието на Общински съвет на 30.05.2017 година, поради това, че пътуването на
отбора е в края на месец юни.

На основание гореизложеното и чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предлагам на Общинският съвет Сливен да
приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отпуска финансови средства в размер на 2500 лв. на ППМГ „Д. Чинтулов”, с
които да подпомогне финансово участието на отбора по лека атлетика девойки VІІІ-Х клас в световните ученически игри по лека атлетика в гр.
Нанси, Франция, в периода 24.06-30.06.2017 година.
2. Г-жа Милева, в качеството си на директор на училището да предостави в
срок до 02.10.2017г. отчет за финансовите средства.
В Н А С Я:
ПЛАМЕН КРУМОВ

Т.43
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 бяха входирани следните искания за
отпускане на финансови средства от:
1. Пламена Костадинова – кмет на Кметство Самуилово с.Самуилово, общ.Сливен за отбелязване празника на селото – 3 юни. На
този ден се провеждат културни и спортни мероприятия за жителите и
гостите на селото;
2. НЧ „Искра 1929“ - с. Крушаре, общ. Сливен за отбелязване 24 май
- празник на селото.
3. ЦПЛР – Детски комплекс – гр. Сливен за финансово подпомагане
на участниците във финалния кръг на Международното математическо
състезание „Математика без граници“;

ПК по образование, наука, култура и вероизповедание на свои
заседания разгледа исканията и прие решения да предложи на Общинския
съвет отпускането на финансови средства на гореизброените организации.
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 350 /триста и петдесет/
лева на НЧ „Искра 1929“ - с. Крушаре, общ. Сливен за отбелязване 24 май празник на селото.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева на
кметство - с.Самуилово, общ.Сливен за отбелязване празника на селото –
3юни.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 700 /седемстотин /
лева на ЦПЛР – Детски комплекс – гр. Сливен за финансово подпомагане
на участниците във финалния кръг на Международното математическо
състезание „Математика без граници“.
IV. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997год. на
Общинския съвет: /приложение №9 от бюджета на Община Сливен за
2017г./
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 29.09.2017год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.
ВНАСЯ:
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА
Т.44
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Иван Данчев – общински съветник
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. Елка Николова Гъркова от гр.Сливен за лечение. Г-жа Гъркова
страда от заболяване на двигателния неврон – Амитрофична латерална
склероза. Пенсионер е по болест;
2. Петко Христов Петков от гр.Сливен за рехабилитация, след
двукратни исхемични мозъчни инсулти. Г-н Петков е с определена 100%
нетрудоспособност;
3. Боряна Наскова Чиракова от гр.Сливен за лечение и разходи
съпътстващи лечението на внучката й – Гюлбеда Пепова Станимирова.
Детето страда от онкологично заболяване - болест на Ходжкин,
документирано от Университетска болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“
ЕАД ;
4. Ана Венциславова Димитрова от гр. Сливен за разходи
съпътстващи лечението й. Г-жа Димитрова страда от онкологично
заболяване с определена 95% нетрудоспособност;
5. Румяна Миткова Черкезова от гр.Сливен за разходи съпътстващи
лечението на дъщеря й - Дочка Румянова Миткова, която е болна от
Автоимунен хепатит;
6. Румяна Миткова Черкезова от гр.Сливен за разходи съпътстващи
лечението на дъщеря й - Янка Руменова Миткова. Детето е с определена
100% инвалидност с чужда помощ ВСУ.
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 200/двеста/ лева на:
1.Петко Христов Петков с ЕГН……………. от гр.Сливен, жк. „Сини
камъни“, бл.19, вх.В, ап.41 за рехабилитация;
2. Румяна Миткова Черкезова с ЕГН ………….. от гр.Сливен, ул.
„Кара Кольо“, №146 за разходи съпътстващи лечението на дъщеря й –
Дочка Румянова Миткова с ЕГН…………..;

3. Румяна Миткова Черкезова с ЕГН …………. от гр.Сливен, ул.
„Кара Кольо“, №146 за разходи съпътстващи лечението на дъщеря й –
Янка Руменова Миткова с ЕГН …………...
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
Боряна Наскова Чиракова с ЕГН …………….. от гр.Сливен, кв.
„Надежда“, ул. „Калиакра“ №19 за лечение и разходи съпътстващи
лечението на внучката й – Гюлбеда Пепова Станимирова.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева на:
Ана Венциславова Димитрова с ЕГН ………….., от гр. Сливен, жк.
„Даме Груев“, бл.23, вх.А, ап.22 за разходи съпътстващи лечението й.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 / хиляда / лева на:
Елка Николова Гъркова с ЕГН ……………, от гр.Сливен,
ул.„Драган Цанков“ , бл.8, вх.А, ап.14 за лечение;
V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„ Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет ”.
VI. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
29.09.2017год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ИВАН ДАНЧЕВ

