Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията
на община Сливен (приета с Решение № 411/29.09.2016 г..; изм. и доп. с Решение № 484/
16.12.2016 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 411/29.09.2016 г. на Общинския съвет се прие Наредба за условията и
реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията
на община Сливен. С Решение № 484/16.12.2016 г. се прие изменение на същата, като се
въведе нов режим за платено паркиране „Абонамент с карта” без запазване на конкретно място
в зоната. Необходимо е да се направи изменение и допълнение в Раздел ІV на Наредбата за
уточняване на режима и срока за издаване на „Абонамент с карта“. За осигуряване на безплатно
ползване на паркоместа от държавни институции и организации на бюджетна издръжка се
въвежда допълнение в Раздел ІІ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с 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 условията и реда за
платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на
община Сливен, както следва:
§ 1. В чл.3, ал. 1 се изменя така:
След думите „паркиране на МПС“ се поставя запетая и се добавя текст „с допустима
максимална маса до 2.5 т. и на автобуси до 12 пътнически места,“
§ 2. Създава нов чл. 7а със следното съдържание:
„Чл.7а. (1) Освобождават се от заплащане на цена за услуга по чл.5 ал.1 МПС на
държавни институции, община и други организации на бюджетна издръжка, на които при
необходимост и при възможност се отреждат служебни паркоместа. Същите се разрешават по
ред определен от Кмета на Общината.
(2) Правото на МПС по ал. 1 се установява с надлежно издаден стикер, залепен на
предното стъкло на превозното средство.“
§ 3. Чл.10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, в рамките на
специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране
„Служебен абонамент”, за което се заплаща цена в размер, определен с решение на Общинския
съвет.
(2) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, в рамките на „Синя зона“,
може да се въвежда режим на платено паркиране, без специално обозначено за това място,
„Абонамент с карта“за служители или лица упражняващи търговска дейност в собствен или
нает имот в територията на зоната, за което се заплаща цена в размер, определен с решение на
Общинския съвет.“

§ 4. В чл. 11, ал.2 се изменя така:
След текста „или договор за наем.“ се добавя ново изречение със следното съдържание:
„Разрешение за „Служебен абонамент“ се издава в двуседмичен срок, след подаване на
заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на
услугата в определения размер.“
§ 5. В чл.11, ал. 3 се изменя така:
„Лицата, които желаят да ползват услугата за платено паркиране „Абонамент с карта“
подават заявление до кмета на общината. Към заявлението се прилага документ, удостоверяващ
работното място на заявителя в зоната. Разрешение за „Абонамент с карта“ се издава в
двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален
платежен документ за платена цена на услугата в определения размер.“
§ 6. В чл. 12 след думите „чл.10“ се поставя запетая и се добавя „ал.1“.
§ 7. В чл. 13 след думите „чл. 10“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 8. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и
безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен
влиза в сила от 10.07.2017 г.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

МОТИВИ
Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на
община Сливен
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, към
предложения от мен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и
реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията
на община Сливен, прилагам следните мотиви – отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от
ЗНА.
І. Причини, които налагат приемането:
Причини, които налагат приемането на предложения проект на Наредба, е осъзнатата
необходимост да се отговори на обосновани обществени потребности чрез създаване на
възможност за ползване на местата за паркиране на МПС по месторабота на собствениците им
и осигуряване на безплатно паркиране за държавните институции и организации на бюджетна
издръжка.
ІІ. Цели, които се поставят:
Разрешаване на проблемите с трафика и затрудненото паркиране, както и с
организацията на движението, по улични платна в централната градска част, тротоари,
плочници и зелени площи на територията на град Сливен.
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Не са необходими финансови средства за предложения проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на
моторни превозни средства на територията на община Сливен.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Подобряване на организацията на платеното почасово паркиране за работещите в
района на Синя зона в ЦГЧ. Осигуряване на възможност за безплатно паркиране на МПС,
собственост на организации на бюджетна издръжка в района на зоната за платено паркиране.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и
реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията
на община Сливен е съобразено с чл. 3, т. 1 и във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за
местното самоуправление и не противоречи на нормативни актове от по-висока степен
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен, (приета с Решение № 792/27.02.2003г.; изм. и доп. с Решения №№ 844 и 845/
24.04.03 г.;880 и 889 / 29.05.03 г.;117/29.04.04 г.;215/24.06.04 г.;368 /23.12.04 г.; 436/24.02.05 г.;
444/31.03.05 г.;755/24.11.05 г.; 786/22.12.05 г.; 817 и 820/ 26.01.06 г.;1023/ 29.06.06 г.;1203/
21.12.2006 г.; 1243/25.01.2007 г.;1283/22.02.2007 г.; 1311/ 22.03.2007 г. ; 1473/ 28.06.2007г.; 94/
14.02.2008 г.; 133/ 27.03.2008 г.; отм.с Реш.№ 4395/14.04.2008 г. на ВАС и потв. с Реш.№ 204/
05.06.2008 г.; Реш.133/27.03.2008г.отм. в частта на чл.38 и чл.55 с Реш.5966 от 10.05.2010год.
изм. и доп. с Реш. № 424/30.01.2009 г.;върната за ново обсъждане в частта на чл.14, ал.3 от
областния управител на Област Сливен със Заповед № РД- 11-16-14/16.02.2009 г.;изм. и доп. с
Реш. № 460/ 17.03.2009 г.; изм. с Реш. № 744/26.11.2009г.; изм. и доп.с Реш.№
766/17.12.2009год. и Реш. №821/18.02.2010 год.; изм. с Реш.№ 952/12.08.2010год.;изм. и доп. с
Реш. № 1096/22.12.2010год.; изм. с Реш. №1136/24.01.2011год. и Реш. №1202/07.04.2011год.;
доп. с Реш. №1330/07.07.2011 год.,изм. и доп. с Реш. №10/23.12.2011 год. Реш. №
246/31.05.2012год.; доп. с Реш. №382/27.09.2012 год. ; доп. с Реш. № 477/28.11.2012 год. и изм.
и доп. с Реш. №525/14.12.2012год. и Реш. №562/30.01.2013год.; Изм. с Реш. № 620/27.02.2013
год.; доп. с Реш. № 720/30.05.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1068/19.12.2013 год., Доп. с Реш.
№ 1069/19.12.2013 год., Изм. и доп. с Реш. № 1153/27.02.2014год., в сила от 01.10.2013 год.,
Изм. и доп. с Реш. № 1200/27.03.2014 год., доп. с Реш. № 1508/27.11.2014 год., изм. с Реш. №
1551/16.12.2014 год., доп. с Реш. № 1670/26.03.2015 год., изм. с Реш. № 179/28.04.2016 год., изм.
и доп. с Реш. № 258/30.06.2016 год., изм. с Реш. № 259/30.06.2016 год. доп. с Реш. №
487/16.12.2016 г.)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 487/16.12.2016 г. е прието допълнение на на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен, във връзка с Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово

паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен. В чл. 55 точка 74
към същата са определени цени за платено паркиране в района на „Синя зона“. От 05.04. 2017
г. започна маркировка на паркоместата в района на Синята зона и паралелно с това стартира
процедура за премахване на незаконните гаражи в упоменатия район, което активира
засегнатите граждани. Обсъдена е възможността за маркиране на повече от първоначално
предвидените паркоместа и увеличение на броя паркоместа за „Служебен абонамент“, което
дава основание да се намали цената на услугата в размер, който ще осигури планираните
постъпления в общинския бюджет. Предлаганото намаление се отнася за „Служебен
абонамант“, който от 150 лв. се намаля на 100 лв. и редуциране на съответната цена за 6 месеца
и една година. Намаля се и цената за паркиране на автомобилите на живущи по постоянен
адрес в район „Синя зона“ от 12 лв. на 10 лв. месечно и от 105 лв. на 70 лв. годишно. Редуцира
се цената за паркиране на втори и всеки пореден автомобил. Намаля се и цената за съхранение
на репатрирани автомобили от 4 лв. на 2 лв. Почасовото паркиране остава /1 лв./ и абонаментът
за паркиране без специално обозначено място /80 лв./ не се променят.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с 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 на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, както
следва:
§ 1. В чл. 55, ал.1 точка 74 се изменя по следния начин:
„За паркиране на МПС в зона за платено паркиране:
1. Монтаж и демонтаж на техническо средство (скоба) за блокиране на
колелата на МПС, което е в нарушение на режима на паркиране.

24.00 лв.

2. Принудително репатриране на МПС
2.1. Принудително репатриране на МПС, което е в нарушение режима на
паркиране или правилата на движение.

48.00 лв.

2.2. При започнато преместване /репатриране/ на неправилно паркирано МПС и 24.00 лв.
собственикът му се яви на място с желание да го освободи
3. Съхранение на репатрирани автомобили на наказателен паркинг:
3.1. До 1 час след репатрирането

2.00 лв.

3.2. За всеки започнат час след първия

2.00 лв.

4. Цени на услуги за ползване на терени за паркиране:
4.1. Паркиране в зона за платено паркиране „Синя зона” - за 1 бр./час

1.00 лв.

4.2. „Служебен абонамент”
– за един автомобил за един месец
– за един автомобил за 6 месеца – 5 % отстъпка
– за един автомобил за една година – 10 % отстъпка

100.00 лв.
580.00 лв.
1080.00 лв.

4.3. Абонамент за паркиране в „Синя зона” без специално обозначено място:
- за един автомобил за един месец
4.4. Абонамент за живущи по постоянен адрес в район „Синя зона”- месечно
– за един автомобил
– за втори автомобил на същия адрес - двоен размер
– за всеки следващ автомобил– троен размер

80.00 лв.
10.00 лв.
20.00 лв.
30.00 лв

4.5. Абонамент за живущи по постоянен адрес в район „Синя зона”-годишно
– за един автомобил
– за втори автомобил на същия адрес - двоен размер
– за всеки следващ автомобил– троен размер

70.00 лв.
140.00 лв.
280.00 лв.”

§ 2. Наредбата влиза в сила от 10.07.2017 г.

ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
МОТИВИ
Към Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен.
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
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен, прилагам следните мотиви – отговарящи на изискванията на
чл.28, ал.2 от ЗНА.
1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен.
Причината, поради която се налага приемането на Наредбата за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен е възможността да се намали цената за
паркиране чрез маркиране на повече места от предварително предвидените. Първоначално са
предвидени 180 паркоместа за „Служебен абонамент“ и 490 паркоместа за живущи по
постоянен адрес в района. Има възможност тези места да се увеличат. Предлаганото намаление
се отнася за „Служебен абонамант“, който от 150 лв. се намаля на 100 лв. и редуциране на
съответната цена за 6 месеца и една година. Намаля се и цената за паркиране на автомобилите
на живущи по постоянен адрес в район Синя зона“ от 12 лв. на 10 лв. месечно и от 105 лв. на
70 лв. годишно. Редуцира се цената за паркиране на втори и всеки пореден автомобил. Намаля
се и цената за съхранение на репатрирани автомобили от 4 лв. на 2 лв. Почасовото паркиране
остава /1 лв./ и абонамент за паркиране без специално обозначено място /80 лв./ не се променят.
2.Цел на изменението на наредбата
Целта на приемане на настоящия проект на Наредба изменение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен, е да бъде осигури повече места за паркиране и удовлетвори
потребностите на гражданите.
3.Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
Към настоящия момент не е необходимо допълнително разходване на бюджетни
средства.
4.Очаквани резултати
Очакваните резултати от предлаганата промяна са привеждане на нормативните актове
на община Сливен с действащото законодателство, актуализиране размера на таксите и
стойността на цените на услугите и предоставяне на права.
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен, не противоречи на норми от по-висока йерархия и на
европейското законодателство.
Вносител:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
ДО
Г-Н ДИМИТЪР МИТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,
На основание чл. 65, ал. 2 от ПОДОС на Общински съвет Сливен в предложение с вх.
№ 30-00-621/26.05.2017 г. правя следната промяна :
В проекта за решение т. 4.5 от § 1, предложение трето, числото „280“ се заменя с
„210“.
С уважение,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на Генерален план за организация на движението централна градска
част на гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с нарасналия брой автомобили и свързаните с това проблеми в движението и
паркирането и необходимостта от въвеждане на нова, по-ефективна организация на движението

е възложено изготвянето на Генерален план за организация на движението централна градска
част на гр. Сливен със следните самостоятелни части:
Схема организация/посочност на движението
Схема организация на обществения транспорт
Схема на главните велосипедни пътища
Схема за разположение на местата за платено почасово паркиране.
Разработването на Генералния план за организация на движението е съобразено с
изискванията на Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организация на движението по пътищата,
издадена от МРРБ.
На 02.06.2017 г. с Протокол-решение № 12 Общинския експертен съвет по устройство на
територията прие предварителния проект Генералния план за организация на движението
централна градска част на гр. Сливен, като окончателен.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
Приема Генерален план за организация на движението централна градска част на гр.
Сливен – окончателен проект със следните самостоятелни части:
1.Схема организация/посочност на движението
2.Схема организация на обществения транспорт
3.Схема на главните велосипедни пътища
4. Схема за разположение на местата за платено почасово паркиране
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към 31.05.2017 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
103 733 882 лв.
- по разходите, общо
103 733 882 лв.
По съществени причини за изменението на бюджета:

1. Приходи - постъпили са допълнителни приходи – 6019 лв., в т.ч. 180 лв. данък върху
приходите от стопанска дейност, от дейността на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен.
Със сумата се увеличава плана за разходи.
2. Разходи:
2.1. Необходимо е да се промени плана за разходи за възнаграждения и осигуровки във
връзка с промяна на нормативната уредба (Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и
заплащане на труда на Министерство на образованието и науката), предложения на
директорите на детски градини в дейности и Заповед № РД 01-0426/12.04.2017 г. на заместник
изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане:
2.1.1. „Детски градини” (делегирана от държавата дейност) - увеличение на
възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя със 176910 лв. за сметка на разходите
за издръжка;
2.1.2. „Детски градини” (местна дейност) - увеличение на възнаграждения и осигуровки
за сметка на работодателя с 1305 лв. за сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи;
2.1.3. „Специални групи в детски градини за деца със СОП” (делегирана от държавата
дейност) - увеличение на възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя с 2337 лв. за
сметка на разходите за издръжка;
2.1.4. „Център за работа с деца на улицата” (делегирана от държавата дейност) –
намаление на възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя със 17656 лв.;
увеличение 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 (ДГ „Вержин и
Хаик Папазян”, „Управление”, кмет на с. Гавраилово).
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.
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. юни 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 - Второстепенни разпоредители с бюджет.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /

Т. 5

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 вх. № 30-00-593/22.05.2017 г. в Общински съвет – Сливен бе внесено предложение за
сключване на съдебни спогодби по образувани търговски дела пред Окръжен съд – Сливен,
направено от „Бул-гейт“ ЕООД. Същото бе оттеглено на проведеното на 30.05.2017 г. заседание
на ОбС, тъй като възникнаха нови факти и обстоятелства, които следваше да бъдат обсъдени и
съобразени с преписката, с цел по-голяма прозрачност, обоснованост и законосъобразност при
вземане на информирано решение от компетентния орган.
В тази връзка представеното с предходното предложение становище, бе допълнено, като
заключенията направени в допълнението към становището, кореспондират с предходно
направените правни изводи и обосновават необходимостта предложението да бъде разгледано
и обсъдено от общинските 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 ……… 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 дружества 1 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:

1

Тъй 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. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца в община Сливен” по процедура
BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ
ЗА ДЕЦА”, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) представлява
единна оперативна програма за цялата територия на България и е насочена към постигане на
растеж и заетост в българските региони.
ОПРР 2014-2020 г. е интегрирана оперативна програма, насочена към регионалното
развитие и по-конкретно към постигане на целите на градската политика в България, като

отделя специално внимание на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните
райони, съгласно националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната
концепция за пространствено развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на
секторните политики, включени в Споразумението за партньорство.
ОПРР 2014-2020 г. ще спомогне за постигане на целите, заложени в секторните
стратегически документи в областта на социалната политика, както и в сферата на
деинституционализацията на грижата за децата, възрастните хора и хората с увреждания, като
Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България
(2012-2030 г.), Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за
демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), Националната
стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване
2020.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ се реализира в рамките на
приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на ОПРР 2014-2020.
Приоритетната ос е насочена към успешното продължаване на процеса на
деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в
семейството или в близка до семейната среда в общността, на база на успешния опит по ОП
„Регионално развитие“ 2007-2013 г. Сред целите на реформата е и гарантиране на правото на
всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му
потребности. Социалната инфраструктура за деца ще се подкрепя в съответствие с
Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“
с хоризонт до 2025 г. и Актуализирания план за действие за изпълнението й.
Община Сливен е конкретен бенефециент по процедурата и съгласно Картата на услугите
за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги на територията на
Република България, в Община Сливен е необходимо да бъдат изградени: ЦОП/Общностни
центрове за деца и семейства (до 4 места за спешно настаняване) – 1 бр.; Дневни центрове за
подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства – 1 бр. Съгласно
Насоките предстои извършването на ремонт/преустройство, обзавеждане и оборудване,
необходими за разширяване на дейността на съществуващи и функциониращи социални услуги
от следните видове: Центрове за обществена подкрепа и Дневни центрове за деца с
увреждания.
С изграждането на тези услуги ще се изпълнят поставените цели по процедурата а
именно: ще се допринесе за националното, регионалното и местното развитие, насърчаването
на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до социални,културни и
развлекателни услуги и преминаването от услуги, предоставяни в институции, към услуги,
предоставяни в общността“
Процедурата е в съответствие и е разработена в контекста на Актуализирания план за
действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в Република България“, приет с Решение на Министерския съвет № 859/ 13.10.2016 г .
Очаквани резултати:
 Премахване на институционалната грижа за деца – като законова възможност и реална
форма за отглеждане на деца;
 Осигуряване на качествена грижа за децата и младежите, включително за децата с
увреждания и с тежки увреждания, чрез създаване на широк набор от социални и
интегрирани здравно-социални услуги.
Крайните срокове за кандидатстване са 3 август 2017 г., 19:00 ч. и 3 ноември 2017 г.,
19:00 ч., като до 3 август 2017 г. всеки бенефициент е длъжен да подаде проектни предложения
в размер на минимум 50% от бюджета на БФП, който му е определен.

Сумата, за която ще кандидатства община Сливен е до 851 000 лв., представляваща
100% безвъзмездна финансова помощ.
Сградата, в която ще бъдат изградени двата нови центъра ще бъде сградата на бившето
Начално училище „Хаджи Димитър“ – гр. Сливен. За изграждането на Център за обществена
подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните
семейства предстои извършването на ремонт и преустройство на сградния фонд.
Съгласно условията на процедурата Общински Съвет – Сливен следва да декларира
няколко ангажимента: кандидатстване на община Сливен с проект „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца в община Сливен” по процедура BG16RFOP0015.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“; създаване на съответните
социални услуги; че до приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на
настоящия проект, ще стартира създаването на съответните услуги; че услугите ще бъдат
поддържани минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и
верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО; че предназначението на
сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не
по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на
искането за окончателно плащане от страна на УО“; че до втория краен срок за кандидатстване
ще бъдат представени проектни предложения за всички услуги, които са предвидени да се
изградят от конкретния бенефициент съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в
семейна среда и Картата на резидентните услуги.
Във връзка с гореизложеното и публикуваните Насоки за кандидатстване, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства с проектно предложение по процедура
BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА
ДЕЦА”, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.
2. Поема ангажимент за създаване на съответните социални услуги.
3. До приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на настоящия проект,
ще стартира създаването на съответните услуги;
4. Услугите ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на
дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на
УО;
5. Предназначението на сградата/помещенията на бившето Начално училище „Хаджи
Димитър“, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не помалък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на
искането за окончателно плащане от страна на УО“.
6. Поема ангажимент, че до втория краен срок за кандидатстване ще бъдат представени
проектни предложения за всички услуги, които са предвидени да се изградят от конкретния
бенефициент съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и
Картата на резидентните услуги
7. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид крайния срок за подаване на проектното
предложение допуска предварително изпълнение на Решението.
Приложение:
1. Насоки за кандидатстване по процедурата
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 7
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,
В процеса на дейността на Постоянните комисии се установи, че е добре да бъде
направено изменение в съставите им за подобряване на работата им и по-добра реализация на
колегите.
На основание чл.21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Освобождава като член на ПК по евроинтеграция и ПК по Общинска собственост и
местно самоуправление Деян Цанков Дечев.
2. Освобождава като член на ПК по оперативен контрол Минчо Афузов.
3. Избира за член на ПК по инвестиционна политика и ПК по оперативен контрол
Деян Цанков Дечев.
4. Избира за член на ПК по Общинска собственост и местно самоуправление Минчо
Афузов.

ВНАСЯ:
РАДОСЛАВ КУТИЙСКИ

Т. 8

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и неговите ПК за
периода 01.07.2016-31.12.2016 год.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти в
годината Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии.
На основание гореизложеното и чл.27,ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 11, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сливен и неговите ПК за периода
01.07.2016-31.12.2016 год.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Сливен през второто шестмесечие на 2016 год.
В изпълнение разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация представям на Вашето внимание Отчет за работата на Общинския съвет Сливен
през второто шестмесечие на 2016 година.
През отчетния период проведохме осем заседания, от които 5 редовни, две
извънредни и едно тържествено във връзка с Димитровден, празник на град Сливен. Едното
извънредно заседание бе свикано от председателя на ОбС за приемане на решение за
Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като обезпечение на
авансово плащане по ДБФП BG05M9OP001-2.002-0206-C03 „Подкрепа и разширяване
дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в
домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален

патронаж, град Сливен”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 , а другото, проведено на 27.12.2017 год. по искане на една трета от
общинските съветници за приемане на решение за приемане на Наредба за изменение на
Наредбата за определяне размера на местните данъци, с което да се намали размера на данъка
върху недвижимите имоти.
При организацията им се спазваха разпоредбите на ЗМСМА и ПОДОС. Дневният ред се
определяше след консултация с Председателския съвет десет дни преди заседанието.
Материалите за същото се предоставяха на общинските съветници чрез защитената зона в
нормативно определения седемдневен срок. Своевременно се обявяваха на сайта на общинския
съвет и се изпращаха на журналистите акредитирани към Общинския съвет.
Средната продължителност на заседанията на Общинския съвет бе час и половина.
Присъствието на общинските съветници на заседания е повече от 93%.
На заседанията през второто полугодие на 2016 година бяха разгледани 217
предложения. На основание чл.38, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация в деня преди заседанието бяха внесени 7 предложения.
Освен кмета вносители на предложения бяха и следните общински съветници: Соня
Келеведжиева – 9; Димитър Павлов – 5; Димитър Митев – 5; Пламен Крумов – 4; Мустафа
Мустафов – 3; Георги Стоянов - 2; Кирчо Димитров и Пл. Крумов – 1; Ст. Пасков и Антоний
Андонов – 1 и М. Григорова, Деян Дечеви Й. Лечков по 1 предложение.
Най-много изказвания бяха правени от Иван Петров, Мариета Петкова, Момчил
Пантелеев, Христо Котов, Мартин Славов, Атанас Делибалтов, Георги Стоянов.
През отчетния период бе направена промяна в състава на Общинския съвет.
Правомощията на г-жа Милена Чолакова бяха прекратени през месец юли с Решение на
Общинската избирателна комисия по нейно искане и на нейно място за общински съветник бе
избрана г-жа Силвия Маринова.
Повишава се активността на общинските съветници в областта на контрола.
През второто шестмесечие на 2016 год. бяха внесени три питания от общинските съветници
Стефан Христов относно усвояване на финансови средства, отпуснати от Министерството на
икономиката за ремонт и изграждане на улици в Промишлена зона на град Сливен; от Момчил
Пантелеев за предоставяне на информация относно броя на жителите на кв. „Надежда“, колко
имота са декларирани, какви количества отпадъци се генерират в квартала и каква сума се
събира от живущите в кв.“Надежда“ от такса „Битови отпадъци“ и от Иван Петров относно
обявена ли е процедура за закупуване на програмни продукти и интернет услуги и за доставка
на консумативи. И трите питания получиха своя отговор от кмета на общината.
Постъпи питане и от д-р Михаил Михалев и Панайот Стоянов относно неправомерно
отпускане на държавна субсидия от Министерството на културата на Народно читалище
„Пробуда 107“ с. Биково, общ. Сливен, на което също бе даден отговор.
Приети бяха нови наредби: за реда и условията за извършване на строителни и
монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община
Сливен; за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни-превозни средства
на територията на Община Сливен; Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищно и
училищно образование приехме Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни
групи към училищата на територията на Община Сливен и Правилник за устройство и
дейността на Център за подкрепа и личностно развитие на Детски комплекс – Сливен“.
Отмениха се действащите и се приеха изцяло нови Наредба за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия и Наредба за определяне размера на местните данъци.
Актуализираха се Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности да следващите три години , за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Сливен; Наредбата за рекламната дейност на територията на
Община Сливен; Правилника за работата на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен.

Почти ежемесечно се извършваха промени на нормативните актове с цел подобряване
работата на общината и създаване по-добри условия на живот на гражданите й.
Приета бе Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на установените норми на община Сливен за периода 2014-2020 год.
Съгласно своята същност решенията могат да се квалифицират по следния начин:
Решения свързани с приемане или изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове
– 19; бюджет и финанси – 28; с управлението и разпореждането с общинска собственост – 72;
екология – 2; изразяване на съгласие за участие на общината в европейски проекти и програми
– 6; строителство, изразяване на съгласие за изработване, съгласуване и одобряване на ПУП –
37, образование – 5, социални дейности – 15; общински фирми – 6; транспорт – 1;
организационни – 18 и др.
Важна характеристика на приетите от Общинския съвет решения е тяхната
законосъобразност. През изтеклия период не е върнато за ново разглеждане нито едно решение
на Общинския съвет от Областния управител и от Кмета на общината във връзка с изпълнение
на техните правомощия съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
Обжалвано бе Решение №511/16.12.2016 год. относно одобряване на кандидата
класиран на първо място и класирането по ред на следващия участник в проведения конкурс за
възлагане управлението на „ДКЦ 1 – Сливен“ЕООД от единия от участниците в конкурса.
Административен съд Сливен със свое определение отказа да образува съдебно производство
по нея.
Окръжна прокуратура - Сливен протестира срещу чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал. 2, т. 4,
чл. 29, ал. 4, т. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредба за рекламна дейност на територията на Община
Сливен. Протестът на прокуратурата бе основателен и със свое Решение № 410/29.09.2016 год.
изменихме оспорените разпоредбите на наредбата.;
Окръжна прокуратура - Сливен оспори разпоредбите на чл. 47, ал. 1 от Наредба за
обществения ред на територията на Община Сливен. По протеста тече съдебна процедура.
Протест на Районна прокуратура Сливен, срещу чл. 57, ал. 1, вр. чл. 47, ал. 1, т. 7 от
Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен.
Общинския съвет прие протеста на Районна прокуратура с и наше решение №
598/30.03.2017 год. изменихме оспорвания текст.
В заседанията на постоянните комисии се провеждат задълбочени дискусии по
внесените проекти за решения, там биват разгледани всички аспекти и уточнени неяснотите по
внесените предложения, тъй като основната дейност на Общински съвет трябва да се извършва
в постоянните комисии, посредством взаимодействието им с общинска администрация, а не по
време на заседанията на Общински съвет, където решенията да се вземат с убедително
мнозинство на всички съветници.
№
По
Ред

Постоянна
комисия

Брой
заседания

%
присъстващи

Брой
разгледани
въпроси

1

НУЗАОбС

18

92,59

257

2

ОСМС

19

93.52

154

3

ЕИМСПИ

15

69,33

63

4

ФБИР

17

81,00

177

5

ИПУТ

17

93,05

163

6

ОНКВ

21

74,89

164

7

ЗСЖП

19

98,25

179

8

ДМС

14

100

73

9

ОК

18

83,80

109

10

ООСТС

19

100

112

11

РНМ

18

100

91

През второто шестмесечие на 2016 год. всички постоянни комисии са провеждали по
три и повече заседания месечно. Видно от приложената справка най-натоварена е била
комисията по нормативна уредба, законосъобразност актовете на ОбС и граждански права,
която е разгледала 257 материала, постоянната комисия по комисията по здравеопазване,
социална и жилищна политика - 179 и комисията по общинска собственост, местно
самоуправление 154. Присъствието на общинските съветници в заседанията на постоянните
комисии е 89.87% и показва намаление в сравнение с присъствието им през предходния отчетен
период.
В заседанията на ПК по тяхна покана участват представители на администрацията в
лицето на заместник кметовете и секретаря на общината, както и директори на дирекции и
началник отдели.
През отчетния период не са действали Временни комисии към общинския съвет.
Почти всички значими действия на общинската администрация стават факт, след
одобрението на общинския съвет. Ние общинските съветници поемаме отговорността пред
гражданите на общината с нашият вот по предложенията на кмета и неговия екип за развитието
на община Сливен. Всички ние трябва да разберем, че отговорността за всичко случващо се в
общината е наша. Много е важно да повишим подготовката и самоподготовката на всеки един
общински съветник и качеството на работа на общинския съвет. Трябва да осъзнаем, че са
необходими взаимни усилия на всички ни за още по-добри резултати в създаването на условия
община Сливен да стане добро място за живеене.

Т. 9

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС Сливен

ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през Третото
тримесечие на 2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинския съвет приема Програма за своята работа по тримесечия.

На основание гореизложеното и чл. 38, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема Програма за работата на Общински съвет Сливен през Третото тримесечие на
2017 год.
ВНАСЯ,
ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
М. ЮЛИ
1. Отчет от кмета на общината за изпълнение решенията на Общинския съвет взети от
01.01.2017 до 30.06.2017 год.
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, които не са възложени на
кмета и общинската администрация.
3. Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в училища,
полудневни и целодневни групи в детски градини и училища под определената средна месечна
посещаемост по Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, на територията на Община Сливен за
учебната 2017/2018 година.
4. Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през второто
тримесечие на 2017 година на Кмета на община Сливен.
5. Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет за подготовката
и провеждането на проявите по повод 26 октомври, Димитровден - Празник на Сливен.
6. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по изпълнение
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017
год.
7. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на община
Сливен.
МЕСЕЦ АВГУСТ
1. Отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на
община Сливен.
3.Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2017 год.
4.Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Информация за изпълнението за полугодието на показателите по чл.38, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза, за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Сливен
2. Избор на знаменосец и асистенти на Община Сливен.
3.Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2017 год.
4. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на ПК ОК

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 702/30.05.2017 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С наше решение № 702 от 30.05.2017 год. приехме годишния финансов отчет на
„Диагностично консултативен център 1 – Сливен“ ЕООД. В него е допусната явна фактическа
грешка като на дружеството е възложено да отчисли дивидент в размер на 7 500лв. Търговското
дружество през 2016 год. е генерирало загуба и би трябвало да не го натоварваме с изплащане
на дивидент.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя Решение № 702 от 30.05.2017 както следва:
§1. Заличава точка III от решението.

ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение 1 от Решение № 579 от
23.02.2017 г. на Общински съвет – Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 579 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – Сливен дава съгласие за
отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на Община Сливен за срок
от 6 стопански години, включени в списък Приложение 1 и Приложение 1.1. В Приложение 1,
имотите, намиращи се в землището на с.Чокоба /общо 24 броя/, са посочени със сгрешени
площи.
Констатираните пропуски налагат промени в диспозитива на решението.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.2
от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допуска поправка на Решение № 579 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – Сливен
поради допусната очевидна фактическа грешка, като в Приложение 1 , имотите за с. Чокоба да
се четат:
Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера

000002
000024
000041
000052
000055
000057
000065
000067
000082
000084
000093

7.530
1.940
2.320
1.210
7.290
77.010
94.560
2.620
16.440
3.360
4.020

3

6.00

3

6.00

4

6.00

3

6.00

3

6.00

3

6.00

3

6.00

3

6.00
6.00
6.00
6.00

общо
общо
общо
общо
общо
индивидуално
Договор
общо
индивидуално
индивидуално
индивидуално

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Чокоба

81534

Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера

000113
000123
000164
000150
000166
000203
000204
000258
049027
000146
000150
000212
000254

1.760
1.690

3

6.00

3

6.00
6.00

4.260
3.630

9

6.00
6.00

303.420

6.00

15.940

6.00

16.500

общо
общо
общо
общо
индивидуално
общо
индивидуално

3

6.00

9

6.00

4.267

9

6.00

общо

3.637

9

6.00

общо

9.909

9

6.00

общо

2.653

3

6.00

общо

7.000
30.830

Договор
Договор

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение.
3. Настоящето решение е неразделна част от Решение № 579 от 23.02.2017 г. на Общински
съвет – Сливен.
4. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия, свързани с
изпълнението на настоящото решение.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на Решение № 120/25.02.2016 г. на Общински съвет – Сливен, изменено
с Решение № 539/26.01.2017 г., отнасящо се до промени в състава на обществената комисия за
избор на носител на наградата „Добри Чинтулов“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изпълнението на Наредбата за символиката на Община Сливен и по повод
кончината на председателя на комисията за избор на носител на наградата „Добри Чинтулов“
Тодор Терзиев се налага да бъдат извършени промени в състава на комисията. Предвид
приближаването на стартирането на процедурата за събиране на номинации за носител на
тазгодишната награда и на периода на функциониране на комисията се налага да бъде попълнен
нейния състав, за да се осигури безпрепятствената й дейност и да бъде направен най-добрия
избор.
Съставът на комисията по принцип е балансиран по отношение на сферите на дейност и
творчество на членовете, както и по отношение на възрастта, опита и познанията им. Състои се
от: двама художници, двама музиканти, трима журналисти и писатели, поет, актьор и
театровед, архитект, както и ресорния заместник-кмет и председателя на ПКОНКВ при
Общински съвет – Сливен. Почти всички членове са хора с богат опит и с добри познания не
само в собствената си сфера на творчество. Също така са обществено ангажирани и активни
участници в културния живот на Сливен и региона. С цел да се осигури приемственост между
поколенията, добро съотношение на опита и познанията, се налага изводът, че е необходимо
новият член на комисията да бъде млад човек, който твори и има добри познания в сферата на
изобразителното изкуство.
Още повече, че Съюзът на българските художници е изключително активен в
номинирането на художници с високи творчески постижения и не случайно от създаването на
наградата до момента 12 художници и скулптори са получили високото отличие, сред които:
Стефан Пейчев, Добри Добрев, Димитър Гундов, Димитър Вълев, Светлин Русев, Дечко
Узунов, Евгени Вълев, Димитър Кавръков, Генко Генков, Йордан Парушев, Атанас Парушев и
Тодор Терзиев. За сравнение 20 от лауреатите работят и творят в сферата на литературата, 6 в
сферата на музикалното изкуство, 5 в сферата на театъра и други.
Предвид всички изложени дотук мотиви предлагам на Вашето внимание кандидатурата
на Йордана Кунчева за член на комисията.
Йордана Кунчева е потомствен художник. Завършила е Национална художествена
академия – София, като е придобила степен „доктор“ в областта на стенописа. В момента е
преподавател в Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен. Наред с
преподавателската си дейност тя е активен творец – автор е на стенописите на параклиса на
Българското национално радио в София, на екстериорните стенописи на параклиса „Св. Теодор
Тирон“ на Тодоровото аязмо, на новите икони в църквата „Св. Богородица“ на о-в Св.
Анастасия в Бургас и др.
За председател на комисията предлагам да бъде утвърден художникът Александър
Дойчинов.
Александър Дойчинов е преподавател в Национална художествена гимназия „Димитър
Добрович“ – Сливен, където работи в активно сътрудничество с Тодор Терзиев. Председател е
на представителството на Съюза на българските художници в Сливен. Член е на Общински
фонд „Култура“. Във всичките си поприща работи активно с почти всички художници на
различни възрасти, житейски и творчески свързани със Сливен, активен общественик и
участник в културния живот на нашия град.
Предлагам на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 66 ал. 1 и 2 и чл. 67 ал. 1 и 2 от Наредба за символиката на Община Сливен
/приета с Реш. № 1244/24.04.2014 г., изм. с Реш. № 1399/27.08.2014 г., изм. и доп. с Реш. №
180/28.04.2016 г./ след като разгледа и обсъди предложението, Общинският съвет да вземе
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
§ 1. Изменя Приложение 1 на Решение № 120/25.02.2016 г., както следва:
1. Утвърждава член № 7 Александър Дойчинов – художник, преподавател, председател
на представителството на СБХ в Сливен, за председател на обществената комисия за избор на

носител на наградата за литература и изкуство „Добри Чинтулов” до края на мандата през 2019
г. на мястото на починалия председател Тодор Терзиев – художник;
2. Утвърждава Йордана Кунчева – художник, преподавател, за член № 7 в състава на
обществената комисия за избор на носител на наградата за литература и изкуство „Добри
Чинтулов” до края на мандата през 2019 г. на мястото на утвърдения за председател
Александър Дойчинов – художник, преподавател, председател на представителството на СБХ в
Сливен.
§ 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 120/25.02.2016 г.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на
минерална вода от находище „Сливенски минерални бани“, с. Мечкарево, община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение №70 от 23.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите, на Община
Сливен бе предоставено безвъзмездно за управление и ползване находище на минерална вода,
изключителна държавна собственост - „Сливенски минерални бани“, с.Мечкарево, община
Сливен, за срок от 25 години.
С влезлите в сила от 01.01.2011 г. изменения на Закона за водите, за предоставеното на
Община Сливен за управление и ползване находище на минерална вода „Сливенски минерални
бани“, на основание §133, ал.7, т.2, буква „в“ и т.1, буква „б“ от ПЗР към ЗИД на Закона за
водите, Кметът на Община Сливен след решение на Общински съвет предоставя права, чрез
издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода.
Към настоящия момент от Община Сливен са издадени три разрешителни за водовземане
на минерална вода от сондажи №2“Наклонен“ и №3 с общ дебит на ползване 0,314 л/сек. До
предоставянето на Община Сливен за находище „Сливенски минерални бани“, Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, като компетентен орган има издадено
разрешително за водовземане на минерална вода, на „Профилактика, рехабилитация и отдих“
ЕАД гр. София с общ разрешен дебит за ползване 0,47 л/сек. Свободните водни количества от
сондажи №2“Наклонен“ и №3 са 6,356 л/сек.
В Община Сливен е постъпило заявление с Вх. №4701-241/23.05.2017 г. от Кина
Стефанова Георгиева, ЕГН: ………., съпруга на починалия Иван Тодоров Георгиев за
постановяване на решение за прекратяване и преиздаване на Разрешително №2/28.05.2014 г. за
водовземане от минерална вода. Към заявлението е приложен препис-извлечение от акт за

смърт на Иван Тодоров Георгиев - Управител на ЕТ“Калина-Иван Тодоров“, титуляр на
разрешително за водовземане от минерална вода №2/28.05.2014 г. За нов титуляр е посочена
Кина Стефанова Георгиева, ЕГН:………, постоянен адрес: гр. Сливен, местност Сухата чешма
118. Заявителят обосновава искането си за прекратяване на правата по цитираното
разрешително с настъпилата промяна по смисъла на чл.79, ал.1, т.3 от Закона за водите – смърт
на физическото лице, съответно прекратяване на юридическото лице или заличаване на
едноличния търговец, за който се отнася издаденото разрешително за водовземане от
минерална вода.
Във връзка с учреденото право на ползване и на основание чл.79, ал.2 от Закона за водите
и в установения срок, с писмо, постъпило в Община Сливен с Вх. №4701-241/23.05.2017 г.,
Кина Стефанова Георгиева, ЕГН: ………… в качеството си на наследник и правоприемник на
Иван Тодоров Георгиев е заявила желание да се ползва от правата на Разрешително
№2/28.05.2014 г. за водовземане от минерална вода, издадено на ЕТ„Калина – Иван Тодоров“,
за семеен хотел „Калина“, с. Ковачите, община Сливен.
С оглед постъпилите в Община Сливен: заявление от Кина Стефанова Георгиева, преписизвлечение от акт за смърт, удостоверение за наследници, както и предвид обстоятелството, че
заявителят Кина Стефанова Георгиева, ЕГН: ……… отговаря на условията за издаване на
разрешително, на основание чл.79, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите, действието на
Разрешително №2/28.05.2014 г. за водовземане от минерална вода, следва да се прекрати. В
изпълнение изискванията на чл.79, ал.7 от Закона за водите титулярят на разрешителното ЕТ
„Калина – Иван Тодоров“ е изплатил дължимата такса за водовземане за 2016 г., като е
представен в срок документ за платена такса от 28.03.2017год.
Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и 23 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3
във връзка с чл.79, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите, предлагам Общински съвет Сливен
да вземе следните:
РЕШЕНИЯ:

1. Прекратява действието на Разрешително №2/28.05.2014 г. за водовземане на
минерална вода, на кмета на община Сливен, издадено на ЕТ „Калина – Иван Тодоров“ ЕИК
…………, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, Сливенски минерални бани №46, с
цел на ползване на минералната вода – всички други цели, в обект: семеен хотел „Калина“, ПИ
с идентификатор 37530.14.6, с. Ковачите, община Сливен.
2. Преиздава разрешително за водовземане от минерална вода, чрез съществуващи
водовземни съоръжения - сондажи №2“Наклонен“ и №3, находище „Сливенски минерални
бани“, с титуляр Кина Стефанова Георгиева, ЕГН: …………., за обект семеен хотел
„Калина“, ПИ с идентификатор 37530.14.6, с.Ковачите, община Сливен, с цел на водовземане –
всички други цели, при запазване параметрите на разрешеното ползване на минерална вода по
Разрешително №2/28.05.2014г.
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 14
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Промяна начинът на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 67338.240.13,
землище на гр. Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление с вх.№9400 – 5766 / 22.03.2017
год.от Атанас Димов Калчев, с искане за осигуряване достъп до собствения му поземлен имот с
идентификатор 67338.457.3,землище на гр. Сливен.
По кадастрална карта на гр.Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.240.13 с
площ 1000.91 кв.м. е с начин на трайно ползване: пасище и представлява дълга тясна ивица,
успоредна на поземлен имот 67338.240.12 с нтп: селскостопански, ведомствен, горски път,
намиращ се в стопански двор. На място поземлен имот 67338.240.13 представлява „полски път” и
не отговаря на изискването за пасище. В отговор на уведомление с изх.№3200 – 53 / 07.04.2017
год. от Община Сливен, с писмо с вх. № 3200 – 67 / 26.05.2017 год., Регионалната инспекция по
околна среда и водите /РИОСВ/ – Стара Загора, уведомява, че за имота няма въведени забрани или
ограничения за промяна на начина на трайно ползване на имота, произтичащи от заповеди за
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или
защитени територии.
Имотът, с оглед правилото на чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи е публична общинска собственост. В чл.78а от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ е регламентирана
процедурата, при която може да бъде променен начинът на трайно ползване на земеделската земя.
Съгласно предвиденото в посочената норма, производството по промяна начинът на трайно
ползване на земеделската земя се образува от Общинска служба „Земеделие” по заявление на
собственика на земеделската земя или упъномощено от него лице /чл.78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ/.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за промяна начинът на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
67338.240.13 с площ 1000.91 кв.м. от „пасище” на „селскостопански, ведомствен, горски
път” .
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия по промяна
начинът на трайно ползване на имота.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по реда
на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.431.296, местност

”Дивичково”, землище гр. Сливен и 67338.419.40, местност ”Лозарски връх”, селищно
образувание „Изгрев”, землище гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се прекратява правото на ползване върху земеделските земи,
предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на
Държавния съвет и на Министерския съвет.
Гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи по § 4 придобиват
право на собственост върху тях, когато заплатят земята на собственика чрез Общината по цени,
определени от Министерския съвет по влязла в сила оценка.
Съгласно чл.36 от ЗСПЗЗ оценките на общинските земи, върху които е било учредено
право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните
разпоредби, се определят с решение на Общинския съвет по реда на Закона за общинската
собственост, като така определената цена не може да бъде по-ниска от оценката, определена по
реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи. Съгласно чл. 41, ал. 2,
изречение първо от Закона за общинската собственост, към който препраща чл.36, ал.3 от
ЗСПЗЗ, регламентира, разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост да се
извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.
В тази връзка, след заявено желание от страна на ползвателите да придобият
собственост върху предоставената им за ползване земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, са изготвени
оценки от лицензиран оценител и данъчни оценки за :
1. Поземлен имот 67338.431.296, с площ от 600 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, местност ”Дивичково” с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на
трайно ползване: за вилна сграда, са определени – пазарна стойност 560 лв., цена по Наредбата
за реда за определяне на цени на земеделските земи 250 лв. и данъчна оценка 64,70 лв.
2.Поземлен имот 67338.419.40, с площ от 892 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, селищно образувание „Изгрев”, местност ”Лозарски връх”, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, са
определени: пазарна стойност - 10 500 лв. и данъчна оценка - 9011,30 лв.
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.35, ал.4,
т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделските земи, предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от ползвателите, на
които е предоставено право на ползване върху земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на
земята за :
1. ПИ 67338.431.296, с площ от 600 кв.м по кадастралната карта на гр. Сливен,
местност ”Дивичково” с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно
ползване: за вилна сграда, цена 560 лв.
2. ПИ 67338.419.40, с площ от 892 кв.м по кадастралната карта на гр. Сливен, селищно
образувание „Изгрев”, местност ”Лозарски връх”, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м, цена 10 500,00 лева.
Възлагам на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за придобиване правото на
собственост върху имотите от техните ползватели след заплащането на определените цени.
Внася:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Глушник,
общ.Сливен
Община Сливен е собственик на урегулиран поземлен имот VІ-172 в кв.17, с площ от
950 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 129 от 09.03.2017г., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.
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 3620 лева (три хиляди шестстотин и
двадесет лв.).
Данъчната оценка на имота е 1983,60 лева (хиляда деветстотин осемдесет и три лева и
шестдесет 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: УПИ VІ-172 в кв.17, с площ от 950 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІ-172 в кв.17, с площ от
950 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 129 от 09.03.2017г., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.
Начална цена 3620 лева (три хиляди шестстотин и двадесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Малко Чочовени,
общ.Сливен
Община Сливен е собственик на урегулиран поземлен имот І-95 в кв.27, с площ от 1480
кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 56 от 21.03.2017г., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен. В имота има изградена
жилищна сграда, която не е собственост на Община Сливен.
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 6000 лева (шест хиляди лв.).
Данъчната оценка на имота е 3374,40 лева (три хиляди триста и седемдесет и четири
лева и четиридесет ст.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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: УПИ І-95 в кв.27, с площ от 1480 кв.м.,
отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І-95 в кв.27, с площ от 1480
кв.м., , актуван с акт за частна общинска собственост № 56 от 21.03.2017г., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.
Начална цена 6000 лева (шест хиляди лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен

Относно: Продажба на поземлен имот 68117.11.6609 – общинска собственост в землището
на с. Сотиря.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на поземлен имот 68117.11.6609 с
площ от 0.441 дка, местност „Юрта”, трайно предназначение: земеделска територия, начин на
трайно ползване: територия предназначена за селското стопанство – общинска собственост в
землището на с. Сотиря., актуван с АЧОС 377 от 03.04.2017 г., данъчна оценка: 10.70 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 300 /триста/ 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 68117.11.6609 с площ от 0.441 дка, местност „Юрта”,
землище на с. Сотиря.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот
68117.11.6609 с площ от 0.441 дка, местност „Юрта”, трайно предназначение:
земеделска територия, начин на трайно ползване: територия предназначена за селското
стопанство – общинска собственост в землището на с. Сотиря., актуван с АЧОС 377 от
03.04.2017 г..
Начална цена: 300 /триста/ 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. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлен 68117.510.312 с площ от 0.659 дка, пета категория на земята,
местност „Дългата нива”– общинска собственост в землището на с. Сотиря.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на поземлен имот 68117.510.312 с площ
от 0.659 дка, пета категория на земята, местност „Дългата нива”– общинска собственост в
землището на с. Сотиря., актуван с АЧОС 379 от 11.05.2017 г., данъчна оценка: 67.80 лв
В имота има сграда с идентификатор 68117.510.312.1 – 1 етаж, полумасивна, жилищна
сграда – еднофамилна, 21 кв.м., която не е собственост на Община Сливен.
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 620 /шестстотин и двадесет/ 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 68117.510.312 с площ от 0.659 дка, пета категория на
земята, местност „Дългата нива”– общинска собственост в землището на с. Сотиря
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот
68117.510.312 с площ от 0.659 дка, пета категория на земята, местност „Дългата нива”–
общинска собственост в землището на с. Сотиря., актуван с АЧОС 379 от 11.05.2017 г.,
Начална цена: 620 /шестстотин и двадесет/ 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. 20

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в Поземлен
имот с идентификатор 67338.432.88, м.“Батмиш“, землище гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В
общинската
администрация
е
постъпило
заявление
от
„ВЕТТРЕЙД КОНСУЛТ“ ЕООД, притежаващ в съсобственост с Община Сливен поземлен имот с
идентификатор 67338.432.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен,
одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, местност „Батмиш”, целия с площ от
2133 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията:
земеделска, номер по предходен план: 717, с искане за прекратяване на съсобствеността, чрез
изкупуване дела на общината, представляващ 633/ 2133 ид. части от имота, актувани с акт за
частна общинска собственост № 3569/21.03.2017г. Данъчната оценка на общинската част от
недвижимия имот е 54,00 лв.
В имота са изградени две сгради с идентификатори: № 67338.432.88.1, едноетажна
сграда, начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, с площ 21 кв.м и №
67338.432.88.2, едноетажна сграда, начин на трайно ползване: селскостопанска сграда, с площ 6
кв.м, които не са общинска собственост.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата
на независимите оценители в България, възлизаща на 420 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 633/ 2133 ид.части от поземлен имот с идентификатор 67338.432.88 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на ИД на АК, местност „Батмиш”, целия с площ от 2133 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, номер по
предходен план: 717, при съседи: 67338.432.89, 67338.732.91, 67338.432.87, 67338.432.86,
67338.432.90, актуван с АОС № 3569/21.03.2017г
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една страна и „ВЕТТРЕЙД КОНСУЛТ“ ЕООД с EИK …….. от друга, върху недвижим имот, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.432.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, местност „Батмиш”,
целия с площ от 2133 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение

на територията: земеделска, номер по предходен план: 717, при съседи: 67338.432.89,
67338.732.91, 67338.432.87, 67338.432.86, 67338.432.90, актуван с АОС № 3569/21.03.2017г.,
чрез изкупуване дела на общината, представляващ 633/2133 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 550 (петстотин и
петдесет) лв.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно:Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор
67338.564.73 (УПИ VII , кв.490 по ПУП на кв. „Даме Груев“, град Сливен) към съществуваща
сграда с идентификатор 67338.564.73.5 на Михаил Асенов Михайлов
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Михаил Асенов Михайлов е собственик на магазин за нехранителни стоки с
идентификатор 67338.564.73.5, след реализиране на право на строеж, учредено с договор №
161, том XIV, вх. Рег № 4307/22.08.2011г. на Служба по вписванията – Сливен от Община
Сливен и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 121/21.10.2016г. на Гл. архитект на
Община Сливен. По кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени
със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, сградата е с
предназначение: за търговия, застроена площ: 77 кв.м., брой етажи: 1, адрес: гр. Сливен, п.к.
8800, ж.к. ”Даме Груев”.
Със заявление вх. № 9400-6253/28.03.2017 г. до Кмета на Община Сливен, Михаил
Асенов Михайлов е поискал учредяване право на пристрояване за изграждане на едноетажна
пристройка в размер на 46,35 кв.м. към съществуващия магазин, разположен в поземлен имот
с идентификатор 67338.564.73 с площ: 131 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, при съседи: 67338.564.74,
67338.564.57, 67338.564.53, 67338.564.52 по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-31/19-04-2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със
заповед: КД-14-20-269/20.04.2011г. на началника на СГКК - Сливен.
За поземлен имот с идентификатор 67338.564.73, идентичен с УПИ VII, отреден „За
комплексно застрояване“ в кв.490 по действащия ПУП на кв. ”Даме Груев”, гр. Сливен, в който
ще се изгражда пристройката е съставен АЧОС № 2721/26.04.2011г.
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 за право на пристрояване за изграждане на пристройка
със ЗП 46,35 кв.м., която възлиза на 1 250 лв. (хиляда двеста и петдесет лева).
Данъчната оценка на правото на пристрояване е 7 594,70 лв. (седем хиляди петстотин
деветдесет и четири лева и седемдесет ст.).
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Сливен, на основание чл.21,
ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9, чл.38, ал. 2 от ЗОС и чл. 47, ал.2 от НРПУРОИ, да
вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва Раздел II “Отстъпено право на строеж” в Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г. с пристройка в размер на 46,35 кв.м.
към съществуващ магазин за нехранителни стоки, представляващ сграда с идентификатор
67338.564.73.5, адрес на сградата: гр. Сливен, п.к. 8800, ж.к. ”Даме Груев”, площ: 77 кв.м. в
поземлен имот с идентификатор 67338.564.73, адрес на поземления имот: гр. Сливен, ж.к.”Даме
Груев“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване.
2. Учредява на Михаил Асенов Михайлов, ЕГН …………, възмездно право на
пристрояване за изграждане на пристройка в размер на 46,35 кв.м. (четиридесет и шест цяло и
тридесет и пет стотни кв.м.) към магазин за нехранителни стоки, представляващ сграда с
идентификатор 67338.564.73.5, адрес на сградата: гр. Сливен, п.к. 8800, ж.к. ”Даме Груев”,
застроена площ: 77 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, стар
идентификатор: 67338.564.73.4, 67338.564.73.3, 67338.564.73.2, 67338.564.73.1 в общински
поземлен имот с идентификатор 67338.564.73, адрес на поземления имот: гр. Сливен, ж.к.”Даме
Груев“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване при съседи: 67338.564.74, 67338.564.57, 67338.564.53, 67338.564.52 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-126/22.02.2011г. на началника
на СГКК - Сливен.
Цената на правото на пристрояване за 46,35 кв.м. е 7 594,70 лв. (седем хиляди петстотин
деветдесет и четири лева и седемдесет ст.).
3. Възлага на кмета на общината да извърши всички нормативно определени действия в
изпълнение на решението по т. 2.
ВНАСЯ
КМЕТ:................................
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти, частна
общинска собственост
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В ОП „Общински пазари“ - Сливен с молба вх. №РД-11-354 от 07.06.2017 год. чрез Г-н
Тодор Радев Иванов пълномощник на „Съюз на слепите в България" е постъпило искане на
сдружението, което е вписано в специалния регистър на сдруженията с нестопанска цел при
СГрС с решение по ф.д. №15940/1993 год., за отдаване под наем без търг или конкурс на
общински нежилищни имоти, частна общинска собственост - Магазин №14 и Магазин №17, с
обща площ 27 кв.м., находящи се на I-ви етаж на масивна двуетажна сграда, представляваща
„Сграда за търговия и услуги", с адрес: гр. Сливен, бул. „Цар Симеон"№4, (акт за частна
общинска собственост №565 от 26.04.1999 год.).
В регионална съюзна организация членуват 1174 незрящи граждани от Сливенска
община. Като водеща организация и в партньорство с Община Сливен и други
неправителствени организации РСО - Сливен на „Съюз на слепите в България" е реализирала
различни проекти на територията на общината между които - „Консултантски център за
социална адаптация", „Обединени усилия за интеграция на лица с увреждания" , „Подкрепа за
достоен живот" , „Грижи в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни
видове увреждания и самотно живеещи хора" и други.
РСО - Сливен осъществява дългогодишна дейност в обществена полза на територията
на Община Сливен.
Въз основа на представените доказателства се установява, че „Съюз на слепите в
България" е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, както и
че същото е реализирало и реализира проекти на територията на общината от взаимен интерес,
като по този начин отговаря на изискуемите от закона предпоставки, а именно на чл. 14, ал. 6
от ЗОС и чл. 18, т. 1 от НРПУРОИ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.
14, ал. 6 от ЗОС, чл. 18, т. 1 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се отдадат под наем без търг или конкурс общински нежилищни имоти, частна
общинска собственост - Магазин №14 и Магазин №17, с обща площ 27 кв.м., находящи се на Iви етаж на масивна двуетажна сграда, представляваща „Сграда за търговия и услуги", с адрес:
гр. Сливен, бул. „Цар Симеон"№4, на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на слепите в
България", със седалище и адрес на управление: гр. София, район Илинден, ул. „Найчо Цанов"
№172, с Булстат: ………, регистрирано по ф.д. №15940/1993 год. на Софийски градски съд,
осъществяващо дейност в обществена полза, за нуждите на Регионалния съюз на
организацията, при следните условия: месечна наемна цена за Магазин №14 в размер на 60лв.
(без ДДС) и Магазин №17 в размер на 75лв. (без ДДС), и срок на договорите 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор при определените в
т. 1 условия.
Внася,
За Кмет:
Румен Иванов
/За Кмет на Община Сливен
Съгласно заповед № РД 15-1176/14.06.2017г./

Т. 23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на
части от имоти, публична общинска собственост в населените места на Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен с вх. №4704-1419/09.05.2017 г. е постъпило искане от Д-р Галина
Пенкова, управител на „ГППМП-Сливен“ ООД за прекратяване на сключени договори за наем
за общински обекти в с. Блатец, с. Глуфишево, с. Горно Александрово, с. Драгоданово, с.
Крушаре, с. Малко Чочовени, с. Селиминово и с. Чинтулово.
С писма от 16.05.2017 г. на Кмета на Община Сливен, наемателят е информиран, че
наемните правоотношения, установени с договори за наем за съответните лекарски кабинети в
населените места ще бъдат прекратени, считано от датата на сключване на договор за
съответния обект с нов наемател.
В изпратените писма е указано, че съгласно разпоредбите на Закона за общинската
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество на Община Сливен ще се проведе търг за отдаване под наем на горепосочените
общински обекти.
С оглед на гореизложеното и необходимостта на населението на тези села от здравно
обслужване считам за целесъобразно да се открие процедура за отдаване под наем на тези
лекарски кабинети.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от
ЗОС и чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел V. „Отдаване под наем“ от Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г., приета с Решение №526 от 26.01.2017
г. на Общински съвет Сливен, както следва:
1.1. Две помещения (лекарски кабинет) с полезна площ 25 кв.м, находящи се в
масивна едноетажна сграда – болница, парцел Х, кв. 17 по плана на с. Блатец, общ. Сливен.
1.2. Лекарски кабинет с полезна площ 17 кв.м., разположен в двуетажна масивна
сграда – здравен дом и кметство, с. Глуфишево, общ. Сливен.
1.3. Помещение с полезна площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж от двуетажна
масивна сграда – здравен дом и кметство, парцел Х, кв. 36 по плана на с. Горно
Александрово, общ. Сливен.
1.4. Две помещения за здравни услуги с полезна площ 43 кв.м. в едноетажна масивна
сграда – здравен дом, с. Драгоданово, общ. Сливен.
1.5. Лекарски кабинет с полезна площ 50 кв.м., разположен в масивна едноетажна
сграда – здравен дом (бивш родилен дом), парцел Х -707, кв. 31 по плана на с. Крушаре,
общ.Сливен.

1.6. Лекарски кабинет с полезна площ 20 кв.м. разположен в двуетажна сграда –
здравна служба и кметство, с. Малко Чочовени, общ. Сливен.
1.7. Лекарски кабинет с полезна площ 30 кв.м. разположен в двуетажна масивна
сграда – здравен дом и кметство, с. Селиминово, общ. Сливен.
1.8. Лекарски кабинет с полезна площ 39 кв.м. разположен в двуетажна масивна
сграда – кметство и здравна служба, с. Чинтулово, общ. Сливен.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем на части от имоти,
публична общинска собственост, представляващи:
2.1. Две помещения (лекарски кабинет) с полезна площ 25 кв.м, находящи се в
масивна едноетажна сграда – болница, парцел Х, кв. 17 по плана на с. Блатец, общ. Сливен,
при следните условия:
• Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
• Начална тръжна месечна наемна цена: 25 (два,десет и пет) лева, без ДДС;
• Депозит: 25 (двадесет и пет) лева;
 Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;
• Срок за наемане: 5 (пет) години;
• Предназначение: лекарски кабинет.
• Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за първична или
специализирана медицинска помощ.
2.2. Лекарски кабинет с полезна площ 17 кв.м., разположен в двуетажна масивна
сграда – здравен дом и кметство, с. Глуфишево, общ. Сливен, при следните условия:
• Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
• Начална тръжна месечна наемна цена: 20 (двадесет) лева, без ДДС;
• Депозит: 20 (двадесет) лева;
• Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;
• Срок за наемане: 5 (пет) години;
• Предназначение: лекарски кабинет.
• Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за първична или
специализирана медицинска помощ.
2.3. Помещение с полезна площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж от двуетажна
масивна сграда – здравен дом и кметство, парцел Х, кв. 36 по плана на с. Горно
Александрово, общ. Сливен, при следните условия:
• Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
• Начална тръжна месечна наемна цена: 20 (двадесет) лева, без ДДС;
• Депозит: 20 (двадесет) лева;
• Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;
• Срок за наемане: 5 (пет) години;
• Предназначение: лекарски кабинет.
• Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за първична или
специализирана медицинска помощ.
2.4. Две помещения за здравни услуги с полезна площ 43 кв.м. в едноетажна
масивна сграда – здравен дом, с. Драгоданово, общ. Сливен, при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без ДДС;
 Депозит: 50 (петдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за първична или
специализирана медицинска помощ.

2.5. Лекарски кабинет с полезна площ 50 кв.м., разположен в масивна едноетажна
сграда – здравен дом (бивш родилен дом), парцел Х -707, кв. 31 по плана на с. Крушаре,
общ.Сливен:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без ДДС;
 Депозит: 50 (петдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за първична или
специализирана медицинска помощ.
2.6. Лекарски кабинет с полезна площ 20 кв.м. разположен в двуетажна сграда –
здравна служба и кметство, с. Малко Чочовени, общ. Сливен, при следните условия:
•
Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
•
Начална тръжна месечна наемна цена: 20 (двадесет) лева, без ДДС;
•
Депозит: 20 (двадесет) лева;
•
Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;
•
Срок за наемане: 5 (пет) години;
•
Предназначение: лекарски кабинет.
•
Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за първична или
специализирана медицинска помощ.
2.7. Лекарски кабинет с полезна площ 30 кв.м. разположен в двуетажна масивна
сграда – здравен дом и кметство, с. Селиминово, общ. Сливен, при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 30 (тридесет) лева, без ДДС;
 Депозит: 30 (тридесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет;
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за първична или
специализирана медицинска помощ.
2.8. Лекарски кабинет с полезна площ 39 кв.м. разположен в двуетажна масивна
сграда – кметство и здравна служба, с. Чинтулово, общ. Сливен, при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 40 (четиридесет) лева, без ДДС;
 Депозит: 40 (четиридесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 4 (четири) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет;
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за първична или
специализирана медицинска помощ.
3. Възлага на Кмета на община Сливен организирането, провеждането на търга за
отдаване под наем на частите от имотите по т.1 и сключването на договори за наем със
спечелилите участници.
ВНАСЯ.
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 24
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
„Лавка – сладкарница” с площ 69 кв.м., находяща се в приземния етаж от триетажната
масивна сграда на VІІ ОУ „Панайот Хитов”, учебен блок „А”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен с вх.№4700-119 от 02.05.2017 г. е постъпило, чрез Мария Костова в
качеството й на управител, искане от „Димитрова и Костова“ ООД“– наемател на част от
общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща „Лавка –
сладкарница” с площ 69 кв.м., находяща се в приземния етаж от триетажната масивна сграда на
VІІ ОУ „Панайот Хитов”, учебен блок „А”.
С цитираната по-горе молба, наемателят е отправил искане за продължаване срока на
действащия към момента договор за наем до максимално допустимия срок по закон.
Договорът за наем е сключен на 10.09.2012 г. със срок от 5 (пет) години, считано от датата
на подписването му. Този срок изтича на 10.09.2017 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. №4700-119/2/ от 30.05.2017 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 11.09.2017 г., срокът
на договор за наем, сключен на 10.09.2012 г. за временно и възмездно ползване на част от
общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща „Лавка –
сладкарница” с площ 69 кв.м., находяща се в приземния етаж от триетажната масивна сграда на
VІІ ОУ „Панайот Хитов”, учебен блок „А”.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс №1 към договора за
наем от 10.09.2012 г., за срока по т. 1.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 25
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продължаване срока на договор за наем за разполагане на 3 броя рекламноинформационни елементи, находящи се на бул. „Банско шосе“, бул.“Цар Симеон“ и
бул.“Христо Ботев“, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е постъпило заявление с вх.№ 4704-1778/09.06.2017г. от „Билд“ ЕООД
ЕИК ………, с който има сключен договор за наем № 9-2014 за разполагане на рекламноинформационни елементи, както следва:
1.Двустранен - тип „Пиза”, находящ се на бул. „ Банско шосе”, кв.”Промишлена зона”,
гр. Сливен, съгласно скица с виза за начин на застрояване (монтиране) № 714/11.07.2014г.
2.Едностранен - тип „Пиза”, находящ се на бул. „ Цар Симеон”, кв. 140 по плана на
ЦГЧ, гр. Сливен, съгласно скица с виза за начин на застрояване (монтиране) № 730/11.07.2014г.
3.Едностранен - тип „Пиза”, находящ се на бул. бул. „ Христо Ботев”, по плана на ЦГЧ,
гр. Сливен, съгласно скица с виза за начин на застрояване (монтиране) № 731/11.07.2014г.
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 15.09.2014г. със срок от 3 (три ) години и е започнал да
тече, считано от 15.09.2014г. Този срок изтича на 16.09.2017г. 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
16.09.2017г., 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 16.09.2017г.,
срокът на договор за наем № 9-2014 сключен на 15.09.2014г. между Община Сливен и „Билд“
ЕООД с ЕИК …………, за разполагане на рекламно-информационни елементи, както следва:
1.1.Двустранен - тип „Пиза”, находящ се на бул. „ Банско шосе”, кв.”Промишлена зона”,
гр. Сливен,

1.2.Едностранен - тип „Пиза”, находящ се на бул. „ Цар Симеон”, кв. 140 по плана на
ЦГЧ, гр. Сливен,
1.3.Едностранен - тип „Пиза”, находящ се на бул. бул. „ Христо Ботев”, 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
Кмет на Община Сливен

Т. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
OТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на ветерани, участвали във
Втората световна война от горски територии собственост на Община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация постъпи искане от Председателя на Областния съвет на
Съюза на “Ветераните от Войните на България”- Сливен, о.р. полковник Борденяшки с молба
за безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев през отоплителния сезон 2017-2018г., за
нуждите на ветераните, участници във Втората светована война, живеещи на територията на
Община Сливен в размер на 4 / четири / пространствени кубически метра от Общинско
предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“ гр.Сливен.
Към искането за предоставяне на помощта за отопление е приложен списък с имената на
ветераните от войните живеещи гр.Сливен и селата на територията на Община Сливен-общо
13лица.
За получаване на дървата за огрев лицата, които са в утвърдения списък е необходимо да
представят документ за самоличност в Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни
ресурси“ гр.Сливен. Транспортирането на дървата за огрев, е за сметка на лицата в утвърдения
списък.
За поредна година Община Сливен, засвидетелства своето уважение към всички живи
участници и герои от Втората световна война и съгласно социалната си политика осигурява
дърва за огрев на ветераните от войните на България, живеещи на територията на общината.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да приеме следното
Р Е Ш ЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Сливен чрез Общинско предприятие „Земеделие, гори и
водни ресурси“ да предостави безвъзмездно дърва за огрев на ветераните, участвали във

Втората световна война, живеещи на територията на Община Сливен. Дървата за огрев да се
предоставят от горски територии собственост на Община Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен, да утвърди списък за снабдяване с дърва за огрев на
ветераните от войните, живеещи в гр.Сливен и селата на територията на Община Сливен като
всяко лице, включено в утвърдения списък има право на 4/четири/ пространствени кубични
метра горски територии, общинска собственост.
Транспортирането на дървата за огрев от временен склад, намиращ се в/или близост до
сечището определено от ОП”ЗГВР” е за сметка на лицата в утвърдения списък от Кмета на
Община Сливен.
3. Дървата за огрев да бъдат предоставени от отдели – Общинска горска територия, като
сечта е за сметка на община Сливен, в частност Общинско предприятие ”Земеделие, гори и
водни ресурси” гр.Сливен.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 27
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на “Център за кожновенерически заболявания-Сливен” ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 29.07.2017 г. изтича договора за управление на управителя на “Център за кожновенерически заболявания Сливен” ЕООД с д-р Мая Миланова. Същата е избрана с Решение №
1351/26.06.2014 г. на Общински съвет гр.Сливен, след провеждане на конкурс. При представяне
на годишните отчети, с писмо № 30-00-300/3/ от 13.04.2017 г. сме уведомили Общинския съвет
за срока на договора. Към настоящия момент не е взето решение за провеждане на конкурс
поради тежкото финансово състояние на дружеството.
Предвид изложеното, е необходимо да се вземе решение за удължаване на договора на
управителя на дружеството.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните
заведения предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Продължава договора за управление на “Център за кожно-венерически заболяванияСливен” ЕООД с Д-р Мая Димитрова Миланова с още един мандат /три години/, считано от
30.07.2017 г.
2. Определя месечно възнаграждение на управителя съгласно чл. 51 от Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия.

3. В едномесечен срок от продължаване на договора за управление управителят на
дружеството да представи в общинския съвет програма за развитие на дружеството за три
годишен период.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 28
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Прекратяване дейността и ликвидация на „Обреден комплекс“ ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
„Обреден комплекс” ЕООД е дружество със 100 % общинско участие, създадено с
решение № 691/05.05.1997 г. по фирмено дело 328/1997 г. на Сливенски окръжен съд.
Предметът на дейност на дружеството е организация и извършване на услуги свързани с
радостни и траурни обреди, производство на видео и аудио записи и други дейности
незабранени със закон. За управител на дружеството е избрана г-жа Веселина Тодорова
Казакова – Стефанова.
През годините, като резултат от реализираните загуби, дружеството се декапитализира.
Собственият му капитал в края на 2005 г. е 356 хил. лв., а в края на 2016 г. – 111 хил. лв.
Дружеството приключва 2016 г. със загуба в размер на 3 793.09 лв., а натрупаната
загуба е 81 816.44 лв.
За покриване на натрупани текущи задължения през 2006 г. Общински съвет – Сливен с
Решение № 1165/19.10.2006 г. предоставя на “Обреден комплекс” ЕООД допълнителна парична
вноска в размер на 62 400 лв. за срок от 10 години.
Към 31.03.2017 г. финансовото състояние на дружеството е следното:
- финансов резултат – загуба в размер на 773.61 лв.;
- натрупана загуба от минали години – 81 816.44 лв.;
- задължения общо – 20 388.59 лв., в т. ч. към доставчици – 8 187.48 лв., към персонала – 2
916.66 лв., към осигурителни предприятия – 2 539.83 лв., за данъци – 2 643.57 лв. и други –
4 101.05 лв.;
- вземания – 5 161.51 лв.;
- налични парични средства – 19 551.40 лв.;
Реализираните приходи за тримесечието на 2017 г. са в размер на 43 277.49 лв., а
извършените разходи – 44 051.10 лв.

Собственият капитал на дружеството към 31.03.2017 г. възлиза на 110 394.37 лв.,
като включва: основен капитал – 145 140 лв., резерви – 47 844.42 лв., натрупана загуба – 81
816.44 лв. и текуща загуба - 773.61 лв.
Дружеството притежава дълготрайни материални активи с обща балансова стойност
81 995.30 лв. към 31.03.2017 г.
В града работят осем погребални агенции, като пазарният дял на „Обреден
комплекс” ЕООД постоянно намаля и е както следва: 2016 г. – 14,83 %, 2015 г. – 15,45 %, 2014
г. – 17,65 %. През последните години дружеството не е конкурентноспособно и трупа загуби.
Средносписъчният състав на персонала на „Обреден комплекс” ЕООД е 7 човека, като
3 от тях пенсионери.
С Решение № 701/30.05.2017 г. на Общински съвет-Сливен г-жа Веселина Казакова е
избрана за временно изпълняващ длъжността директор на новосъздаденото общинско
предприятие „Озеленяване” и е в предизвестие за прекратяване на договора и като управител на
„Обреден комплекс” ЕООД.
С Решение № 214/05.06.2008 г. на Общински съвет-Сливен г-жа Казакова е определена
за ликвидатор на „Дезинфекционна станция-Сливен” ЕООД.
Предвид изложеното, считам, че е необходимо да се вземе решение за прекратяване на
„Обреден комплекс” ЕООД и откриване на процедура по ликвидация на дружеството.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 156, ал. 1 и чл. 266 от
Търговския закон, във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 14, т. 1 и т. 10 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
РЕШ Е НИЕ:
1. Освобождава управителя на „Обреден комплекс” ЕООД, считано от 30.06.2017 г.,
като не го освобождава от отговорност за дейността му през 2017 г.
2. Прекратява дейността на „Обреден комплекс“ ЕООД, чрез ликвидация.
3. Определя срок на ликвидацията – 8 месеца, считано от датата на вписване в
Търговския регистър;
4. Определя за ликвидатор Веселина Тодорова Казакова - Стефанова.
5. Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на една минимална работна
заплата - еднократно;
6. Възлага на ликвидатора да предприеме необходимите действия по вписване на
решението в Търговския регистър и внесе за приемане началния ликвидационен
баланс и доклад, който го пояснява до 30 дни от датата на вписване в Търговския
регистър.
7. Решението влиза в сила от датата на неговото приемане.

ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

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

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

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №555 от 26.01.2017г. Общински съвет – Сливен разрешава изработването на
проект за ПУП – парцеларен план за трасе ел.кабел 20кV от Ж.Р.стълб №10/4, ВЛ“Висока
зона“, ПС“ТЕЦ“ и трасе на водопровод от съществуващ водопровод Ф400Е в ПИ
67338.436.377, местност “Башчардак“, з-ще гр.Сливен до ПИ 67338.32.39, отреден „За учебна
сграда и градина за спорт и отдих“, местност „Дерен дере“, з-ще гр.Сливен. С протокол
№6/24.03.2017г. 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
ел.кабел 20кV от Ж.Р.стълб №10/4, ВЛ“Висока зона“, ПС“ТЕЦ“ и трасе на водопровод от
съществуващ водопровод Ф400Е в ПИ 67338.436.377, местност “Башчардак“, з-ще гр.Сливен до
ПИ 67338.32.39, отреден „За учебна сграда и градина за спорт и отдих“, местност „Дерен дере“,
з-ще гр.Сливен, като трасетата със своя сервитут засягат следните поземлени имоти:
67338.32.1, местност “Девичково“ с НТП “полски път“; 67338.33.11 с НТП “територия за
нуждите на транспорта“; 67338.436.288, местност “Башчардак“ с НТП “за друг поземлен имот
за двежение и транспорт“ и 67338.436.377, местност “Башчардак“ с НТП “вилни зони“, всички
общинска собственост, находящи се с землището на гр.Сливен. От двете страни на трасетата са
предвидени сервитути съответно по 2.0м за ел.кабела и по 3.0м за водопровода. Двата
сервитута са пресичащи се, като разстоянието между двата провода е 1м. На основание чл.128,
ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е съобщен на заинтересуваните лица с
обявление, обнародвано в бр.33/25.04.2017г. на Държавен вестник. Възложител на проекта е
Константина Ангелова Митева.
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 ел.кабел 20кV от Ж.Р.стълб №10/4, ВЛ“Висока зона“, ПС“ТЕЦ“ и трасе на
водопровод от съществуващ водопровод Ф400Е в ПИ 67338.436.377, местност “Башчардак“, зще гр.Сливен до ПИ 67338.32.39, отреден „За учебна сграда и градина за спорт и отдих“,
местност „Дерен дере“, з-ще гр.Сливен, като трасетата със своя сервитут засягат следните
поземлени имоти: 67338.32.1, местност “Девичково“ с НТП “полски път“; 67338.33.11 с НТП
“територия за нуждите на транспорта“; 67338.436.288, местност “Башчардак“ с НТП “за друг

поземлен имот за двежение и транспорт“ и 67338.436.377, местност “Башчардак“ с НТП “вилни
зони“, всички общинска собственост, находящи се с землището на гр.Сливен.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопроводно отклонение в
землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на водопроводно отклонение до ПИ 67338.48.13, отреден „За
база за селскостопанска техника“, местност ”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен, в Общинската
администрация е постъпило заявление от Йордан Проданов Йорданов 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
водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в поземлен имот 67338.8.59, за
осигуряване на захранване с питейна вода на ПИ 67338.48.13, отреден „За база за
селскостопанска техника“, и засягащ поземлени имоти 67338.8.59 с НТП „полски път“,
67338.48.36 с НТП „първостепенна улица“, 67338.48.35 с НТП „дере“ и 67338.48.34 с НТП
„полски път“, всички в местност ”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен и одобряване задание за
тяхното 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 на Йордан Проданов Йорданов за негова сметка изработването на проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение от
съществуващ водопровод в поземлен имот 67338.8.59, за осигуряване на захранване с питейна
вода на ПИ 67338.48.13, отреден „За база за селскостопанска техника“, и засягащ поземлени
имоти 67338.8.59 с НТП „полски път“, 67338.48.36 с НТП „първостепенна улица“, 67338.48.35 с
НТП „дере“ и 67338.48.34 с НТП „полски път“, всички в местност ”Сливенски кър”, з-ще
гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 31
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. Синдиката на българските учители за участие на отбора по мини футбол - представящ
Сливен, в Тринадесетата спартакиада на учителите, с международно участие;
2. Георги Стоянов - кмет на кметство с. Мечкарево, общ.Сливен за провеждане на
регионалния фолклорен събор „Зимни празници“ с. Мечкарево. Целта на събора е да
популяризира фолклорната култура сред младите хора и да ги запознае с традиционната зимна
обредност в региона;
3. НЧ „Слънце-1928“ - с. Гавраилово, общ.Сливен за провеждане на празника „Златна
праскова“ Гавраилово, 2017, традиционен празник за региона, изпълнен с културни прояви,
организирани от читалището;
4. Димчо Георгиев - кмет на кметство с. Сотиря, общ.Сливен за финансова подкрепа по
повод отбелязване празника на селото, 14 октомври – Петковден. Празничната програма
включва разнообразни развлекателни игри и викторина с награди, концерт за народни песни и
танци, народни борби;
5. Иван Щилиянов – кмет на кметство с. Чинтулово, общ.Сливен за финансова подкрепа,
по повод празника на селото, 20 юли – Илинден, който се отбелязва с празничен концерт;
6. Г-жа Т.Евтимова - директор на Младежки дом Сливен за организиране на Национално
състезание по дебати „ТУИДА OPEN“ в гр. Сливен, което ще се проведе 01-03 септември 2017
г.
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 300 /триста / лева на
Кметство с. Чинтулово, общ.Сливен за озвучаване на концерта, по повод отбелязване
празника на селото, 20 юли – Илинден.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 / осемстотин / лева на
1.Кметство - с. Сотиря, община Сливен за награди на деца, по повод отбелязване
празника на селото, 14 октомври – Петковден;

2. Младежки дом – гр.Сливен за рекламни материали и награди, за участниците в
Националното състезание по дебати „ТУИДА OPEN“ в гр. Сливен.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 850 /осемстотин и петдесет/ лева на:
1. НЧ „Слънце-1928“ - с. Гавраилово, общ.Сливен за провеждане на празника „Златна
праскова“ Гавраилово, 2017;
2. Кметство - с. Мечкарево, общ.Сливен за провеждане на регионалния фолклорен
събор „Зимни празници“ с. Мечкарево.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1000 /хилада / лева на СБУ – гр. Сливен за
участие в Тринадесетата спартакиада на учителите, с международно участие.
V. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет:
/приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2017г./
VI. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да обявяват или
рекламират спомоществователството на Общински съвет Сливен за конкретната инициатива.
VII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да представят до
31.10.2017год. отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

Т. 32
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Димитър Павлов – общински съветник, председател на ПК ЗСЖП
ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет бяха входирани следните молби за отпускане на финансова помощ
от:
1. Иванка Мирчева Сивова от гр.Сливен за лечение. Г-жа Сивова страда от
генерализирана остеоартроза. Пенсионер е по болест;
2. Данчо Димитров Богданов от гр.Сливен за лечение. Г-н Богданов страда от тежко
чернодоробно заболяване с определена 80% нетрудоспособност;
3. Красимир Щерев Марков от гр.Сливен за допълване на лечението. Г-н Марков страда
от тежко чернодоробно заболяване с определена 51% нетрудоспособност;
4. Ирина Атанасова Кондова от гр. Сливен за довършване на лечението. Г-жа Кондова
страда от онкологично заболяване с определена 80% нетрудоспособност;
5. Атанас Вълев Атанасов от с.Желю Войвода, общ.Сливен за лечение на детето му –
Александър Атанасов Атанасов, което е болно от детска спинална мускулна атрофия;

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.Иванка Мирчева Сивова с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….. за лечение;
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева на:
1.Данчо Димитров Богданов с ЕГН ……... от гр.Сливен, …………. за лечение;
2.Красимир Щерев Марков с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………. за допълване на
лечението.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
Ирина Атанасова Кондова с ЕГН …………., от гр. Сливен, ………….. за довършване на
лечението.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 / хиляда / лева на:
Атанас Вълев Атанасов с ЕГН ……….., от с. Желю войвода, общ.Сливен, ……….. за
лечение на детето му – Александър Атанасов Атанасов;
V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „ Обезщетения и помощи
по решение на Общинския съвет ”.
VI. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 31.10.2017год. разходооправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика при
Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР ПАВЛОВ

