Т. 1 – Питания и отговор на питания.
Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към 30.06.2017 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
103 799 313 лв.
- по разходите, общо
103 799 313 лв.
По съществени причини за изменението на бюджета:
1. Приходи - във връзка с финансовото приключване на Проект „ОПОРА – Общностна
подкрепа за осигуряване на родителска активност” (Споразумение за финансиранеот 10.09.2012 г.
между община Сливен и Министерство на труда и социалната политика) на 31.12.2015 г. са
установени недопустими разходи в размер на 1 836,86 лв. Сумата следва да бъде възстановена на
Министерство на труда и социалната политика.
2. Разходи:
2.1. Необходимо е да се промени плана между разходи за издръжка и капиталови разходи по
предложение на отделни второстепенни разпоредители с бюджет (Управление).
2.2. Промени в плана за капиталови разходи с източници на финансиране:
2.2.1. Целева субсидия - между отделни обекти;
2.2.2. Собствени бюджетни средства - между отделни обекти.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 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. юли 2017 г.
2. Приложение № 2 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община
Сливен за 2017 г. по източници на финансиране.
3. Приложение № 3 - Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §
40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
4. Приложение № 4 - Второстепенни разпоредители с бюджет.
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ Р. Иванов, съгл. Заповед № РД-15-1418/10.07.2017 г. /

Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като
обезпечение на 35 % авансово плащане по Административен договор за ПБФП BG16RFOP0011.015-0002-C01 „Подобряване на градската среда на Сливен“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 234/26.05.2016 г. Общински съвет - Сливен даде съгласие за кандидатстване на
община Сливен по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен", инвестиционен
приоритет „Предприемане на действия за подобряване на градската околна среда, за съживяване на
градовете, за възобновяване и обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително
преструктурираните зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за
намаляване на шума” с проектно предложение „Подобряване на градската среда на Сливен“.
На 13.01.2017 г. е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-1.015-0002-C01 между МРРБ, в качеството му на Управляващ
орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Община Сливен, в качеството й на
Бенефициент. Съгласно чл. 15, т. 1 от Договора Община Сливен има право на авансово плащане в
размер до 35 % от стойността на финансовата подкрепа /769 968,85 лева/.
Авансовите плащания се извършват след представяне на Запис на заповед /по образец на
Управляващия орган/, подписан от кмета на Община Сливен, обезпечаващ стойността на аванса.
Запис на заповед може да бъде подписан след упълномощаване от Общински съвет – Сливен.
Във връзка с гореизложеното и изискването в чл. 16, т. 3 от Административен договор за
ПБФП BG16RFOP001-1.015-0002-C01, на основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т.23 от ЗМСМА предлагам
на Общинския съвет да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Упълномощава кмета на Община Сливен да подпише Запис на заповед, неотменимо и
безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е
характер за сумата на авансовото плащане – до 769 968,85 лева (седемстотин шестдесет и девет
хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки) по договор BG16RFOP0011.015-0002-C01 „Подобряване на градската среда на Сливен“, финансиран по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие",
процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 - 2020 - Сливен".
Приложения:
1. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 13.01.2017 г. –
заверено копие;
2. Образец на Запис на заповед /Приложение Е1-ІV на Управляващия орган на ОПРР/.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 4
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 „Д-р Иван Селимински“ и в състава на обществената комисия за избор на
носител на наградата „Добри Желязков“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изпълнението на Наредбата за символиката на Община Сливен и по повод
смени на статута и служебното положение на някои от членовете на комисиите за избор на носители
на наградите „Д-р Иван Селимински“ и „Добри Желязков“ се налага да бъдат извършени промени в
техните състави.
В състава на комисията за избор на носител на наградата „Д-р Иван Селимински“ влизат
историци, журналисти, филолози, изкуствоведи и др. – общественици с познания в сферата на
публицистиката, историческо-краеведческата дейност и опазването на културно-историческото
наследство на Сливен и сливенския край. Във всички обществени комисии има представители на
Общината и Общинския съвет. След освобождаването на г-жа Милена Чолакова от длъжността
„Директор на дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ и предвид наличието на
представител на Община Сливен в тази комисия /заместник-кметът Стоян Марков/ предлагам на
нейно място в състава на комисията да влезе Георги Иванов – общински съветник, член на
Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет –
Сливен. Той е дългогодишен член и председател на комисията, дългогодишен директор на Център
за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Сливен. Убеден съм, че опитът и
познанията на г-н Иванов ще допринесат за безпрепятствената работа на комисията, което ще
доведе до най-добрия избор на носител на наградата.
В състава на комисията за избор на носител на наградата „Добри Желязков“ влизат
представители на НАП, НОИ, отдел „Статистически изследвания – Сливен“ при НСИ, различни
фирмени обединения и организации, предишни носители на наградата, представители на Община
Сливен и Общински съвет. Наградата се присъжда на бизнесмени, ръководители на фирми и
организации, осъществяващи обществено-полезна дейност, реализирали инфраструктурни проекти
от стратегическо значение за устойчивото развитие на община Сливен. Предвид развитието на
строителството в последните години и фактът, че голяма част от строителните фирми, работещи в
Сливен, отчитат добри финансови показатели, е от изключително значение областният председател
на Камарата на строителите да бъде член на тази комисия. През 2016 г. членовете на камарата
избират за областен председател Георги Стоянов на мястото на предходния председател Стефан
Стефанов. В тази връзка първото предложение е Стефан Стефанов да бъде заменен с Георги
Стоянов, който към момента е действащ областен председател на Камарата на строителите –
Сливен.
Второто предложение по отношение на състава на комисията за избор на носител на
наградата „Добри Желязков“ се отнася до замяната на Деян Баев – банкер с Тодор Начев –
бизнесмен. Фирма „Начеви-90 СИЕ“ СД два пъти получава наградата „Добри Желязков“ – веднъж
през 1998 г. и втори път през 2016 г., които награди са свидетелство за постоянното развитие и
устойчивостта на финансовите показатели на фирмата, която вече присъства и на световните пазари
на мебели. За сравнение единствената друга фирма, която също два пъти получава тази награда е
„ЗММ – Сливен“ АД, чийто изпълнителен директор Георги Добрев също е член на комисията.

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 2 на Решение № 120/25.02.2016 г., както следва:
1. Утвърждава Георги Иванов – общински съветник за заместник-председател на
обществената комисия за избор на носител на наградата „Д-р Иван Селимински” до края на мандата
през 2019 г. на мястото на Милена Чолакова – директор дирекция „Образование, култура и връзки с
обществеността“;
§ 2. Изменя Приложение 3 на Решение № 120/25.02.2016 г., както следва:
1. Утвърждава Тодор Начев – бизнесмен за член № 6 на обществената комисия за избор на
носител на наградата „Д-р Иван Селимински” до края на мандата през 2019 г. на мястото на Деян
Баев – банкер;
2. Утвърждава Георги Стоянов – областен председател на Камара на строителите за член №
7 на обществената комисия за избор на носител на наградата „Д-р Иван Селимински” до края на
мандата през 2019 г. на мястото на Стефан Стефанов – областен председател на Камара на
строителите.
§ 3. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 120/25.02.2016 г.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От МОМЧИЛ ПАНТЕЛЕЕВ – общински съветник
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 121/25.02.2016 год. на Общински съвет Сливен отнасящо се
до утвърждаване на състава на комисията към Общински фонд за асистирана репродукция и
лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица живеещи на семейни начала в Община
Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С наше Решение № 121 от 25.02.2016 год. утвърдихме състава на комисията към Общински
фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица
живеещи на семейни начала в Община Сливен. Поради настъпили промени се налага да се направят
промени в състава на комисията.
На основание гореизложеното и чл.21 ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.3, ал.5 от Правилника за организация и реда на работа на Общински
фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица,
живеещи на семейни начала в Община Сливен предлагам Общинският съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:
§1. ОСВОБОЖДАВА като член на комисията към Общински фонд за асистирана
репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица живеещи на семейни
начала в Община Сливен МИЛЕНА ЧОЛАКОВА .
§2. УТВЪРЖДАВА за член на комисията към Общински фонд за асистирана репродукция и
лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица живеещи на семейни начала в Община
Сливен МАРИЯ ГРИГОРОВА – общински съветник.
ВНАСЯ,
МОМЧИЛ ПАНТЕЛЕЕВ

Т. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Николов Радев - кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото събрание на
АВ и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД, неговата позиция
и мандат по въпросите от дневния ред
Уважаеми дами и господа общински съветници,
В Общинската администрация Сливен е постъпило писмо Вх .№ 1500-28 от 11.07.2017г. от
г-н Чавдар Божурски – Областен управител на област Сливен, в качеството и на Председател на
асоциацията по В и К Сливен, относно провеждане на заседание на общото събрание на Асоциация
по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, което ще се проведе на
17.08.2017г. от 10.30 часа, в заседателната зала на Областна администрация Сливен при следния
дневен ред:
1.Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в
бюджета на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД за
2018г.
2.Разни
Съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ) преди всяко заседание на Асоциацията по
ВиК, позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на
Асоциацията се съгласуват от общинския съвет. Съгласно чл.198е, ал.3 от ЗВ представител на
Общината в Асоциацията по ВиК е кметът на Общината, а при невъзможност той да участва
Общинския съвет определя друг представител.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.10в,ал.1,т.7 и
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.(5) и (6) от Правилника за организацията и
дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, предлагам на Общински съвет Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1.Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в заседание на Асоциация
по В и К на общото събрание, което ще се проведе на 17.08.2017г от 10.30 часа, в заседателната
зала на Областна администрация Сливен. При невъзможност от негова страна да участва в
заседанието на общото събрание, дава мандат на определения с решение № 17 от 18.12.2015г. на
Общински съвет Сливен, инж.Стефан Кондузов – Заместник – кмет на Община Сливен да
представлява Община Сливен.
2.Относно предложения дневен ред, определя позиция и дава мандат на представителя на
Община Сливен да гласува, както следва:
- по точка 1 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 2 от дневния ред да гласува по вътрешно убеждение и в защита на интересите на
Община Сливен.
3. На основание чл.60, ал.(1) от АПК допуска предварително изпълнение на решението.
ВНАСЯ:
СТЕФАН НИКОЛОВ РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен, взети от м.януари до
м.юни 2017 година.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
внасям отчет за изпълнение на решенията на общински съвет, взети от м.януари до м.юни 2017
година,които са възложени на Кмета на общината.
Предлагам на основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ :
Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския съвет,
взети от месец януари 2017 год. до месец юни 2017 година.
С УВАЖЕНИЕ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТЧЕТ
За изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен за периода месец януари–
месец юни 2017 година.
През отчетният период са проведени общо седем заседания на Общински съвет гр.Сливен,
от които шест редовни и едно извънредно заседание. На тях са обсъдени решения с поредни номера
от № 526 до № 752.
В хронологичен ред, структурата на решенията на Общински съвет Сливен и тяхното
изпълнение има следния подробен вид :
По протокол № 19 от проведеното на 26.01.2017 г.заседание :
Решение № 526/26.01.2017г.
Относно : Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2017 година
Изпълнение : Заповед № РД-15-741/26.05.17г.
Решение № 527/26.01.2017г.
Относно : Утвърждаване на списък на общински жилища по предназначение за 2017 год.
Изпълнение : Утвърждава списък на общинските жилища по предназначение за 2017 год. съгласно
Приложение №1.
Заповед № РД-15-787/05.06.2017г.
Заповед № РД-15-788/05.06.2017г.
Решение № 528/26.01.2017г.
Относно : Проект за бюджет на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение : Утвърждава по приложения
Решение № 529/26.01.2017г.
Относно : Приемане на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските
училища на територията на Община Сливен
Изпълнение : Приема наредбата
Решение № 530/26.01.2017г.
Относно : Наредба за изменение и допълнение на 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
Изпълнение : Приема наредбата
Решение № 531/26.01.2017г.
Относно : Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Сливен
Изпълнение : Приема проекта
Решение № 532/26.01.2017г.
Относно : Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен по Проект „Красива
България” на Министерството на труда и социалната политика, Мярка М02 „Подобряване на

социалната инфраструктура” с проектно предложение „Основен ремонт на Център за социална
рехабилитация и интеграция за незрящи”
Изпълнение : С писмо с изх.№ 0413-6/03.217г.Община Сливен е изпратила заявление до МТСП за
участие по проект.
С писмо с вх.№ 0413-8/08.03.17г. от УС на МТСП е получено Решение № 1 от 01.03.17г.за съгласие
за участие.
С писмо с вх.№ 5500-2/08.03.17г. от МТСП и изпратено за подписване изготвено споразумение
Заповед № РД-15-756/29.05.17г. е издадена за сформиране на екип по проекта
Решение № 533/26.01.2017г.
Относно : Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен, взети от м.юни
до м.декември 2016 година
Изпълнение : Приема отчета
Решение № 534/26.01.2017г.
Относно : Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Сливен
Изпълнение: ПриемаАнализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Сливен за 2016 година.
Решение № 535/26.01.2017г.
Относно : Утвърждаване Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи за 2017 година
Изпълнение: Утвърждава Програмата за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца
и младежи за 2017 година /Приложение 1/.
Решение № 536/26.01.2017г.
Относно : Освобождаване на управителяна „Дентален център 1 - Сливен” ЕООД и избиране
временно изпълняващ длъжността
Изпълнение: Прекратява договора за възлагане на управлението на „Дентален център 1-Сливен“
ЕООД с д-р Живка Василева Георгиева, като не я освобождава от отговорност.
Назначава временен управител на „Дентален център 1-Сливен“ ЕООД“ д-р Венцеслав Ангелов
Ралев за срок от шест месеца, като му определя възнаграждение съгласно Наредбата за упражняване
правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия
Решение № 537/26.01.2017г.
Относно : Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция по
околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано сметоизвозване
на община Сливен
Изпълнение : Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска от РИОСВ Стара
Загора да използва суми от натрупаните преди месец декември 2015 г. средства от отчисления по
чл.64 от ЗУО
Решение № 538/26.01.2017г.
Относно : Създаване на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги

Изпълнение : Създава Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване
на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в състав:
1.Стефка Георгиева - председател на Общинска организация на инвалидите
2. Генка Иванова - председател на фондация „Инициатива и съпричастност“
3. Христина Наумова - експерт във фондация „Инициатива и съпричастност“
4.Камелия Грозева - председател на фондация „Милосърдие“
5.Николета Николова - председател на дружество за подкрепа на деца и лица с умствени, физически
и сензорни увреждания Св. Стилиян Детепазител
6. Стефка Иванова - директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
7. Камелия Петрова - директор на ЦНСТ
8.Христина Мураитова - директор на Домашен социален патронаж
9. Нина Накова - директор на Дом за стари хора
10. Злати Стоянов - директор на ДВХУИ селище Качулка
11.Величка Авджиева - директор на ДЦДУ и ДЦВХУ
12. Маринела Николова - управител на ЗЖХУИ
13. Пепа Димова - директор на ЦСРИ
14. Лилка Петрова Колева - Ръкводител на Център за майчино и детско здраве към Медицински
център „Д-р Георги Вълков Миркович“
Отменя Решение№122/20.02.12 г.
Решение № 539/26.01.2017г.
Относно : Изменение на Решение № 120/25.02.2016 г. на Общински съвет – Сливен, отнасящо
се до промени в съставите на обществените комисии за избор на носители на наградите „Добри
Чинтулов“, „Д-р Иван Селимински“ и „Добри Желязков“
Изпълнение : В състава на обществената комисия за избор на носител на наградата за литература и
изкуство „Добри Чинтулов” до края на мандата през 2019 г. „Даниела Дякова – оперна певица,
директор на Симфоничен оркестър – Сливен“ се заменя с „акад. Методий Григоров – диригент,
композитор“.
В състава на обществената комисия за избор на носител на наградата за публицистика, историческокраеведческа дейност и опазване на културно-историческото наследство на Сливен и Сливенския
край „Д-р Иван Селимински” до края на мандата през 2019 г. длъжността на заместникпредседателя Милена Чолакова се изменя от „общински съветник“ на „директор дирекция
„Образование, култура и връзки с обществеността“.
Решение № 540/26.01.2017г.
Относно : Промяна на видовете социални услуги в община Сливен съгласно измененията в
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
Изпълнение : Приема съгласно правилника за прилагане на ЗСП
Решение № 541/26.01.2017г.
Относно : Промяна характера на собствеността от публична в частна на сгради с
идентификатори 67338.607.25.1 и 67338.607.25.2 и адрес: ул. „Трайчо Китанчев” № 21, кв.
„Надежда“, гр. Сливен
Изпълнение : Обявява за частна общинска собственост сгради с идентификатор, както следва: полумасивна сграда с идентификатор 67338.607.25.1 с площ: 48 кв.м. (четиридесет и осем кв.м.),
брой етажи:1 (един), нтп: сграда за култура и изкуство;- полумасивна сграда с идентификатор
67338.607.25.2 с площ: 70 кв.м. (седемдесет кв.м.), брой етажи:1 (един), нтп: сграда за култура и
изкуство;
С РОС № 653/27.04.17г.е организирана процедура по провеждане на търг.
Решение № 542/26.01.2017г.
Относно : Изменение на Решение № 508 от 16.12.2016 год.
Изпълнение : ИЗМЕНЯ Решение № 508/16.12.2016 год. както следва:§1. В т.2 изразът „74 лева“ се
заменя с израза „5 лева“.

Решение № 543/26.01.2017г.
Относно : Поправка поради явна фактическа грешка в Решение № 502/16.12.2016 г. на
Общински съвет Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-223/10.02.17г.
Заповед за отписване № РД-618/28.04.17г.
Решение № 544/26.01.2017г.
Относно : Даване съгласие за разделяне на поземлени имоти-публична общинска собственост в
землището на с.Глуфишево с № 000139, 000400 и 000141
Изпълнение : Дава съгласие за реализиране на проект за разделяне на следните поземлени имоти:
1. № 000139 – публична общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище, мера“, в
землището на с.Глуфишево, общ.Сливен, като се образуват следните проектни имоти:
1.1. Дял 1 с проектна площ от 6,357 дка с нтп „пасище, мера“;
1.2. Дял 2 с проектна площ от 4,639 дка с нтп „пасище, мера“;
2. № 000141 – публична общинска собственост с начин на трайно ползване „полски път“, като се
образуват следните проектни имоти:
2.1. Дял 1 с проектна площ от 2,094 дка с нтп „полски път“;
2.2. Дял 2 с проектна площ от 0,410 дка с нтп „полски път“;
3. № 000400 – публична общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище, мера“, в
землището на с.Глуфишево, общ.Сливен, като се образуват следните проектни имоти:
3.1. Дял 1 с проектна площ от 1,189 дка с нтп „пасище, мера“;
3.2. Дял 2 с проектна площ от 0,521 дка с нтп „пасище, мера“;
3.3. Дял 3 с проектна площ от 2,349 дка с нтп „пасище, мера“.
Решение № 545/26.01.2017г.
Относно : Продажба на имот частна общинска собственост,предоставен за ползване, по реда
на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващ поземлен имот 67338.404.462, находящ се в м. ”Среди
дол”,селищно образувание „Изгрев”, землище гр. Сливен
Изпълнение : Заповед за придобиване право на собственост № РД-15-452/24.03.2017г.
Решение № 546/26.01.2017г.
Относно : Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.434.621, местност „Плоски
рът”, землище на гр. Сливен местност „Плоски рът”, землище на гр. Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-263/21.02.17г.
Заповед за спечелил търг № РД-15-369/16.03.17г.
Заповед за отписване № РД-15-714/22.05.17г.
Решение № 547/26.01.2017г.
Относно : Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните
поземлени имоти – частна общинска собственост в землището на с.Сотиря:
1. поземлен имот 68117.510.308, местност „Дългата нива
2. поземлен имот 68117.510.309 местност „Дългата нива”,
3. поземлен имот 68117.510.310, местност „Дългата нива”.
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-277/23.02.17г.
1.Заповед за спечелил търг № РД-15-441/23.03.17г.
Заповед за отписване № РД-15-1401/06.07.17г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-440/23.03.17г.
Заповед за отписване № РД-15-1400/06.07.17г.
3.Заповед за спечелил търг № РД-15-439/23.03.17г
Заповед за отписване № РД-15-1399/06.07.17г.

Решение № 548/26.01.2017г.
Относно: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна
общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ в кв.13, с площ от 900 кв.м, отреден за фурна по
действащия план на с.Божевци, общ.Сливен.
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-264/22.02.17г
Решение № 549/26.01.2017г.
Относно :Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот
сидентификатор 67338.552.58 1,УПИ VII, кв.650, гр. Сливен
Изпълнение : С писмо с изх.№4704-1589/2/ от 18.05.17г.общинска администрация Сливен е
уведомила желаещите за закупуване на имота,че върху същия има наложена възбрана.
Решение № 550/26.01.2017г.
Относно : Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи поземлени
имоти с идентификатори: 67338.433.273 и 67338.433.296, находящи се в м. „Батмиш“, гр.Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-265/22.02.17г
1.Заповед за спечелил търг № РД-15-416/20.03.17г.
Заповед за отписване № РД-15-611/28.04.17г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-415/20.03.17г
Заповед за отписване № РД-15-612/28.4.17г.
Решение № 551/26.01.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
Борислав Петков Попов и Зорица Петрова Попова в ПИ с идентификатор 67338.401.109,
м.“Хисарлъка”, гр. Сливен
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-268/22.02.17г.
Заповед за отписване № РД-15-395/16.03.17г.
Решение № 552/26.01.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
Емил Иванов Кирилов в УПИ XIX-7979, кв.16 по плана на с.Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-285/24.02.17г.
Заповед за отписване № РД-15-469/28.03.17г
Решение № 553/26.01.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в УПИ
VІІІ-10, кв.1, с.Горно Александрово, общ.Сливен
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-279/23.02.17г.
Заповед за отписване № РД-15-532/11.04.17г.
Решение № 554/26.01.2017г.
Относно : Изменение и Допълнение на Ршение 468 от 17.11.2016 год
Изпълнение : Заповед № РД-15-273/22.02.17г
Решение № 555/26.01.2017г.
Относно : Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларни
планове за ПИ 67338.436.377, местност “Башчардак“ до ПИ 67338.32.39, отреден „За учебна
сграда и градина за спорт и отдих“, местност „Дерен дере“, з-ще гр.Сливен и одобрява задания за
тяхното проектиране.
Изпълнение : В процес на изпълнение

Решение № 556/26.01.2017г.
Относно : Одобрява подробен устройствен план – 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 ПИ 000404 до ПИ 051035,
отреден „За оранжерия“, местност „Джинджи чифлик“, землище с.Самуилово, общ.Сливен и
преминаващ през имот 000404 с НТП „Полски път“ в същото землище.
Изпълнение : Обявен в ДВ
Решение № 557/26.01.2017г.
Относно : Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за
трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод Ф90 ПЕВП, попадащ в ПИ
67338.53.34 до ПИ 67338.53.37, в който ще бъде реализирано инвестиционно намерение „За
складова база за собствена селскостопанска продукция и техника“, местност „Сливенски кър“,
землище гр.Сливен и засягащо имоти 67338.53.29, 67338.53.30, 67338.53.32, 67338.53.33 и
67338.53.34, всички в землището на гр.Сливен.
Изпълнение : Обявен в ДВ
Решение № 558/26.01.2017г.
Относно : Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за трасе на водопроводно отклонение в землището на
с.Злати войвода, общ.Сливен
Изпълнение : Обявен в ДВ
Решение № 559/26.01.2017г.
Относно : Съгласува за одобряване подробен устройствен план за поземлени имоти 2640 и
452, кв.501, м.”Лозарски връх”, селищно образувание „Изгрев”, землище Сливен, като се образуват
УПИ VIII-2640 и УПИ ХII-452 с отреждане „За обществено обслужване”.
Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план в част „План за регулация” за
УПИ ХII-389 и УПИ ХIII-411,417, кв.45, с.Сотиря, община Сливен, като се променя част от
уличната регулация между осова точка 258 и осова точка 257, проектира се нова улична регулация
от осова точка 256а до осова точка 256б и се променят частично регулационните граници на
УПИ ХII-389 и УПИ ХIII-411.
Изпълнение : Заповед № РД-15-236/02.03.17г.
Решение № 560/26.01.2017г
Относно : Приемане на решение за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв.676 и
кв.715, парк „Юнак”, гр.Сливен
Изпълнение : Обявен в ДВ
Решение № 561/26.01.2017г.
Относно : Отпускане на персонална пенсия на Николай Димитров Колев
Изпълнение : Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Николай Димитров
Колев
Решение № 562/26.01.2017г.
Относно : Отпускане на персонална пенсия на Жечка Йорданова Симеонова
Изпълнение :Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Жечка Йорданова
Симеонова

Решение № 563/26.01.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Решение № 254 от 1997 год. на Общинския
съвет
Изпълнение : ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/ лева на Профилирана
хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ – Сливен ОТПУСКА финансови средства в размер на
1 500 /хиляда и петстотин/ лева на Кметство с. Трапоклово Средствата да се осигурят по Решение
№ 254/1997 год. на Общинския съвет: /приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2017
г./
Решение № 564/26.01.2017г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на: Евгения Колева
Асенова от гр.Сливен, ………… II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 350 /триста и
петдесет/ лева на: 1. Николай Стефанов Семерджиев от гр.Сливен, ………… 2. Костадинка
Василева Стефанова от гр.Сливен, ………… III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400
/четиристотин/ лева на:1. Христо Николов Николов от гр.Сливен, ……….. 2. Стефка Рачева Генева
от гр.Сливен, ……… IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на:Цветелина
Христова Иванова от гр.Сливен, …………V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2000 /две
хиляди/ лева на: 1. Мими Иванова Загорова от гр.Сливен, ……….. 2. Даниела Стойкова Ненчева от
гр.Сливен, ………… VI. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
Решение № 565/26.01.2017г.
Относно : Изменение на Решение № 482/17.11.2016 год. за отпускане на финансови помощи
Изпълнение : ИЗМЕНЯ Решение № 482/17.11.2016 год. за отпускане на финансови помощи както
следва:§1. Отменя т. III на Решение № 482 от 17.11.2016 год.
Решение № 566/26.01.2017г.
Относно : Мнение за опрощаване на несъбираеми държавни вземания към държавни
институции
Изпълнение : Приема искането на Сдружение „Християнски център”, гр. Сливен, община Сливен,
относно опрощаване на държавни вземания.
По протокол № 20 от проведеното на 23.02.2017 г.заседание :
Решение № 567/23.02.2017г.
Относно :Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Сливен
Изпълнение : Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за
подкрепа за личностно развитие на територията на община Сливен
Решение :№ 568/23.02.2017г.
Относно :Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, (приета с
Решение №385/27.09.2012 г.; доп. с Реш. № 476/28.11.2012 г.; изм. с Реш. 565/30.01.2013 г.; доп. с Реш.
№ 672/28.03.2013 г.; и изм. и доп. с Реш. № 1669/26.03.2015 г; и изм. с Реш. № 1781/28.05.2015 г.,изм. и
доп. с Реш. № 1873/23.07.2015 г. и Реш. № 1909/27.08.2015 г.)
Изпълнение :Приема Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
Решение № 569/23.02.2017г.
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 № 792/27.02.2003 г.; 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.;
436/24.02.05г.; 444/31.03.05 г.; 755/24.11.05г.; 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.; 1473/28.06.2007 г.;
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.133/27.03.2008 г. отм. в частта на чл.38 ичл.55 с Реш. 5966 от 10.05.2010
год. 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. № 744/26.11.2009 г.;изм. и доп. с Реш. № 766/17.12.2009 год. и Реш.
№ 821/18.02.2010 год.;изм. с Реш. № 952/12.08.2010 год.; изм. и доп. с Реш. № 1096/22.12.2010
год.;изм. с Реш. № 1136/24.01.2011 год. и Реш. № 1202/07.04.2011 год.; 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. № 25/14.12.2012 год.
иРеш. №562/30.01.2013 год.; 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. №
1153/27.02.2014 год.,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.;изм. и доп. с Реш. № 487/16.12.2016 г.)
Изпълнение : § 1. Приема 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.
Решение : № 570/23.02.2017г.
Относно : Изменение на Решение № 536 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Сливен,
относно освобождаване на управителя на „Дентален център-1 Сливен” ЕООД и избиране
временно изпълняващ длъжността
Изпълнение : ИЗМЕНЯ Решение № 536 от 26.01.2017 год., както следва:
§1. т. 2. придобива следната редакция: „Назначава временен управител на „Дентален център 1Сливен” ЕООД Д-р Николай Георгиев Йосифов за срок от шест месеца, като му определя
възнаграждение съгласно Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия”.
§2. т. 3. придобива следната редакция: „Възлага на кмета да сключи договор за възлагане на
управлението на „Дентален център 1-Сливен” ЕООД с Д-р Николай Георгиев Йосифов за срок от
шест месеца, съгласно приложения образец”.
Решение № 571/23.02.2017г.
Относно : Прекратяване на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина –
Сливен” ЕООД, чрез вливането му в „Диагностично-консултативен център 1-Сливен” ЕООД
Изпълнение : Приема
Решение № 572/23.02.2017г.
Относно : Упълномощаване на представител на община Сливен в Общото събрание на
„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД гр. Сливен
Изпълнение : Упълномощава Илия Христов Стоев - Представител на Община Сливен в Общото
събрание на акционерите на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД, гр. Сливен да гласува „ЗА”
приемането на решенията от т. 1 до т. 6 от дневния ред, определен в поканата за редовно Общо
събрание на акционерите, насрочено за 10.03.2017 г. /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на
„Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”.
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ и чл. 29 (2) от Устава на дружеството, събранието
ще се проведе на 31 март 2017 г. (петък) от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Решение № 573/23.02.2017г.
Относно : Определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото събрание
на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД, неговата
позиция и мандат по въпросите от дневния ред

Изпълнение : Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в заседание на
Асоциация по В и К на общото събрание, което ще се проведе на 28.02.2017 г. от 10.30 часа, в
конферентната зала на Областна администрация Сливен. При невъзможност от негова страна да
участва в заседанието на общото събрание, дава мандат на определения с решение № 17 от
18.12.2015 г. на Общински съвет Сливен, инж.Стефан Кондузов – заместник – кмет на Община
Сливен да представлява Община Сливен.2. Относно предложения дневен ред, определя позиция и
дава мандат на представителя на Община Сливен да гласува, както следва:- по точка 1 от дневния
ред да гласува – „приема” - по точка 2 от дневния ред да гласува – „приема” - по точка 3 от дневния
ред да гласува – „приема” - по точка 4 от дневния ред да гласува по вътрешно убеждение и в защита
на интересите на Община Сливен.
Решение № 574/23.02.2017г.
Относно : Утвърждаване План за младежта за 2017 година на Община Сливен
Изпълнение :Утвърждава План за младежта за 2017 година на Община Сливен.
Решение № 575/23.02.2017г.
Относно :Програма за опазване на околната среда на община Сливен 2016 г. – 2020 г.
Изпълнение : Приема „Програма за опазване на околната среда на община Сливен 2016 г. – 2020 г.“
Решение № 576/23.02.2017г.
Относно : Приемане на отчет за дейността на МКБППМН – община Сливен за 2016 г.
Изпълнение :Приема отчет за дейността на МКБППМН – Община Сливен за 2016 г.
Решение № 577/23.02.2017г.
Относно : Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през четвъртото
тримесечие на 2016 година на Кмета на община Сливен
Изпълнение : ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в страната от СТЕФАН
РАДЕВ кмет на община Сливен през четвъртото тримесечие на 2016 год.
Решение № 578/23.02.2017г.
Относно : Утвърждаване на доклада и финансовия отчет за дейността на комисията на
общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства
и лица, живеещи на семейни начала вОбщина Сливен за 2016 г
Изпълнение : УТВЪРЖДАВА доклада и финансовия отчет за 2016 година на комисията на
общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и
лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен.
Решение № 579/23.02.2017г.
Относно : Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд на територията на Община Сливен за стопанската 2017-2018 г.
Изпълнение: Заповед № РД-15-740/26.05.17г.
Решение № 580/23.02.2017г.
Относно : Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ в землището на село Божевци
Изпълнение : Дава съгласие за предоставяне на наследниците на Фердинанд Стоянов Червенков на
поземлен имот № 044473 с площ от 0,560 дка в землището на с.Божевци, при граници: ПИ 044472нива; 044333-нива и населено място.
Решение № 581/23.02.2017г.
Относно : Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи поземлени
имоти с идентификатори: 67338.431.87, 67338.431.88, 67338.431.89 и 67338.431.99, находящи се в
м. „Чинтулово“, гр.Сливен
Изпълнение : ЗТ № РД-15-450/24.03.2017г
1.Заповед за спечелил търг № РД-15-555/13.04.17г

Заповед за отписване № РД-15-736/226.05.17г.
2. Заповед за спечелил търг № РД-15-552/13.04.17г
Заповед за отписване № РД-15-735/26.05.17г.
3. Заповед за спечелил търг № РД-15-550/13.04.17г
Заповед за отписване № РД-15-734/26.05.17г.
4. Заповед за спечелил търг № РД-15-551/13.04.17г
Заповед за отписване № РД-15-738/26.05.17г
Решение № 582/23.01.2017г.
Относно : Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.433.60,местност „Пандар
бунар”, землище на гр. Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-647/05.05.17г.
Заповед за спечелил търг № РД-15-805/06.06.17г.
Заповед за отписване № РД-15-1397/06.07.17г.
Решение № 583/23.01.2017г.
Относно : Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.550.25 (УПИ VI-общ., кв.281, ЦГЧ, ул. Йордан Кювлиев № 2, гр.
Сливен), ведно с построените в имота сгради с идентификатори 67338.550.25.1, 67338.550.25.2,
67338.550.25.3 по КККР
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-435/23.03.2017г.
Заповед за спечелил търг № РД-15-549/13.04.17г.
Решение № 584/23.02.2017г.
Относно :Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна
общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІV-227 в кв.29, с площ от 1100
кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 373 от 12.12.2016г., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен.
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-449/24.03.2017г.
Решение № 585/23.02.2017г.
Относно : Отдаване под наем на имотите „полски пътища“ – общинска собственост,
попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 год
Изпълнение : Издадена Заповед № РД-15-464/28.03.17г.
Решение № 586/23.02.2017г.
Относно : Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за
трасе на водопровод от водоем в имот 053009, местност „Гючмя“, землище с.Гергевец,
Изпълнение :Обявен в ДВ
Решение № 587/23.02.2017г
Относно : Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за
трасе на водопровод от регулационните граници на с.Гавраилово, общ.Сливен до водостопанско
съоръжение в имот 14275.65.630, землище с.Гавраилово
Изпълнение : Обявен в ДВ
Решение № 588/23.02.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.152.2 в м.„Шекерджата”, землище
гр.Сливен, общ.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение

Решение № 589/23.02.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот №001048 в местността „Къра”, землище с.Сотиря, община
Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 590/23.02.2017г.
Относно : Изменение на подробния устройствен план за УПИ IV и УПИ V-273, кв.215,
кв.”Клуцохор”, гр.Сливен, като частично се променя вътрешната регулационна линия между двата
имота и южната част на УПИ IV се предава по регулация на УПИ V-273.
Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план за УПИ ХХХ-„За работилница”,
УПИ ХХХI-„За трафопост” и УПИ ХХХII-„За работилница”, кв.14, Промишлена зона, гр.Сливен,
като трите общински имота се обединяват в нов УПИ ХХХ-„За хранително-вкусова промишленост”.
Изпълнение : Заповед № РД-15-444/23.03.2017г.
Решение № 591/23.02.2017г.
Относно : Отпускане на персонална пенсия на Юлиян Билянов Мариянов
Изпълнение : Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Юлиян Билянов
Мариянов,.
Решение № 592/23.02.2017г.
Относно : Отпускане на персонална пенсияна Драгана Димитрова Петкова и Галя
Димитрова Петкова
Изпълнение : Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Драгана Димитрова
Петкова и Галя Димитрова Петкова.
Решение № 593/23.02.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год. на Общинския
съвет
Изпълнение : I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 700 /седемстотин/ лева на:НЧ „Хаджи
Димитър 1937“ гр. СливенII. ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/ лева
на:РБ„Сава Доброплодни“ - гр.Сливен, III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000
/хиляда/ лева на:1. НЧ „Светлина-1926“ с. Селиминово - общ. Сливен 2. НЧ „Пробуда 1906“
гр.Кермен IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева на: ПГПЗЕ
„З. Стоянов“ - Сливен за финансово подпомагане театрална формация „Класика“ при гимназията, за
участие в Международен Арт фестивал в гр.БургасV. ОТПУСКА финансови средства в размер на
2 000 /две хиляди/ лева на ЦПЛР-Детски комплекс – Сливен VI. Средствата да се осигурят по
Решение №254/1997год. на Общинския съвет: /приложение № 9 от бюджета на Община
Сливен за 2017г./
Решение № 594/23.02.2017г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на:1. Васил Динков
Андонов от гр.Сливен, ………. 2. Божидара Панайотова Вълканова от гр.Сливен, ………… II.
ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева на:1. Нина Миткова Содаджиева
от гр.Сливен, ……… 2. Александър Красимиров Ангелов от гр.Сливен, ……….. III. ОТПУСКА
финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева на:Петя Мишева Тенева от гр.Сливен,
………….. IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/лева на:Ангелина
Георгиева Филипова от гр.Сливен, ……….. V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800
/осемстотин/лева на:Илина Стоянова Стоянова, ………… гр.Сливен, VI. ОТПУСКА финансова
помощ в размер на 2000 /две хиляди/лева на:1. Маргарита Георгиева Раданова от гр.Сливен,
………….. 2. Соня Иванова Ненчева от град Сливен, ……….. VII. ОТПУСКА финансова помощ в
размер на 300 /триста/ лева на Дора и Петко Райкови за подобряване на здравния и социален статус

на семейството.VIII. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева на Меглена
Иванова Илиева от гр. Сливен, …………IX. Средствата да се осигурят от бюджета на общината
по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
Решение № 595/23.02.2017г.
Относно : Избор на временно изпълняващ длъжността директор на ОП „Градска
мобилност
Изпълнение : Избира за временно изпълняващ длъжността директор на Общинско предприятие
„Градска мобилност” Димитър Алексеев Пантелеев.
Решение № 596/23.02.2017г.
Относно : Отпускане на допълнителна парична вноска в размер на 10 000 лв.
на „Център за кожно венерически заболявания-Сливен” ЕООД за срок от две години
Изпълнение : Дава съгласие за отпускане на допълнителна парична вноска на „Център за кожновенерически заболявания-Сливен” ЕООД в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, за срок от 2 (две)
години, поради временна необходимост от парични средства.
Средствата да се осигурят и отразят в бюджета на общината.
По протокол № 21 от проведеното на 30.03.2017 г.заседание :
Решение № 597/30.03.2017г.
Относно: Създаване на Общинско предприятие „Озеленяване” и приемане на Правилник за
дейността му
Изпълнение : Създава Общинско предприятие по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗОС с наименование
Общинско предприятие „Озеленяване
Решение № 598/30.03.2017г.
Относно : Проект на Наредбата за допълнение на Наредбата за обществения ред на
територията на община Сливен
Изпълнение : Приема Наредба за допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на
община Сливен.
Решение № 599/30.03.2017г.
Относно Проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и другиобслужващи
дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Сливен
Изпълнение : Приема Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи
дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Сливен.
Решение № 600/30.03.2017г.
Относно : Наредба за изменение и допълнение на Наредбаза приемане на ученици в първи
клас на общинските училищана територията на община Сливен
Изпълнение : Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в
първи клас на общинските училища на територията на община Сливен
Решение № 601/30.03.2017г.
Относно : Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за определяне
реда, по който спортни обекти и съоръжения – общинска собственост да се ползват за нуждите
на физическото възпитание и спорта, и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейност
Изпълнение : § 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за определяне
реда, по който спортни обекти и съоръжения – общинска собственост да се ползват за нуждите на
физическото възпитание и спорта, и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

Решение № 602/30.03.2017г.
Относно : Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за поемане на
дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на
частно предлагане
Изпълнение : Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.На основание чл.
60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска предварително изпълнение на
решението.
Решение № 603/30.03.2017г.
Относно :
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение : 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. март 2017 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и дейности в бюджета на
Община Сливен за 2017 г.
3. Приложение № 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати през 2017 г.
4. Приложение № 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Сливен
за 2017 г. по източници на финансиране.
5. Приложение № 5 - Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
6. Приложение № 6 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз –
2017 г.
7. Приложение № 7 - Второстепенни разпоредители с бюджет.
Решение № 604/30.03.2017г.
Относно : Упълномощаване на Кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
катобезпечение на авансово плащане по програма BG04 „Енергийна ефективности възобновяема
енергия”, процедура BG04-02-03-1 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”
Изпълнение : Упълномощава Кмета на Община Сливен да подпише Запис на Заповед, неотменимо
и безусловно, без протест и разноски и без удръжки от какъвто и да е характер за сумата на
авансовото плащане – до 162 832,60 лева (сто шестдесет и две хиляди осемстотин тридесет и два
лева и шестдесет стотинки) по процедура BG04-02-03-1 към Договор BG04-02-03-017-08 от
18.08.2015 г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.
Решение № 605/30.03.2017г.
Относно: Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. в частта за местните дейности на
Община Сливен
Изпълнение : Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. в частта за местните дейности
на Община Сливен.
Решение № 606/30.03.2017г.
Относно : Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект „Развитие
на социалното предприемачество в община Сливен” по процедура BG05M9OP001-2.007
„Развитие на социалното предприемачество”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г., одобрение на Споразумение за общинско сътрудничество с партньора по
проекта и предоставяне за безвъзмездно ползване за дейностите по проекта на фоайе на зала
„Сливен“ – 1-ви и 2-ри етаж
Изпълнение : Дава съгласие Община Сливен да подаде проектно предложение „Развитие на
социалното предприемачество в община Сливен” по процедура BG05M9OP001- 2.007 „Развитие на
социалното предприемачество”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. със
стойност до 391 166 лв., 100% от които безвъзмездна финансова помощ.

Предоставя за безвъзмездно ползване фоайе на 1-ви и 2-ри етаж от зала „Сливен“ за дейностите по
проекта за срок - до одобряване на окончателен доклад по проекта
Заповед № РД-15-387/15.03.17г. за сформиране на работна група със задача подготовка и подаване
на проектопредложения.
Решение № 607/30.03.2017г.
Относно : Даване на съгласие за партньорството между Фондация „Европейски младежки
инициативи“ и Община Сливен свързано с дейността на Европейски информационен център
Европа директно Сливен за периода 2018-2023 г.
Изпълнение : Дава съгласие Община Сливен да стане партньор на Фондация „Европейски
младежки инициативи” при кандидатстването й за приемна структура на „Европа директно“ Сливен за периода 2018-2023 г.
Решение № 608/30.03.2017г.
Относно : Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община
Сливен за 2016 година
Изпълнение : Приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Сливен за
2016 година.
Решение № 609/30.03.2017г.
Относно : Приемане Отчет за дейността на Общински фонд „Култура”към община
Сливен за 2016 година
Изпълнение : ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински фонд „Култура” към община Сливен за
2016 година.
Решение № 610/30.03.2017г.
Относно : Приемане на доклад за изпълнението на програмата за развитие на читалищата
от община Сливен за 2016 година
Изпълнение : Приема доклад за изпълнението на годишната програма за развитие на читалищната
дейност в Община Сливен за 2016 година
Решение № 611/30.03.2017г.
Относно : Приемане на Програмата за развитие на туризма на Община Сливен за 2017
година
Изпълнение : Приема Програмата за развитие на туризма на Община Сливен за 2017 година.
Решение № 612/30.03.2017г.
Относно : Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливенпрез Второто
тримесечие на 2017 год.
Изпълнение : ПРИЕМА Програма за работата на Общински съвет Сливен през Второто тримесечие
на 2017 год.
Решение № 613/30.03.2017г.
Относно : Актуализиране на Годишен план за действие по изпълнение на Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) за 2017г. и Приемане на Годишен план за
действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) за
2018г.
Изпълнение : Актуализира Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за
развитие на социалните услуги (2016-2020) на Община Сливен за 2017 г.
Приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги (2016-2020) на Община Сливен за 2018 г.
Решение № 614/30.03.2017г.
Относно : Изграждане на система за онлайн излъчване на заседанията на комисиите на
страницата на общинския съвет

Изпълнение : Не приема предложението за изграждане на система за онлайн излъчване на
заседанията на комисиите на страницата на общинския съвет.
Решение № 615/30.03.2017г.
Относно : Промяна характера на собствеността от частна общинска собственост в
публична общинска собственост на поземлени имоти с идентификатори 67338.519.51 (УПИ XII51, кв.367, кв. Н. село, гр.Сливен), 67338.560.131 (УПИ III, кв. 626, кв. Дружба, гр. Сливен) и
67338.523.138 (УПИ II, кв. 581, кв. Сини камъни, гр. Сливен), ведно с построените в имотите
сгради
Изпълнение : Чрез отдел Общинска собственост съставени актове за публична ОС.
Решение № 616/30.03.2017г.
Относно : Вземане на решение за откриване на процедура за концесия за обект - публична
общинска собственост - водоем - язовир „Скобелево", находящ се в землището на с. Скобелево,
община Сливен
Изпълнение : С писмо с изх.№ 3100-17/05.05.17г. изпратено нареждане за обнародване в
ДВ,Заповед № РД-15-624/28.04.17г.за назначаване на комисия.
Решение № 617/30.03.2017г.
Относно : Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и Сливенска Митрополия
Изпълнение : С влизане в сила на заповедта за изменение на Подробния устройствен план за УПИ
V - „За православен параклис” и УПИ III - „За озеленяване”, кв.208 по плана на кв. „Клуцохор“, гр.
Сливен, частта от поземлен имот сидентификатори 67338.565.401-публична общинска собственост,
придадена по регулация, променя характера си от публична в частна общинска собственост.
Решение № 618/30.03.2017г.
Относно : Определяне на наемни цени за стопанската 2017/2018 г. на земи,
с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади в изпълнение на чл.37и от ЗСПЗЗ
Изпълнение : Заповед № РД-15-740/26.05.17г.
Решение № 619/30.03.2017г.
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна
издръжка на част от масивна четириетажна сграда, публична общинска собственост,
представляваща помещение №68 с полезна площ 28 кв.м., находящо се в гр. Сливен, бул. „Цар
Освободител“ №1, ет. 4
Изпълнение : Да се предостави безвъзмездно за управление на Комисия за защита на потребителите
с ЕИК:………. със седалище: гр. София 1000, район Средец, пл. „Славейков” №4А, ет. 3,
представлявана от Димитър Маргаритов Йотов – председател, за нуждите на Регионална дирекция
за областите Бургас, Сливен и Ямбол на КЗП, гр. Бургас, част от масивна четириетажна сграда,
публична общинска собственост, представляваща помещение №68 с полезна площ 28 кв.м.,
находящо се в гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ №1, ет. 4.
Решение № 620/30.03.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в УПИ
ІV-436, кв.50, с.Крушаре, общ.Сливен
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-617/28.04.17г.
Заповед за отписване № РД-15-1189/19.06.17г.
Решение № 621/30.03.2017г.
Относно : Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост,
представляващи жилище, апартамент с адрес: гр. Сливен, ул. „АргираЖечкова“ №5, вх. Б, ет.1,
ап.2
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-619/28.04.17г.

Заповед за спечелил търг № РД-15-737/26.05.17г
Решение № 622/30.03.2017г.
Относно : Продажба на имот-частна общинска собственост,съставляващ поземлен имот
с идентификатор 67338.545.327(УПИ ХІ, кв.216), гр.Сливен, кв.Клуцохор
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-615/28.04.17г.
Заповед за спечелил търг № РД-15-726/26.05.17г.
Заповед за отписване № РД-15-1304/23.06.17г.
Решение № 623/30.03.2017г.
Относно : Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.434.452, местност
„Плоски рът”, землище на гр. Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-648/05.05.2017г.
Заповед за спечелил търг № РД-15-751/29.05.17г.
Заповед за отписване № РД-15-1398/06.07.17г.
Решение № 624/30.03.2017г.
Относно : Продажба на имоти-частна общинска собственост, съставляващи поземлени
имоти с идентификатори: 67338.434.272, 67338.433.264 и 67338.433.265, находящи се в м.“Плоски
рът“ и м. „Батмиш“, гр.Сливен
Изпълнение: Заповед за търг № РД-15-614/28.04.17г.
1.Заповед за спечелил търг № РД-15-731/26.05.17г.
Заповед за отписване № РД-15-1343/28.06.17г.
2. Заповед за спечелил търг № РД-15-727/26.05.17г
3. Заповед за спечелил търг № РД-15-728/26.05.17г
Решение № 625/30.03.2017г.
Относно : Продажба на имот-частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот
с идентификатор 67338.420.245, находящ се в м. „Барутни погреби“, гр.Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-615/28.04.17г.
Решение № 626/30.03.2017г.
Относно :Предоставяне под наем, чрез публичен търг с явно наддаванена свободни
земеделски земи от общинския поземлен фонди земеделски земи по чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за една стопанска година /2017г.-2018г./на
физически и юридически лица
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-741/26.05.17г.
Решение № 627/30.03.2017г.
Относно : Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем
на части от имот - публична общинска собственост
Изпълнение : Допълва раздел VI „Отдаване под наем” в 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
Заповед за търг № РД-15-627/02.05.17г.
Заповед за спечелил № РД-15-771/31.05.17г
Решение № 628/30.03.2017г.
Относно : Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център 2-Сливен” ЕООД
за закупуване със собствени средства на апаратза електротерапия и апарат за магнитотерапия
иендовагинален трансдюсер 6 V1 за ехограф
Изпълнение : Дава съгласие „Диагностично консултативен център 2-Сливен” ЕООД да закупи със
собствени средства в размер до 11 000 /единадесет хиляди/ лева апарат за електротерапия и апарат
за магнитотерапия и ендовагинален трансдюсер 6 V1 за ехограф.

Решение № 629/30.03.2017г.
Относно :Одобряване и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен
план за поземлен имот с идентификатор 67338.301.173, попадащ извън границата на
урбанизираните територии в землището на гр.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 630/30.03.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот № 007023, местността „Eмишан”, землище с.Новачево, общ.
Сливен
Изпълнение :В процес на изпълнение
Решение № 631/30.03.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с проектен идентификатор 67338.46.19, местността
„Сливенски кър”, землище гр.Сливен, общ. Сливен
Изпълнение : Заповед ОРД03-252/10.05.17г.
Съобщение за протокол от ОбЕСУТ относно промяна на предназначението на имота

Решение № 632/30.03.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.107.68, местността „Чобанка”,
землище гр.Сливен, общ. Сливен
Изпълнение : Заповед № РД-15-811/07.06.17г
Решение № 633/30.03.2017г.
Относно : Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в землищата на с.Ковачите и
с.Злати войвода, общ.Сливен
Изпълнение : 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 1кV от БКТП в ПИ 37530.31.30, местност „Ярамли“, з-ще с.Ковачите, общ.Сливен
до ПИ 30990.33.35, местност „Сливенски път“, з-ще с.Злати войвода, общ.Сливен, засягащо със своя
сервитут следните имоти: 30990.33.30, с НТП “Полски път“, общинска собственост и 30990.98.5, с
НТП „Отводнителен канал“, държавна собственост в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен и
37530.18.35, 37530.18.66, 37530.31.312, 37530.121.46, 37530.121.294, 37530.121.295, 37530.121.296, с
НТП „полски път“ и „местен път“, общинска собственост и 37530.18.67 и 37530.121.363, с НТП „За
друг вид водно течение“, държавна собственост в землището на с.Ковачите, общ.Сливен.
Решение № 634/30.03.2017г.
Относно : Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен планза линейните
обекти на техническата инфраструктура за трасе на отводнителен канал в землището на
с.Бозаджии, общ.Сливен
Изпълнение : Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за
трасе на отводнителен канал в обхвата на имот 000471, НТП „Полски път“, общинска собственост,
з-ще с.Бозаджии, общ.Сливен, разположен между северозападната граница на имота на Авиобаза
„Безмер“ и отводнителен канал, представляващ имот 000458, з-ще с.Бозаджии, общ.Сливен

Решение № 635/30.03.2017г.
Относно : Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план залинейните обекти на техническата инфраструктура за пътна връзка в землището на
гр.Сливен
Изпълнение :Разрешава на Милен Димитров Андонов за негова сметка изработването на проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – изграждане на пътна връзка в имоти с
идентификатори 67338.48.34 и 67338.48.35, с НТП съответно „полски път“ и „дере“, за осигуряване
на транспортен достъп до ПИ 67338.48.50, отреден „За автокъща, автосервиз и фотоволтаична
система“, местност „Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Решение № 636/30.03.2017г.
Относно : Приемане на решение за съгласуване на подробни устройствени планове на
части от гр.Сливен, Община Сливен
Изпълнение : Заповед № РД-15-700/18.05.17г.
Решение № 637/30.03.2017г.
Относно : Утвърждаване Протокол № 1 на Комисията по стипендиите,съгласно
Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендиии финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от община Сливен
Изпълнение : 1. Утвърждава протокола на Комисията по стипендиите за отпускане на стипендия
„Хаджи Мина Пашов”, както и на две /2/ годишни стипендии за финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл. 18 от Наредбата за стипендии и Решение 254/1997г. на Общински съвет –
Сливен да се осигури финансов ресурс за получаване на стипендиите на четири вноски, съгласно
чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен
Решение № 638/30.03.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средствапо Решение № 254/1997 год. на Общинския
съвет
Изпълнение : I.ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/ лева на Дружество за
приятелство с народите на Русия и ОНД-Сливен
II.ОТПУСКАфинансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева на Фолклорна група „Детелини“
към Сдружение „Общинска организация на инвалидите – Сливен
III.ОТПУСКАфинансови средства в размер на 1 100 /хиляда и сто/ лева на ОУ „Д-р Иван
Селимински“ гр. Сливен
IV.ОТПУСКА финансови средства в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева на:
1. Детски танцов състав „Зора“ към ОУ „Димитър Петров“ - Сливен и НЧ „Зора 1860“ гр. Сливен
2. Държавен куклен театър-Сливен, във връзка с участие в Международен куклено-театрален
фестивал КУКАРТ в Санкт Петербург.
V.ОТПУСКАфинансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на НЧ „Зора 1860“ - гр.
Сливен
VI.ОТПУСКАфинансови средства в размер на 1 800 лв. /хиляда и осемстотин/ лева на кметство с.
Желю войвода
VII.ОТПУСКАфинансови средства в размер на 400 /четиристотин/ лева на НЧ „Христо Ботев 1897“
гр. Сливен
VIII. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет:
/приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2017 г
Решение № 639/30.03.2017г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на:
1. Божанка Иванова Черкезова с ЕГН …………. от гр.Сливен, …………..

2. Димитър Стоянов Георгиев с ЕГН ………. от с.Блатец, община Сливен, …………..
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. Юксел Мехмедалиев Ибрямов с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………
2. Георги Петров Петров с ЕГН ………... от с. Гавраилов
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
1. имитрина Георгиева Николова с ЕГН …………, от гр.Сливен, ………….
2. Димитър Андонов Стоянов с ЕГН …………. от гр.Сливен, …………
3. Хатче Ахмедова Ахмедова с ЕГН ………….. от гр.Сливен, …………….
4. Минчо Стефанов Минчев …………. от гр.Сливен, …………….
5. Емине Мехмедова Юсеинова с ЕГН …………. от с. Градско,
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева на:
Байчо Петко Бахов с ЕГН …………… от с. Гавраилово,
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на:
Деница Тодорова Райчева с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………. за
VI. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет”.
Решение № 640/30.03.2017
Относно : Отпускане на персонална пенсия на Здравка Стефанова Великова
Изпълнение : Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Здравка Стефанова
Великова
Решение № 641/30.03.2017г.
Относно : Отпускане на персонална пенсия на Йоана Пламенова Христова
Изпълнение : Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Йоана Пламенова
Христова
Решение № 642/30.03.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по т.11 „Резерв за допълнителни
мероприятия по предложение на ПК ДМС“ от Приложение №7 на Бюджета на Община Сливен за
финансови средства за спортна дейност по функции „Бюджет 2017 год.“
Изпълнение : 1. Отпуска финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на:
- АСК „Джудо“ - Сливен
- КК „Сините камъни“
2. Отпуска финансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева на Сдружение „Туида Класик“
3. Средствата да се осигурят от Приложение № 7 т.11 „Резерв за допълнителни мероприятия
по предложение на ПК ДМС” на Бюджета на Община Сливен за 2017 год.
По протокол № 22 от проведеното на 27.04.2017 г.заседание :
Решение № 643/27.04.2017г.
Относно : Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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
Изпълнение :Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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
Решение № 644/27.04.2017г.
Относно Приемане на план за финансово оздравяване на община Сливен

Изпълнение : На основание чл. 21, ал. 2 Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 130д, ал. 4 и ал. 5 от Закона за публичните финанси
Решение № 645/27.04.2017г.
Относно : Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение : Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Решение № 646/27.04.2017г.
Относно : Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Сливен /2017-2018
Изпълнение : Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Сливен /2017-2018/.
Решение № 647/27.04.2017г.
Относно : Приемане на План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен
(2017-2018) за 2017 г
Изпълнение : Приема План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Сливен (2017-2018) за 2017 г.
Решение № 648/27.04.2017г.
Относно : Приемане на Общинска програма за закрила на дететоза 2017 г. на Община
Сливен
Изпълнение : Приема Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Сливен.
Решение № 649/27.04.2017г.
Относно : Отчет за 2016 г. на Програма за опазване на околната среда на община Сливен,
отчет за 2016 г. на Програма за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и достигане
на установените норми за вредни вещества на община Сливен и отчет за 2016 г. на Програма за
управление на отпадъците на територията на община Сливен
Изпълнение : 1. Приема отчет за 2016 г. на Програма за опазване на околната среда на община
Сливен.
2. Приема отчет за 2016 г. на Програма за намаляване на замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на установените норми за вредни вещества на община Сливен.
3. Приема отчет за 2016 г. на Програма за управление на отпадъците на територията на община
Сливен
Решение № 650/27.04.2017г.
Относно : Одобряване отчета за извършените разходи за командировкипрез първото
тримесечие на 2017 година на Кмета на община Сливен
Изпълнение : ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в страната от СТЕФАН
РАДЕВ кмет на община Сливен през първото тримесечие на 2017 год.
Решение № 651/27.04.2017г.
Относно : Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост,
представляващ жилище, апартамент с адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“ №5, вх. Б, ет.3,
ап.9 ПИ № 67338.520.155.6.9
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-755/29.05.19г.
Заповед за спечелил № РД-15-1257/21.06.17г.

Решение № 652/27.04.2017г.
Относно : Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост,
представляващ гараж с адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“ №5, вх. Б, ет.1, гараж 9 ,ПИ №
67338.520.155.6.22
Изпълнение: Заповед за търг № РД-15-755/29.05.19г.
Заповед за спечелил № РД-15-1258/21.06.17г.
Решение № 653/27.04.2017г.
Относно : Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.607.25 (УПИ VIII-25, кв. 4 кв. „Надежда“, ул. „Трайчо Китанчев“ №
21, гр. Сливен), ведно с построените в имота сгради с идентификатори 67338.607.25.1,
67338.607.25.2 по КККР
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-754/29.05.19г.
Заповед за спечелил търг № РД-15-1259/21.06.17г.
Решение № 654/27.04.2017г.
Относно : Продажба на поземлен имот 000993 – общинска собственост в землището на с.
Тополчане
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-753/29.05.19г.
Заповед за спечелил търг № РД-15-1262/21.06.17г.
Решение № 655/27.04.2017г.
Относно : Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори № 68117.510.354 и № 68117.510.358 в местността „Дългата
нива“ в землището на село Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение: Заповед за търг № РД-15-753/29.05.17г.
1.Заповед за спечелил търг № РД-15-1342/38.06.17г.
2.Заповед за спечелил търг № РД-15-1341/38.06.17г.
Решение № 656/27.04.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
„Йотови“ ООД в поземлен имот с идентификатор 67338.703.429, кв. Речица, гр. Сливен
Изпълнение : Заповед № РД-15-739/26.05.17г.
Заповед за отписване № РД-15-1065/13.05.17г
Решение № 657/27.04.2017г.
Относно : Да се учреди безвъзмездно право на строеж на Сливенска митрополия за
изграждане на църква на един етаж със ЗП 50 кв.м. в имот- частна общинска собственост,
представляващ УПИ ХІV, кв.3, с площ от 380 кв.м. по ПУП на с.Бинкос, общ.Сливен.
Изпълнение : Заповед № РД-15-725/26.05.17г.
Решение № 658/27.04.2017г.
Относно:
Учредяване право на строеж върху имот - общинска собственост в
поземлен имот с идентификатор № 67338.563.229, кв. „Даме Груев“, гр.Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-752/29.05.17г.
Заповед № РД-15-752/29.065.17г.
Решение № 659/27.04.2017г.
Относно : Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД
върху имот - общинска собственост за изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор
67338.605.172, кв.“Промишлена зона“, гр. Сливен
Изпълнение : Заповед № РД-15-744/26.05.17г.

Решение № 660/27.04.2017г.
Относно : Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение”
ЕАД върху имот - общинска собственост за изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор
67338.534.23, част от УПИ I, кв.144, ЦГЧ, ул. „Г. С. Раковски” № 2, гр. Сливен
Изпълнение : Заповед № РД-15-745/26.05.17г.
Решение № 661/27.04.2017г.
Относно : Учредяване право на пристрояване (тераса)върху поземлен имот- частна
общинска собственостс идентификатор 67338.516.339, гр.Сливен, кв. „Република“
Изпълнение : Заповед № РД-15-733/26.05.17г.
Решение № 662/27.04.2017г.
Относно : Предоставяне за управление на общински нежилищен имот, частна общинска
собственост, представляващ част от едноетажна масивна сграда (бивша сграда на ПУЦ),
включваща две помещения с два коридора и санитарен възел, с обща полезна площ 105 кв.м.,
находяща се в. с. Гергевец, общ. Сливен
Изпълнение :Предоставя за управление на кмета на с.Гергевецобщински нежилищен имот, частна
общинска собственост, представляващ част от едноетажна масивна сграда (бивша сграда на ПУЦ),
включваща две помещения с два коридора и санитарен възел, с обща полезна площ 105 кв.м.,
находяща се в. с. Гергевец, общ. Сливен
Решение № 663/27.04.2017г.
Относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. № 67338.549.21.1.19,
разположен на мансардния етаж на пететажна административна сграда, състоящ се от 7 броя
помещения, 2 броя санитарни възли, помещение за чистачка и тераса с обща полезна площ 156,37
кв.м., с адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 5 на Фондация „Европейски младежки
инициативи” за нуждите на Европейски информационен център Европа директно Сливен
Изпълнение : Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен имот, частна
общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.549.21.1.19, разположен
на мансардния етаж на пететажна административна сграда, състоящ се от 7 броя помещения, 2 броя
санитарни възли, помещение за чистачка и тераса с обща полезна площ 156,37 кв.м., с адрес: гр.
Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 5,
на Фондация „Европейски младежки инициативи”, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен,
ул. „Славянска” №3, ет.3 с Булстат: ………., регистрирана по ф.д. №128/2005 г. на Сливенски
окръжен съд, осъществяваща дейност в обществена полза, представлявано от Дора Куршумова –
Председател на УС, при следните условия: Месечна наемна цена – 50 лева (без ДДС);Срок на
договора – 7 (седем) години;Предназначение: за нуждите на Европейски информационен център
Европа директно Сливен.
Решение № 664/27.04.2017г.
Относно : Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на
част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща павилион с
полезна площ 6,5 кв.м., находящ се във фоайето на ІІ ОУ „Христо Ботев”, гр. Сливен
Изпълнение : Дава съгласие да бъде продължен с още 5 (пет) години, считано от 30.06.2017 г.,
срокът на договор за наем, сключен на 29.06.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем на
част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща павилион с
полезна площ 6,5 кв.м., находящ се във фоайето на ІІ ОУ „Христо Ботев”, гр. Сливен.
Решение № 665/27.04.2017г.
Относно : Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на
общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част от
едноетажна масивна сграда – автоспирка с полезна площ от 22.5 кв.м., находяща се в с. Камен,
общ. Сливен

Изпълнение : Дава съгласие да бъде продължен с още 5 (пет) години, считано от 21.07.2017 г.,
срокът на договор за наем, сключен на 20.07.2012 год. за временно и възмездно ползване под наем
на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част от
едноетажна масивна сграда – автоспирка с полезна площ от 22.5 кв.м., находяща се в с. Камен, общ.
Сливен.
Решение № 666/27.04.2017г.
Относно : Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларни
планове за линейните обекти на техническата инфраструктура за пътна връзка и водопровод в
землището на гр.Сливен ПИ №67338.251.и167338.251.2 и 67338.251.5
Изпълнение : С изх.№ 5700-359/21.06.17г. изпратено до СГКК от кмета на Община Сливен
заявление за издаване на скица с цел разпореждане с имота
Решение № 667/27.04.2017г.
Относно : Приемане на решение за одобряване изменение на ПУП за кв.96 и кв.122,
с.Жельо войвода, общ.Сливен
Изпълнение: Заповед № РД-15-1442017 г. за частично изменение на ПУП
Решение № 668/27.07.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот № 031060, местността „Кисело тръне”, землище с.Блатец,
общ. Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 669/27.04.2017г.
Относно : за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.44.2,
местността „Сливенски кър”, землище гр.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 670/27.04.2017г
Относно : Приемане на решение за съгласуване изменение на подробн устройствен план
на кв..612, кв.„Дружба”, гр.Сливен
Изпълнение : Заповед № РД-15-813/07.06.17г.
Решение № 671/27.04.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год. на Общинския
съвет
Изпълнение : I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 300 /триста/ лева на НЧ „Светлина
1912“ - с. Николаево, общ. Сливен
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева на НЧ „Просвета-1935“
- с.Глушник, общ.Сливен
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда / лева на ППМГ „Добри Чинтулов“ –
гр.Сливен
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева на НЧ „Слънце1928“ - с. Гавраилово, общ.Сливен
V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 350 /триста и петдесет/ лева на НЧ „Хаджи Димитър
1954“ с. Голямо Чочовени
VI. ОТПУСКА финансови средства в размер на 520 /петстотин и двадесет/ лева на ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“, гр.
VII. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет: /приложение №9
от бюджета на Община Сливен за 2017г./
Заповед № РД-15-747/26.05.17г

Решение № 672/27.04.2017г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на:
1. Марийка Ташева Костадинова с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………………
2. Величка Стоянова Куртева с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……………...
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. Кръстьо Минков Христов с ЕГН ………….. от гр.Сливен, ……………
2. Иван Кирилов Дечев с ЕГН …………….. от с. Глушник, общ. Сливен
3. Динко Георгиев Динев с ЕГН …………. от гр. Сливен, …………….
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева на:
Галя Асенова Христова с ЕГН …………… от гр.Сливен, ……………
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на:
1.ЙорданкаГосподинова Иванова с ЕГН …………, от гр.Сливен, …………….
2. Митко Иванов Василев с ЕГН ………….. от с. Бозаджий, …………, общ. Сливен
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева на Дияна Стоянова Русева с ЕГН
………. от гр. Сливен, …………….
VI. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет”.
Решение № 673/27.04.2017г.
Относно : Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Общинска охрана и СОТ
Сливен“ ЕООД върху лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. №СН 3570 КА, рама №ХТА212130W1308013 и
номер на двигателя №212134896203, цвят Бял и лек автомобил ВАЗ 21053 с рег. №СН 1078 СС,
рама №ХТА210530R1447311, номер на двигател №21033183484, цвят Бял
Изпълнение : Заповед № РД-15-684/16.05.17г.
Решение № 674/27.04.2017г.
Относно : Изменение на Решение № 274/30.06.2016 год. за кандидатстване по Инвестиционна
програма за климата /ИПК/ и закупуване на електромобил за нуждите на Общинска
администрация гр. Сливен
Изпълнение :§1. Точка 1 придобива следното съдържание: „Дава съгласие Община Сливен да
кандидатства за безвъзмездно финансиране на стойност 15 000 /петнадесет хиляди/ лева по
Инвестиционна програма за климата /ИПК/ за закупуване на един електромобил за нуждите на
Общинска администрация гр. Сливен“
§2.Точка 2 придобива следното съдържание: „Дава съгласие при одобряване на проекта да бъде
осигурено собствено съфинансиране в размер до 10 000 /десет хиляди/ лева и да се включи в
бюджета на Общината и поименното разпределение на капиталовите разходи за 2017 г.“
Решение № 675/27.04.2017г.
Относно : Поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение 1 от Решение № 579
от 23.02.2017 г. на Общински съвет – Сливен
Изпълнение :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. Чинтулово
Решение № 676/27.04.2017г.
Относно : Изменение на Решение № 859/30.04.2003 г.
Изпълнение: Изменя т.3 на Решение 859/30.04.2003 г. в частта относно седалището на АНПТ, както
следва: вместо ул. „Георги Икономов” 19, става бул. „Цар Освободител” 1.
Решение № 677/27.04.2017г.
Относно : Отпускане финансови средства от Приложение № 7 на Бюджета на Община
Сливен за 2017 год.
Изпълнение : 1. Отпуска финансови средства в размер на 600 /шестстотин/ лева на „СИТИ ТРАВЕЛ
ГРУП“ ЕООД с ЕИК ………….

2. Отпуска финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на БК „Сливен-баскет“ гр. Сливен
3. Средствата да се осигурят от Приложение № 7 т.11 „Резерв за допълнителни мероприятия по
предложение на ПК ДМС” на Бюджета на Община Сливен за 2017 год.
По протокол № 23 от проведеното на 30.05.2017 г. заседание :
Решение № 678/30.05.2017г.
Относно : Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на
общинските пътища в Община Сливен
Изпълнение : Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на
общинските пътища в Община Сливен, приложение към настоящото решение.
Настоящото решение влиза в сила от 06.06.2017г.
Решение № 679/30.05.2017г.
Относно : Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“.
Изпълнение : Приема Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Общинскопредприятие „Градска мобилност”,съгласно приложение № 1.
Решение № 680/30.05.2017г.
Относно : Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за поемане
на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на
частно предлагане
Изпълнение : Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.На основание чл.
60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска предварително изпълнение на
решението.
Решение № 681/30.05.2017г.
Относно : Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като
обезпечение на 1 % авансово плащане по Административен договор за ПБФП BG16RFOP0011.015-0003-C01 „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“
Изпълнение : Упълномощава кмета на Община Сливен да подпише Запис на заповед, неотменимо и
безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е
характер за сумата на авансовото плащане – до 145 225, 22 лева (сто четиридесет и пет хиляди
двеста двадесет и пет лева и двадесет и две стотинки) по договор BG16RFOP001-1.015-0003-C01
„Интегриран градски транспорт, гр. Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура
BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014 - 2020 - Сливен".
Решение № 682/30.05.2017г.
Относно : Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение : Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Приложения:1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. май 2017 г. 2.
Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и дейности в бюджета на
Община Сливен за 2017 г.3. Приложение № 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати през
2017 г.4. Приложение № 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община
Сливен за 2017 г. по източници на финансиране.5. Приложение № 5 - Разшифровка на капиталовите
разходи, финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.6. Приложение № 6 – Индикативен годишен разчет за
сметкитеза Други международни програми – 2017 г.7. Приложение № 7 - Второстепенни
разпоредители с бюджет

Решение № 683/30.05.2017г.
Относно : Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос "Устойчиво и
интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен", Инвестиционен приоритет
4 „Социална инфраструктура” с проектно предложение: „Изграждане на общинска
инфраструктура за предоставяне на социални услуги
Изпълнение : Заповед № РД-15-563/2017г. за сформиране на работна група
Решение № 684/30.05.2017г.
Относно Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на
„Общинска банка” АД, гр. София
Изпълнение : Упълномощава Румен Иванов Иванов - Представител на Община Сливен в Общото
събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София да гласува „ЗА” приемането на
решенията от т. 1 до т. 13 от дневния ред, определен в поканата за редовно годишно Общо
събрание на акционерите, насрочено за 02.06.2017 г. /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на
Централно управление на Банката на адрес: гр. София, ул. „Врабча” № 6.При липса на кворум, на
основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 23.06.2017 г. (петък) от 14.00 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
Решение № 685/30.05.2017г.
Относно Определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото
събрание на АВ и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, неговата
позиция и мандат по въпросите от дневния ред
Изпълнение : Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в заседание на
Асоциация по В и К на общото събрание, което ще се проведе на 13.06.2017г. от 10.30 часа, в
заседателната зала на Областна администрация Сливен. При невъзможност от негова страна да
участва в заседанието на общото събрание, дава мандат на определения с решение № 17 от
18.12.2015г. на Общински съвет Сливен, инж.Стефан Кондузов – заместник – кмет на Община
Сливен да представлява Община Сливен.2. Относно предложения дневен ред, определя позиция и
дава мандат на представителя на Община Сливен да гласува, както следва:- по точка 1 от дневния
ред да гласува – „приема” - по точка 2 от дневния ред да гласува по вътрешно убеждение и в защита
на интересите на Община Сливен
Решение № 686/30.05.2017г.
Относно : Изменение в съставите на постоянните комисии приОбщински съвет Сливен
Изпълнение : 1. Избира за член на ПК по общинска собственост и местно самоуправление
Станимир Иванов Савов.2. Избира за член на ПК по финанси, бюджет, икономическо развитие
Станимир Иванов Савов.3. Освобождава като член на ПК по развитие на населените места Радослав
Йорданов Кутийски.4. Избира за член на ПК по развитие на населените места Станимир Иванов
Савов.5. Избира за член на ПК по оперативен контрол Радослав Йорданов Кутийски.6. Освобождава
като член на ПК по образование, наука, култура и вероизповедания Мустафа Юсеинов Мустафов.7.
Избира за член на ПК по инвестиционна политика и устройство на територията Мустафа Юсеинов
Мустафов
Решение № 687/30.05.2017г.
Относно : Изменение в състава на Комисия по символика при Община Сливен
Изпълнение : ИЗБИРА за член на Комисия по символиката при община Сливен г-н АЛЕКСАНДЪР
ДОЙЧИНОВ.
Решение № 688/30.05-2017г.
Относно : Приемане Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества –
Сливен и Превантивно информационен център - Сливен при Община Сливен през 2016 год.
Изпълнение :ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Сливен и
Превантивно-информационен център – Сливен през 2016 год.

Решение № 689/30.05.2017г.
Относно : Изменение на списъка на общинските жилища по предназначение, приет с
Решение № 527 от 26.01.2017 год
Изпълнение: § 1. Изменя списъка на общинските жилища по предназначение за 2017 год., приет с
Решение № 527/26.01.2017 год. като общински жилища, находящи се в гр.Кермен, ул. „Цар
Освободител” № 19, вх.А, ет.ІІ, ап.1 и ет.V, ап.11 от жилища предназначени за настаняване под
наем на граждани с установени жилищни нужди, се предоставят във фонд „Ведомствен”
Решение № 690/30.05.2017г.
Относно : Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда - склад /бивша баня/,
със застроена площ от 88 кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, изградена в
северозападната част на УПИ І, кв.77, отреден за бизнес център, банки, офиси, поликлиника и
трафопост, по плана на гр.Кермен, общ.Сливен.
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1310/23.06.17г.
Решение № 691/30.05.2017г.
Относно : Продажба на поземлен имот 001041– общинска собственост в землището на
с.Глушник
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1309/23.06.17г.
Решение № 692/30.05.2017г.
Относно : Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен имот с
идентификатор № 68117.11.9522 в местността “Юрта“ в землището на село Сотиря,
общ.Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД-15-1311/23.06.17г.
Решение № 693/30.05.2017г.
Относно: Предварителен договор за създаване на съсобствен урегулиран поземлен имот
и определяне квотите на съсобственост
Изпълнение : Дава съгласие да се сключи предварителен договор за създаване на съсобствен
урегулиран поземлен имот и определяне квотите на съсобственост с Айхан Расимов Бардакчиев с
ЕГН ……….., в новообразуван УПИ ХІ-1280, с проектен идентификатор № 67338.404.464, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), целия с
площ площ 2109 кв.м, при квоти на съсобственост, както следва:1. За Община Сливен – 556/2109
ид.ч. от имота2. За Айхан Расимов Бардакчиев – 1553/2109 ид.ч. от имота.
Решение № 694/30.05.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
УПИ Х-223, кв.30, с.Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД-15-1340/28.06.17г.
Решение № 695/30.05.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД15-1315/23.06.17г.
Решение № 696/30.05.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
Йонко Николов Николов и Ваня Валериева Янчева в ПИ с идентификатор 67338.538.117, кв.
„Клуцохор”, ул. „Мургаш“ № 31, гр. Сливен
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД15-1314/23.06.17г

Решение № 697/30.05.2017г.
Относно : Продължаване срока на договор за наем за разполагане на рекламноинформационен елемент двустранен, находящ се на бул. „Братя Миладинови” и ул. „Гео Милев”,
кв.302, УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Сливен
Изпълнение : Дава съгласие да бъде продължен с още 3 (три) години, считано от 02.08.2017г.,
срокът на договор за наем № 8-2014 сключен на 22.07.2014г. между Община Сливен и „Билд“
ЕООД с ЕИК ………….. за разполагане на рекламно-информационен елемент, двустранен, находящ
се на бул. „Братя Миладинови” и ул.”Гео Милев”, кв.302, УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Сливен
Решение № 698/30.05.2017г.
Относно : Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на
част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща павилион
за закуски с площ 6 кв.м., в източния вход на централната сграда на ІІІ ОУ ”Иван Селимински”,
гр. Сливен
Изпълнение : Дава съгласие да бъде продължен с още 5 (пет) години, считано от 16.10.2017 г.,
срокът на договор за наем, сключен на 15.10.2012 г. за временно и възмездно ползване под наем на
част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща павилион за
закуски с площ 6 кв.м., в източния вход на централната сграда на ІІІ ОУ „Иван Селимински”, гр.
Сливен.
Решение № 699/30.05.2017г.
Относно: Утвърждаване на ценоразпис за добив и продажба на дърва за огрев за
снабдяване на местното население и лица с увреждания с намалена работоспособност от горски
територии, собственост на Община Сливен
Изпълнение : Дава съгласие и утвърждава (Приложение № 1, 2 и 3) цени за добив (сеч, извоз,
рампиране) на стояща дървесина и ценоразпис за продажба на отсечена дървесина (дърва за огрев)
от временен склад от горски територии, собственост на Община Сливен за задоволяване на нуждите
на местното население, в т.ч. лица с увреждания, с намалена работоспособност над 71% за
отоплителен сезон 2017/2018 год.
Решение № 700/30.05.2017г.
Относно : Определяне на: цени за таксиметров превоз на пътници, брой таксиметрови
автомобили и условия и ред за тяхното разпределение на територията на Община Сливен
Изпълнение :Отменя Решение № 1195 от 30.11.2006 г. 2. Отменя т.3 и т.4 от Решение № 1230 от
07.04.2011 г.3. Отменя т.3 и т.4 от Решение № 1515 от 27.11.2014 г.Решението влиза в сила от
20.06.2017 г.
Решение № 701/30.05.2017г.
Относно : Избор на временно изпълняващ длъжността директор на ОП „Озеленяване”
Изпълнение : Избира за временно изпълняващ длъжността директор на Общинско предприятие
„Озеленяване” Веселина Тодорова Казакова - Стефанова.
Решение № 702/30.05.2017г.
Относно : Приемане годишния финансов отчет и баланса на „ДКЦ 1-Сливен“ЕООД за
2016 год. и приемане на нов Учредителен акт на дружеството
Изпълнение : I. Приема Годишния финансов отчет на „ДКЦ 1–Сливен“ ЕООД за 2016 год. II.
Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2016 год.III. Да се отчисли от
балансовата печалба дивидент за 2016 г. в размер на 7500 лв.IV. Определя следните показатели за
2017 г.:- средна брутна печалба до 1115 лв.- средносписъчен състав на персонала до 41 бр.балансова печалба не по-малко от 10000 лв.V. Отменя изцяло действащия до датата на приемане на
настоящото решение учредителен акт на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 СЛИВЕН“ ЕООД, ЕИК ………….VI. Приема Учредителен акт на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД Сливен.
/Приложение №1/, което е неразделна част от настоящото решение.

Решение № 703/30.05.2017г.
Относно : Приемане годишния финансов отчет и баланса на „Обреден комплекс“
ЕООД Сливен за 2016 год. и приемане на промени в Учредителния акт на дружеството
Изпълнение : I. Приема Годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“ ЕООД Сливен за 2016
год. II. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността му през 2016 год.III.
Определя следните показатели за 2017 год.:- средна работна заплата до 680 лв.- средносписъчен
състав на персонала до 10 бр.- да се покрие загубата за 2016 год.IV. Отменя Учредителния акт на
„Обреден комплекс“ ЕООД Сливен, приет с Реш. № 718/27.10.2005 г., изменен с Реш. №
784/17.12.2009 год. и с Реш. № 966/12.08.2010 год. V. Приема Учредителен акт на „Обреден
комплекс“ ЕООД Сливен. /Приложение №1/, което е неразделна част от настоящото решение.
Решение № 704/30.05.2017.г.
Относно : Приемане годишния финансов отчет и баланса на „Център за кожновенерически заболявания-Сливен“ ЕООД за 2016 год. и приемане на промени в Учредителния акт на
дружеството
Изпълнение: I. Приема Годишния финансов отчет на „Център за кожно-венерически заболяванияСливен“ ЕООД за 2016 год.II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2016
г.III. Определя следните показатели за 2017 г.:- средна работна заплата до 795 лв.- средно списъчен
състав на персонала до 12 бр.- Управителят да предприеме мерки за намаление на разходите.IV.
Отменя Учредителния акт на „Център за кожно-венерически заболявания-Сливен“ ЕООД Сливен,
приет с Реш. № 686/29.09.2005г., изменен с Реш. № 1023/28.09.2010 год. и с Реш. № 1074/15.11.2010
год. V. Приема Учредителен акт на „Център за кожно-венерически заболявания-Сливен“ ЕООД
Сливен. /Приложение №1/, което е неразделна част от настоящото решение.
Решение № 705/30.05.2017.г.
Относно: Приемане годишния финансов отчет и баланса на„Пътнически
превози“ЕООД за 2016 год. и приемане на промени в Учредителния акт на дружествот
Изпълнение : I. Приема годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ ЕООД гр. Сливен за
2016 год.II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2016 г.III. Избира за
проверител на дружеството ДЕС Георги Стоянов Тренчев регистриран одитор № 0647IV. Определя
следните показатели за 2017 год.:- Средна брутна работна заплата до 650 лв.- Средносписъчен брой
на персонала до 284- Да се подобри финансовото състояние на дружеството чрез оптимизиране на
разходите. V. Отменя досегашния Учредителен акт на „Пътнически превози“ ЕООД, приет с т.6 на
Решение № 391/27.09.2012 г. на Общински съвет Сливен.VI.Приема Учредителен акт на
„Пътнически превози“ ЕООД гр. Сливен, /Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото
решение/.
Решение № 706/30.05.2017г.
Относно: Приемане годишния финансов отчет и баланса на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина-Сливен“ЕООД за 2016 год.
Изпълнение : I. Приема Годишния финансов отчет на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина-Сливен“ ЕООД за 2016 г. II. Освобождава управителя от отговорност за
дейността му през 2016 год.
Решение № 707/30.05.2017г.
Относно : Приемане годишния финансов отчет и балансана „ДКЦ 2-Сливен“ ЕООД за
2016 год. и приемане на променив Учредителния акт на дружеството
Изпълнение : Приема Годишния финансов отчет на „ДКЦ 2–Сливен“ ЕООД за 2016 г.II.
Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2016 г.Приема промените в
Учредителния акт на дружеството
Решение № 708/30.05.2017г.
Относно : Приемане годишния финансов отчет и баланса на „Дентален център 1 –
Сливен“ ЕООД за 2016 год. и приемане на промени в Учредителния акт на дружеството

Изпълнение : I. Приема Годишния финансов отчет на „Дентален център 1 – Сливен“ ЕООД за 2016
год.II. Дава съгласие за отписване на уточнените суми недължими вземания в размер на 7 163.71 лв.
за сметка на печалби/загуби от минали години. III. Не освобождава управителя от отговорност за
дейността му през 2016 год.IV. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2016 год. в размер
на 25 000 лв. V. Определя следните показатели за 2017 год.- средносписъчен състав - 7 човекасредна работна заплата 800 лв.VI. Отменя Учредителен акт на „Дентален център 1-Сливен“ ЕООД
Сливен, приет с Реш. № 689/29.09.2005 год. изм. с Реш. № 187/08.05.2008 год. и Реш. №
1074/15.11.2011 год.VII. Приема учредителен акт на „Дeнтален център 1 – Сливен“ ЕООД
/Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение/.
Решение № 709/30.05.2017г.
Относно : Приемане годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ - Сливен“
ЕООД гр. Сливен за 2016 год. и приемане на промени в Учредителния акт на дружеството
Изпълнение : 1. Приема годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ ЕООД
гр. Сливен за 2016 год.2. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2016 г.3. Да
се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2016 год. в размер на 15 000 лв.4. Определя следните
показатели за 2017 год.:- Средна работна заплата за 2017 г. - до 520 лв. - Персонал - до 260 бр. Балансова печалба - до 45000 лв.
Решение № 710/30.05.2017г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти с № 000100 и № 000198, находящи се в землището на
с.Селиминово, община Сливен
Изпълнение : Обявен в ДВ
Решение № 711/30.05.2017г.
Относно : Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището кв.“Речица“,
гр.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 712/30.05.2017г.
Относно: Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания
за трасе на въздушен електропровод от съществуващ стълб №55 на ВИ“2“ от ТП“Ябълка“ до
ПИ 67338.434.171, местност “Плоски рът“, землище гр.Сливен и преминаващ през ПИ
67338.434.199 с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, общинска собственост в
същото землище
Изпълнение: Обявен в ДВ
Решение № 713/30.05.2017г.
Относно: Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на въздушен електропровод НН от стълб №21/1, ВИ“Изток“ от
ТП“Пчелина“, ВЛ“Чуката“, ПС“Комуна“ до ПИ 68117.11.6610, местност “Юрта“, землище
с.Сотиря, общ.Сливен и преминаващ през ПИ 68117.11.9503, местност “Юрта“ с НТП „Полски
път“, общинска собственост в същото землище.
Изпълнение : Обявен в ДВ
Решение № 714/30.05.2017г.
Относно : Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за изграждане на пътна връзка в имот с проектен идентификатор 67338.801.116

/образуван от ПИ 67338.801.16 и 67338.801.17 с НТП „полски път“ и „изоставена орна земя“/,
общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.801.5, отреден „За
метанстанция“, местност ”Къра”, землище кв.“Речица“, гр.Сливен
Изпълнение Обявено в ДВ
Решение № 715/30.05.2017г.
Относно : Приемане на решение за съгласуване на подробни устройствени планове на
части от гр.Сливен, Община Сливен
Изпълнение : Заповед РД-15-1319/23.06.17г.
Решение № 716/30.05.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот 000150 за разширение на съществуващ гробищен парк в
поземлен имот 000138 в м.”Казалча”, землището на с.Глуфишево, общ.Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 717/30.05.2017г.
Относно : Утвърждаване Протокол № 2 на Комисията по стипендиите
Изпълнение : 1. Утвърждава Протокол № 2 от 16.05.2017 г. на Комисията по стипендиите за
отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени
дарби от Община Сливен.2. На основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане
на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен да се
осигури финансов ресурс за получаване на месечните стипендии.3. Изплащането да се осъществява,
съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 и т. 2 и чл. 16, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен.
Решение № 718/30.05.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства от Приложение 7 на Бюджета на
Община Сливен за 2017 година
Изпълнение : 1. Отпуска финансови средства в размер на 2500 лв. на ППМГ „Д. Чинтулов”, с които
да подпомогне финансово участието на отбора по лека атлетика - девойки VІІІ-Х клас в световните
ученически игри по лека атлетика в гр. Нанси, Франция, в периода 24.06-30.06.2017 година.
2. Средствата да се осигурят от Приложение №7, т.11 „Резерв за допълнителни мероприятия по
предложение на ПК ДМС“ на Бюджета на Община Сливен за 2017 год.
Решение № 719/30.05.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет
Изпълнение : I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 350 /триста и петдесет/ лева на НЧ
„Искра 1929“ - с. Крушаре, общ. Сливен за отбелязване 24 май - празник на селото.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева на кметство - с.Самуилово
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 700 /седемстотин/ лева на ЦПЛР – Детски комплекс
– гр. Сливен
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лв. на Църковното настоятелство
на храм „Св. св. м. Теодор Тирон“, м. „Селището“, гр. Сливен
V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на Христо Батинков за финансова
подкрепа на Похода „По бойния път на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа“.
VI. ОТПУСКА 1 500 /хиляда и петстотин/ лева на Културно-просветното дружество на
каракачаните – Сливен
VII. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет: /приложение
№9 от бюджета на Община Сливен за 2017г./

IХ. Изменя Решение № 638/30.03.2017 год., както следва:
В т. IV.1. изразът „Международен детски фолклорен фестивал през м. май, 2017 г. в гр. Букурещ,
Румъния“ се заменя с израза „Международен фолклорен танцов и музикален фестивал „Св. Кирил и
Методий“ през м. май 2017 год. в гр. Охрид, Македония“.
Решение № 720/30.05.2017г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на:
1. Петко Христов Петков с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………………
2. Румяна Миткова Черкезова с ЕГН …………. от гр.Сливен, ……………….
3. Румяна Миткова Черкезова с ЕГН …………. от гр.Сливен, …………….
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
Боряна Наскова Чиракова с ЕГН ………….. от гр.Сливен, …………….
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева на:
Ана Венциславова Димитрова с ЕГН ………….., от гр. Сливен, ……………
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева на:
Елка Николова Гъркова с ЕГН …………, от гр.Сливен, …………..
Костадинка Милева Атанасова, от гр. Сливен, ……………
V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет”.
Размерът на изплатените финансови средства за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.,относно
подпомагане на физически лица, училища, читалища,спортни клубове и др. на територията
на Община Сливен са на стойност 26 100 лв. с избрани финансови параметри : 4214 21122,
Звено 20 ЦУ.
По протокол № 24 от проведеното на 29.06.2017 г.заседание :
Решения с поредни номера от № 721 до № 751 , приети и одобрени от Общински съвет Сливен са в
процес на изпълнение.
По протокол № 25 от проведеното на 07.07.2017 г. ИЗВЪНРЕДНО заседание :
Решение № 752/07.07.2017г.
Относно : Изменение на Решение № 177/31.03.2016 г. на Общинския съвет гр. Сливен
Изпълнение : І. Отменя § 1 от Решение № 177/31.03.2016 г. ІІ. Общинският съвет пряко възлага на
„Пътнически превози“ – гр. Сливен ЕООД, в качеството му на вътрешен оператор, изпълнение на
автобусни линии по утвърдена общинската транспортна схема.
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

OТНОСНО: Увеличаване капацитета на Звено „Домашен помощник” към „Домашен социален
патронаж”-гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е бенефициент по Проект 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”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дейностите на проекта са насочени към подкрепа на Звено „Домашен помощник” към Домашен
сациален патронаж – Сливен, създадено по процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда. На основание Насоките за
кандидатстване и чл. 6.6 от специалните условия на Договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ конкретният бенефициент се задължава да поддържа услуги за социално
включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца, без прекъсване, след
одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.
Срокът продължава да тече след отпадането им.
С Решение №1830 от 25.06.2015год. Общински съвет - Сливен е изразил съгласие Община
Сливен да поддържа услугата за социално включване в домашна среда за срок не по-малко от 6
месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по Проект BG05M9OP001-2.0020206-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”.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да
приеме следното
РЕШЕНИЕ:
Увеличава капацитета на Звено „Домашен помощник”, предоставящо социални услуги към
„Домашен социален патронаж - гр.Сливен” с 30 /тридесет/ броя потребители, обслужвани от 7 броя
лични асистенти, считано от 01.11.2017г.

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, находящ се в
с.Чинтулово, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със Заповед № РД-15-1630/23.07.2015г. на кмета на община Сливен е одобрено изменение
на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване за УПИ ІІ- „за читалище” в кв.16
с.Чинтулово, общ.Сливен, като се образуват два нови УПИ: УПИ ІІ - „за читалище” и УПИ ІІІ - „за
търговия“.
За УПИ ІІ, кв.16, ведно с построената в него сграда –културен дом е съставен акт за
публична общинска собственост № 42/11.01.2000г. С решение № 193/ 24.06.2004г., т.42 на
Общински съвет, имотът е предоставен за безвъзмездно ползване на НЧ „Светлина“-с.Чинтулово.
Предвид гореизложеното за новообразувания УПИ ІІІ отреден „за търговия“ е отпадналата
необходимост от ползване му за „читалище“ и с цел реализиране на предвиденото ново застрояване
в имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1.Обявява за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ в кв.16,
с площ от 353 кв.м. по плана на с.Чинтулово, общ.Сливен.
2. Изменя т.42 от решение №193/ 24.06.2004г. на Общински съвет Сливен, като площта на
ползвания имот става 3176 кв.м.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „ПЕНЕЛОПА ГРУП“ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 473/17.11.2016 г., Общински съвет-Сливен е съгласувал за одобряване
изменението на Подробния устройствен план за УПИ ХХХ-167,168 - „За административна сграда и
складово-производствени сгради”, кв.20 по плана на кв. „Промишлена зона“, гр. Сливен, като
частично се изменя северната външна регулационна граница на имота (с идентификатор
67338.603.394), която е и уличнорегулационна линия и при запазване на отреждането към него се
предава по регулация свободна общинска площ (от поземлен имот 67338.603.140).
В Общинска администрация е постъпило заявление вх. № 4704-1301/27.04.2017г. от
„ПЕНЕЛОПА ГРУП“ ЕООД - собственик на поземлен имот с идентификатор 67338.603.394, стар
идентификатор 67338.603.168; 67338.603.167, номер по предходен план: квартал: 20, парцел: ХХХ167,168, при съседи 67338.603.169, 67338.603.171, 67338.603.175, 67338.603.166, 67338.603.140, с
площ 5118 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг вид производствен, складов обект, отреден „За административна сграда и складовопроизводствени сгради ”, по плана на кв. „Промишлена зона“, кв.20, гр. Сливен, с искане да му
бъде прехвърлена собствеността върху терен с площ от 123 кв.м, част от поземлен имот
67338.603.140, във връзка с гореописаната промяна на ПУП.
Придаваемата площ от 123 кв.м, представлява част от поземлен имот с идентификатор
67338.603.140, целия с площ 18551 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв. „Промишлена зона“, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица,
по КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, по
действащия плана на кв. „Промишлена зона“, гр. Сливен. Като част от улица, тя е публична
общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост във връзка с
§7, т.4 от ЗМСМА и съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост не
могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Общинският съвет може да
промени характера на собствеността на общински имот от публична в частна, само ако имотът е
престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
При условията на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията границите на
урегулирани поземлени имоти, могат да се променят с план за регулация, само със съгласието на
собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост,
а чл.43, ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество регламентира за площи над 80 кв.м. в града и 500 кв.м. за селищните образувания
„Изгрев“, „Селището“ и по селата, това да става след решение на Общинския съвет.
Съгласно разпоредбите на чл.15, ал.5 от ЗУТ е възложена и изготвена експертна оценка от
оценител на имоти, член на Камарата на независимите оценители в България, с определена пазарна
стойност на 123 кв.м., част от ПИ с идентификатор 67338.603.140, възлизаща на 2840 лв.(две
хиляди осемстотин и четиридесет лв.), без ДДС.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл. 43, ал. 2, т. 1
от НРПУРОИ, чл.6, ал.1 от ЗОС, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва раздел V - “Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.17 от
ЗУТ” от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2017 г., с терен с площ 123 кв.м, част от ПИ 67338.603.140, начин на трайно ползване: за
второстепенна улица.
IІ. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „ПЕНЕЛОПА ГРУП“ ЕООД с ЕИК ……..,
общински терен с площ 123 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор
67338.603.140, целия с площ от 18551 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.
„Промишлена зона, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
второстепенна улица, при съседи: 67338.603.350, 67338.603.381, 67338.603.141, 67338.603.146.
Оценката на 123 кв.м, част от поземлен имот с идентификатор 67338.603.140, изготвена от
оценител на имоти възлиза на 2840 лв.(две хиляди осемстотин и четиридесет лв.), без ДДС.

III. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план УПИ ХХХ167,168 - „За административна сграда и складово-производствени сгради”, кв.20 по плана на кв.
„Промишлена зона“, гр. Сливен, частта от поземлен имот с идентификатор 67338.603.140 публична общинска собственост, придадена по регулация, променя характера си от публична в
частна общинска собственост.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-административна такса,
местен данък, такса вписване и др., са за сметка на „ПЕНЕЛОПА ГРУП“ ЕООД.
V. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен договор за
прехвърляне на собственост на имота по т.ІI.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост, представляващ жилище,
апартамент с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“, бл. №1, вх. Б, ет.5, ап.14
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.558.58.1.14,
адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, кв. „Дружба“, бл. №1, вх. Б, ет.5, ап.14, предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент, самостоятелният обект се намира в сграда №1,
разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.58, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 67338.558.58.1.13, 67338.558.58.1.15; под обекта: 67338.558.58.1.11,
67338.558.58.1.12; над обекта: 67338.558.58.1.17, 67338.558.58.1.18, брой нива на обекта: 1 със
застроена площ: 68,30 кв.м., състоящ се от: дневна, спалня, кухня и сервизни помещения,
прилежащи части: избено помещение №14 с площ: 3,61 кв.м. при граници: изток-избено помещение
№13, запад-избено помещение №15, север-коридор и юг-външен зид, ведно с 2,06 % ид.ч. от общите
части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: 18-1848/09.03.2016г. на началника на СГКК-Сливен.
За самостоятелният обект е съставен акт за частна общинска собственост №
3580/16.05.2017г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез провеждане
на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, което ще я освободи от задължението да плаща данъци за имота.
Едновременно с това, една предстояща продажба ще осигури и приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата на

независимите оценители в България, които възлизат на 30 530 лв. (тридесет хиляди петстотин и
тридесет лева).
Данъчната оценка за самостоятелния обект е 26 810,10 лв. (двадесет и шест хиляди
осемстотин и десет лв. и десет ст.).
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет-Сливен, на основание чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.35, ал. 1 от ЗОС и чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017г. със самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.558.58.1.14, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, кв. „Дружба“, бл. №1, вх. Б, ет.5, ап.14,
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, самостоятелният обект се намира в
сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.558.58, брой нива на обекта: 1 със
застроена площ: 68,30 кв.м., прилежащи части: избено помещение №14 с площ: 3,61 кв.м., ведно с
2,06 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по
КККР-гр. Сливен.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 67338.558.58.1.14, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, кв. „Дружба“, бл.
№1, вх. Б, ет.5, ап.14, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент,
самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор
67338.558.58, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.558.58.1.13,
67338.558.58.1.15; под обекта: 67338.558.58.1.11, 67338.558.58.1.12; над обекта: 67338.558.58.1.17,
67338.558.58.1.18, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 68,30 кв.м., състоящ се от: дневна,
спалня, кухня и сервизни помещения, прилежащи части: избено помещение №14 с площ: 3,61 кв.м.
при граници: изток-избено помещение №13, запад-избено помещение №15, север-коридор и югвъншен зид, ведно с 2,06 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху
общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: 18-1848/09.03.2016г. на
началника на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 30 530 лв. (тридесет хиляди петстотин и тридесет лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг и сключи
договор със спечелилия участник.
ВНАСЯ
КМЕТ:................................
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост, представляващ гараж с
адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“ №5, вх. Б, ет.1, гараж №6
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Сливен е собственик на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.520.155.6.19, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Аргира Жечкова” № 5, вх. Б, ет.1,
гараж №6, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект се
намира в сграда №6, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.6.20, 67338.520.155.6.2; под обекта:
няма; над обекта: 67338.520.155.6.5, 67338.520.155.6.6, брой нива на обекта: 1 със застроена площ:
30,77 кв.м., при граници: север-гараж №7, изток-външвн зид, юг-външен зид и апартамент №2,
запад-апартамент №2, ведно с припадащите се 1,19 % ид.ч. от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж върху общинска земя 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-14-20-553/23.12.2010г. на началника на СГКК-Сливен.
За самостоятелният обект е съставен акт за частна общинска собственост №
2916/18.05.2012г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез провеждане
на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, което ще я освободи от задължението да плаща данъци за имота.
Едновременно с това, една предстояща продажба ще осигури и приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България, които възлизат на 11 710 лв. (единадесет хиляди седемстотин и
десет лева).
Данъчната оценка за самостоятелния обект е 11 703,80 лв. (единадесет хиляди седемстотин и
три лв. и осемдесет 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.35, ал. 1 от ЗОС и чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017г. със самостоятелен обект в сграда с идентификатор
67338.520.155.6.19, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Аргира Жечкова” № 5, вх. Б, ет.1,
гараж №6, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект се
намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.520.155, брой нива на
обекта: 1 със застроена площ: 30,77 кв.м., ведно с припадащите се 1,19 % ид.ч. от общите части на
сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по КККР-Сливен.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 67338.520.155.6.19, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Аргира
Жечкова” № 5, вх. Б, ет.1, гараж №6, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда,
самостоятелният обект се намира в сграда №6, разположена в поземлен имот с идентификатор
67338.520.155, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.520.155.6.20,
67338.520.155.6.2; под обекта: няма; над обекта: 67338.520.155.6.5, 67338.520.155.6.6, брой нива на
обекта: 1 със застроена площ: 30,77 кв.м., при граници: север-гараж №7, изток-външвн зид, югвъншен зид и апартамент №2, запад-апартамент №2, ведно с припадащите се 1,19 % ид.ч. от общите
части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя 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-14-20-553/23.12.2010г. на началника на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 11 710 лв. (единадесет хиляди седемстотин и десет лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг и сключи
договор със спечелилия участник.
ВНАСЯ
КМЕТ:................................
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.438.33, местност „Бадемлика”,
землище на гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило заявление за закупуване на поземлен имот с идентификатор
67338.438.33 с площ от 1023 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, местност
„Бадемлика”, землище на гр. Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 689 при съседи: 67338.21.2,
67338.438.34, 67338.438.21.5, 67338.438.32, 67338.438.35, 67338.438.21.6 по КККР, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със заповед КД-14-20396/16.06.2011г. на началника на СГКК-Сливен, актуван с АЧОС № 3579/15.05.2017 год.
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 възлиза на 960 /деветстотин и шестдесет/ лв.
Данъчна оценка на имота е 110.30(сто и десет лв. и тридесет ст.)
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 с идентификатор 67338.438.33 с площ от 1023 кв.м, местност
„Бадемлика”, землище на гр. Сливен,
2.Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с
идентификатор 67338.438.33 с площ от 1023 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800,
местност „Бадемлика”, землище на гр. Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 689 при съседи: 67338.21.2,
67338.438.34, 67338.438.21.5, 67338.438.32, 67338.438.35, 67338.438.21.6 по КККР, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със заповед КД-14-20396/16.06.2011г. на началника на СГКК-Сливен, актуван с АЧОС № 3579/15.05.2017 год.
Начална тръжна цена: 960 /деветстотин и шестдесет/ лв.без ДДС
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи договор със
спечелилия участник.
ВНАСЯ
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти- частна общинска собственост, съставляващи поземлени имоти с
идентификатори: 67338.434.428 и 67338.433.70, находящи се в м.“Плоски рът“ и м. „Пандар бунар“,
гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на недвижими имоти, представляващи следните поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.428, номер по предходен план:1702, с площ от
1241 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-406/27.06.2011г.
на началник на СГКК-Сливен, местност ”Плоски рът”, гр.Сливен, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.434.412, 67338.434.429, актуван с АЧОС № 3254/09.02.2015г., с
данъчна оценка 31,42 лв. (тридесет и един лева и 42 ст.). В имота има две сгради с идентификатори
№№ 67338.434.428.1 – 1 етаж, начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, с площ 26
кв.м, 67338.434.428.2 -1 етаж, начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, с площ 27
кв.м, които не са собственост на Община Сливен;
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.70, номер по предходен план:891, с площ от 566
кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-396/16.06.2011г. на
началник на СГКК-Сливен, местност ”Пандар бунар”, гр.Сливен, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.433.84, 67338.433.83, 67338.433.82, 67338.433.71, актуван с АЧОС №
3582/17.05.2017 г., с данъчна оценка 55,50 лв.(петдесет и пет лв. и 50 ст.).
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите чрез провеждане на
публичен търг, съгласно действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, което ще я освободи от задължението за плащане на данъци за имотите и
ще осигури приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2017 год., както следва:
1.1. ПИ 67338.434.428, местност ”Плоски рът”, гр.Сливен, площ от 1241 кв.м, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ);
1.2. ПИ 67338.433.70, местност ”Пандар бунар”, гр.Сливен, площ от 566 кв.м, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти- частна
общинска собственост:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.428, номер по предходен план:1702, с площ
от 1241 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед
РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14406/27.06.2011г. на началник на СГКК-Сливен, местност ”Плоски рът”, гр.Сливен, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих
(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.434.412, 67338.434.429, актуван с АЧОС №
3254/09.02.2015г.
Начална тръжна цена 1300 (хиляда и триста) лева без ДДС.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.70, номер по предходен план:891, с площ от
566 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-396/16.06.2011г.
на началник на СГКК-Сливен, местност ”Пандар бунар”, гр.Сливен, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ), при съседи: 67338.433.84, 67338.433.83, 67338.433.82, 67338.433.71, актуван с АЧОС №
3582/17.05.2017 г.
Начална тръжна цена 600 (шестстотин) лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи договори
със спечелилите участници.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
Петя Иванова Райнова, Георги Петров Каридков и Соня Петрова Каридкова в ПИ с
идентификатор 67338.512.133, ул. „Ген. Столетов“ № 49, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен притежава 12/441 идеални части от недвижим имот, находящ се в гр.
Сливен, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.512.133, с адрес: гр. Сливен, ул.
„Ген. Столетов” № 49, целия с площ от 441 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) по КККР – гр. Сливен,
актувани с АОС № 3597/07.06.2017 г.

Останалите 429/441 идеални части от поземления имот са собственост на Петя Иванова
Райнова с Решение № 405/13.05.2014 г. на СРС, вписано в Служба по вписванията гр. Сливен с №
245, том III, дв.вх. рег. № 8414 от 10.12.2014 г., Георги Петров Каридков с нотариален акт № 71, том
III, вх. рег. № 786, дело № 401 от 17.02.2014 г. на Служба по вписванията гр. Сливен и като
наследник на Петър Георгиев Каридков, и Соня Петрова Каридкова като наследничка на Петър
Георгиев Каридков.
В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 9400-11623/17.06.2016 г. от
Петя Иванова Райнова, Георги Петров Каридков и Соня Петрова Каридкова да им бъде разрешено
да изкупят дела на Общината в гореописания имот.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на Камарата на независимите
оценители в България, пазарна оценка, която възлиза на 870 лв. (осемстотин и седемдесет лв.), без
ДДС.
Данъчната оценка на 12/441 идеални части от имота е 648,10 лв. (шестстотин четиридесет и
осем лв. и десет ст.)
Предвид трудностите които съсобствеността поражда при ползването, застрояването и
разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и чл.36 от ЗС, предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017 г., с 12/441 идеални части от ПИ с идентификатор
67338.512.133, целия с площ 441 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), ул.
„Ген. Столетов” № 49, гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Петя Иванова Райнова, Георги
Петров Каридков и Соня Петрова Каридкова, върху поземлен имот с идентификатор 67338.512.133,
с адрес: гр. Сливен, ул. „Ген. Столетов” № 49, целия с площ 441 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи:
67338.512.161, 67338.512.136, 67338.512.135, 67338.512.134, 67338.512.132 по КККР-гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, чрез изкупуване
дела на Община Сливен, представляващ 12/441 идеални части от ПИ с идентификатор
67338.512.133, актувани с акт № 3597/07.06.2017 г. за частна общинска собственост.
3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на 870 лв. (осемстотин и
седемдесет лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по прекратяване
на съсобствеността.

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

Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от Иван
Георгиев Йонков в ПИ с идентификатор 67338.415.73, м. „Андреева чешма”, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен притежава 738/1338 идеални части от недвижим имот, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.415.73, с адрес: гр. Сливен, м. „Андреева чешма”, целия с
площ от 1338 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.) по КККР – гр. Сливен, актувани с АОС № 3586/31.05.2017 г.
Останалите 600/1338 идеални части от поземления имот са собственост на Иван Георгиев
Йонков, съгласно вписаните в Служба по вписванията гр. Сливен нотариален акт № 8, том XXI, вх.
рег. № 6346, дело № 3499 от 02.09.2016 г. и нотариален акт № 121, том XXIV, вх. рег. № 7388, дело
№ 4165 от 12.10.2016 г.
В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 9400-9513/12.05.2017 г. от
Иван Георгиев Йонков да му бъде разрешено да прекрати съсобствеността си с Община Сливен,
чрез изкупуване дела на Общината в гореописания имот.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на Камарата на независимите
оценители в България, пазарна оценка на 738/1338 идеални части от имота, която възлиза на 13 480
лв. (тринадесет хиляди четиристотин и осемдесет лв.), без ДДС.
Данъчната оценка на 738/1338 идеални части от имота е 8 423,80 лв. (осем хиляди
четиристотин двадесет и три лв. и осемдесет ст.)
Предвид трудностите които съсобствеността поражда при ползването, застрояването и
разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1,
т.2 от НРПУРОИ и чл.36 от ЗС, предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017 г., със 738/1338 идеални части от недвижим имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.415.73, целия с площ от 1338 кв.м., начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), м. „Андреева чешма”, гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Иван Георгиев Йонков, върху
поземлен имот с идентификатор 67338.415.73, с адрес: гр. Сливен, м. „Андреева чешма”, целия с
площ от 1338 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 2822921, при съседи:
67338.415.60, 67338.415.64, 67338.415.65, 67338.415.68, 67338.415.69, 67338.415.70, 67338.415.72,
67338.415.74, 67338.415.63 по КККР одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния
директор на АК, чрез изкупуване дела на Община Сливен, представляващ 738/1338 идеални части
от ПИ с идентификатор 67338.415.73, актувани с акт № 3586/31.05.2017 г. за частна общинска
собственост.

3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на 13 480 лв. (тринадесет
хиляди четиристотин и осемдесет лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
Внася:
Стефан Радев …………..
Кмет на Община Сливен

Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и Валентин Димитров Димитров и
Свилен Димитров Димитров в поземлен имот с идентификатор 67338.427.84, м. „Рамануша” по
кадастралната карта на гр.Сливен, чрез изкупуване дела на Общината.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление вх. № 9400-8193/25.04.2017 г. от
Валентин Димитров Димитров и Свилен Димитров Димитров, притежаващи в съсобственост с
Община Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.427.84, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на
АК, с адрес: гр. Сливен, м.“Рамануша“, целият с площ от 1175 кв.м, за прекратяване на
съсобствеността чрез изкупуване дела на общината, представляващ 175/1175 ид.ч. от имота.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на Камарата на независимите
оценители в България, пазарна оценка за 175/1175 ид.ч. от имота, която възлиза на 120 (сто и
двадесет) лева.
Данъчната оценка за горепосочените ид.ч. е 7,50 лева (седем лева и 50ст.).
Предвид трудностите, които съсобствеността поражда при ползването, застрояването и
разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗС, във връзка с чл.8,
ал.9 и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл. 45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ предлагам Общинския съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите - общинска собственост за 2017 год., с прекратяване на съсобственост в ПИ с
идентификатор 67338.427.84, м. „Рамануша”, гр. Сливен, 175/1175 ид.ч, начин на трайно ползване:
лозе.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Валентин Димитров Димитров с
ЕГН ……… и Свилен Димитров Димитров с ЕГН ……….., върху недвижим имот, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.427.84 по кадастралната карта кадастрална карта и

кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния
директор на АК, адрес на поземления имот: гр. Сливен, местност „Рамануша”, целият с площ от
1175 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: лозе,
номер по предходен план: 7415, при съседи: 67338.427.170, 67338.427.94, 67338.427.93,
67338.427.92, чрез изкупуване дела на общината (175/1175 ид.ч.), актуван с АЧОС №
3584/17.05.2017г.
Цената за 175/1175 ид.ч. от имота възлиза на 120 (сто и двадесет) лева без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по прекратяване
на съсобствеността.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в УПИ ІІ-51,
кв.6, с.Крушаре, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление от Росен Иванов Лазаров, притежаващ
в съсобственост с Община Сливен урегулиран поземлен имот ІІ-51, кв.6, целият с площ от 1259
кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Крушаре, общ.Сливен, с искане
за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 24/1259
ид.ч. от УПИ ІІ-51, актуван с АОС № 208 от 10.05.2017г.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на Камарата на независимите
оценители в България, пазарна оценка възлизаща на 120 лева (сто и двадесет лв.).
Данъчната оценка на имота е 89,80 лева (осемдесет и девет лева и осемдесет ст.).
Предвид трудностите които съсобствеността поражда при ползването, застрояването и
разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.36 от
ЗС, предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост като в Раздел І - Продажба се добавя: 24/1259 ид.ч. от УПИ ІІ-51, кв.6, целият с площ от
1259 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Крушаре, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Росен Иванов Лазаров върху
следния недвижим имот, представляващ ІІ-51, кв.6, целият с площ от 1259 кв.м., отреден за

жилищно строителство по действащия план на с. Крушаре, общ.Сливен, чрез изкупуване дела на
Общината, представляващ 24/1259 ид.ч. от УПИ ІІ-51, кв.6.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза на 120 лева (сто и
двадесет лв.) без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по прекратяване
на съсобствеността.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 19
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 67338.532.79, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление от съсобствениците на поземлен имот
с идентификатор 67338.532.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен,
одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес: гр.Сливен, ул.“Неофит Рилски“
№ 10, целия с площ от 272 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно
предназначение на територията: урбанизирана, идентичен с УПИ I-79 в кв.118 по подробния
устройствен плана (ПУП) на ЦГЧ, гр.Сливен, с искане за урегулиране (прилагане на улична
регулация), чрез изкупуване дела на общината, представляващ 39/ 272 ид. части от имота, актувани
с акт за частна общинска собственост № 3588/05.06.2017г. Данъчната оценка на общинската част от
недвижимия имот е 1914,90 лв.
Имотът е застоен с жилищни сгради, 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 6380 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 39/ 272 ид.части от поземлен имот с идентификатор 67338.532.79 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на
АК, с адрес: гр.Сливен, ул.“Неофит Рилски“ № 10, целия с площ от 272 кв.м, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, при

съседи: 67338.532.238, 67338.532.277, 67338.532.78, 67338.532.80, актуван с АОС №
3588/05.06.2017г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една страна и „СТРОЙ
ПРОГРЕС БГ 6“ ЕООД с ЕИК …….., Радка Георгиева Темелкова с ЕГН ………, Мария Георгиева
Господинова ЕГН ………. от друга, върху недвижим имот, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.532.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен,
одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес: гр.Сливен, ул.“Неофит Рилски“
№ 10, целия с площ от 272 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно
предназначение на територията: урбанизирана, при съседи: 67338.532.238, 67338.532.277,
67338.532.78, 67338.532.80, актуван с АОС № 3588/05.06.2017г., чрез изкупуване дела на общината,
представляващ 39/272 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 6380 (шест хиляди триста и
осемдесет) лв.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по прекратяване
на съсобствеността.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот - частна общинска
собственост в с.Гергевец, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило предложение вх.№1000-715 от 28.06.2017г. от
кмета на с.Гергевец, общ.Сливен, за учредяване на право на строеж за изграждане на жилищна
сграда в незастроен жилищен имот на територията на населеното място на гражданин с установени
жилищни нужди, представляващ УПИ ІІІ, кв.36, с площ от 525 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Гергевец, актуван с АОС № 37 от 17.06.2002г.
Заинтересовано лице е подало до кмета на общината, необходимите документи, изискващи
се от действащата Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани,
настаняване под наем и продажба на общински жилища, за учредяване право на строеж.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост, чл.36 от Наредбата за условията и реда
за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост като в Раздел ІІ- ОПС се добавя: УПИ ІІІ, кв.36, с площ от 525 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на гражданин с установени жилищни нужди,
правоимащ по Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за установяване
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за
изграждане на жилищна сграда върху общински имот, представляващ УПИ ІІІ, кв.36, с площ от 525
кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Гергевец, общ.Сливен.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за базисните пазарни цени на
общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно
приложение № 5 – цена на правото на строеж - 1.5 лв/м2/.
ІV. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за възмездно право на строеж в имота
по т.ІІ.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху имот–публична
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №
67338.801.116 по кадастралната карта на гр.Сливен, образуван от ПИ 67338.801.16 и
67338.801.17
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решения № 459/17.11.2016г. и № 393/31.08.2016г., Общински съвет-Сливен дава на
Славянка Петрова Йорданова предварително съгласие за определяне на площадка или трасе и
разрешава изработването на ПУП-парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за изграждане на
пътна връзка в имот с проектен идентификатор № 67338.801.116, образуван от ПИ 67338.801.16 с
НТП “За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и ПИ
67338.801.17 с НТП “Изоставена орна земя“, актуван с АЧОС № 2677/16.12.2010г., по кадастралната
карта на гр.Сливен, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.801.5, отреден за „За
метанстанция“, местност „Къра“, з-ще на кв.Речица, гр.Сливен.
С Решение № КЗЗ-07/06.04.2017г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на
земеделските земи, т.36 е утвърдена площадка за проектиране на транспортен достъп, с която се
засягат 423 кв.м. земеделска земя, собственост на Община Сливен, за изграждане на обект: “Пътна
връзка за достъп до ПИ 67338.801.5“ в землището на гр.Сливен, кв.Речица.

Подробният устройствен план – парцеларен план за изграждане на пътна връзка в имота е
одобрен с решение № 714/30.05.2017г. на Общински съвет-Сливен.
Съгласно изискванията на чл.40, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи инвеститорът е длъжен да придобие право на собственост или право на строеж
върху земята преди промяната на нейното предназначение.
В общинската администрация е постъпило заявление от г-жа Славянка Петрова Йорданова, с
искане да й бъде учредено възмездно право на строеж за изграждане на пътна връзка с площ 423
кв.м. в поземлен имот с проектен идентификатор № 67338.801.116 по кадастралната карта на
гр.Сливен, с площ на имота: 423 кв.м., образуван от ПИ 67338.801.16 с НТП “За селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска собственост и ПИ 67338.801.17 с НТП “Изоставена
орна земя“, актуван с АЧОС № 2677/16.12.2010г. и трайно предназначение на територията:
земеделска, за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор №
67338.801.5, в който ще се осъществява инвестиционно намерение, а именно: „Изграждане на
метанстанция“.
Съгласно разпоредбите на чл. 41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България, която възлиза на 2570 лв. ( две хиляди петстотин и седеемдесет
лева)
Изготвена е и данъчна оценка на ограниченото вещно право върху имота, възлизащо на 22
702,00 лв. (двадесет и две хиляди седемстотин и два лева).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.5,
ал.2, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
във връзка с чл.40, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Учредява възмездно право на строеж на Славянка Петрова Йорданова за изграждане на
пътна връзка с площ 423 кв.м. в поземлен имот с проектен идентификатор № 67338.801.116 по
кадастралната карта на гр.Сливен, площ на имота: 423 кв.м., образуван от част от ПИ 67338.801.16 с
НТП “За селскостопански, горски, ведомствен път“, трайно предназначение на територията:
земеделска, публична общинска собственост и от ПИ 67338.801.17 с НТП “Изоставена орна земя“,
трайно предназначение на територията: земеделска, местност „Къра“, актуван с АЧОС №
2677/16.12.2010г., находящи се в землище гр.Сливен, кв.Речица, за осигуряване на транспортен
достъп до поземлен имот с идентификатор № 67338.801.5, отреден „За метанстанция“.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 22 702,00 лв. (двадесет и две хиляди
седемстотин и два лева).
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване право на строеж с
Славянка Петрова Йорданова.

Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3 във връзка с
ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и Павел Василев Павлов и Марийка Михайлова
Павлова
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 590/23.02.2017 г., Общински съвет - Сливен е съгласувал за одобряване
изменението на Подробния устройствен план за УПИ ІV (поземлен имот с идентификатор
67338.545.272) и УПИ V-273 (ПИ с идентификатор 67338.545.273), кв.215 по плана на кв.
„Клуцохор“, гр. Сливен, като частично се променя вътрешната регулационна линия между двата
имота и южната част на УПИ ІV се предава по регулация на УПИ V-273).
В Общинска администрация е постъпило заявление вх. № 9400-7016/06.04.2017 г. от Павел
Василев Павлов и Марийка Михайлова Павлова, собственици на поземлен имот с идентификатор
67338.545.273, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г., последно изменение със заповед: КД-14-20-251/18.06.2009г. на Началник на СГККСливен с площ 293 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), отреден „За жилищно строителство”, по плана на кв.
„Клуцохор“, кв.215, гр. Сливен, с искане да им бъде прехвърлена собствеността върху терен с площ
от 127 кв.м, част от поземлен имот 67338.545.272, във връзка с гореописаната промяна на ПУП.
Придаваемата площ от 127 кв.м, представлява част от поземлен имот с идентификатор
67338.545.272, целия с площ 450 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), по КККР,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение
със заповед: КД-14-20-251/18.06.2009г. на Началник на СГКК-Сливен, номер по предходен план:
квартал 215, парцел: ІV, съседи 67338.545.280, 67338.545.279, 67338.545.278, 67338.545.274,
67338.545.273, 67338.545.271.
При условията на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията границите на
урегулирани поземлени имоти, могат да се променят с план за регулация, само със съгласието на
собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост,
а чл.43, ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество регламентира за площи над 80 кв.м в града и 500 кв.м за селищните образувания
„Изгрев“, „Селището“ и по селата, това да става след решение на Общинския съвет.
Съгласно разпоредбите на чл.15, ал.5 от ЗУТ е възложена и изготвена експертна оценка от
оценител на имоти, член на Камарата на независимите оценители в България, с определена пазарна
стойност на 127 кв.м., част от ПИ с идентификатор 67338.545.272, възлизаща на 8600 (осем хиляди
и шестстотин) лева, без ДДС.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ, чл. 43, ал. 2, т. 1
от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
I. Допълва раздел V - “Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.17 от
ЗУТ” от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2017 г., с терен с площ 127 кв.м, част от ПИ 67338.545.272, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м).
IІ. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Павел Василев Павлов с ЕГН …….. и
Марийка Михайлова Павлова с ЕГН …………., общински терен с площ 127 кв.м, представляващ
част от поземлен имот с идентификатор 67338.545.272, целия с площ от 450 кв.м, адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Клуцохор“, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), по КККР, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед:
КД-14-20-251/18.06.2009г. на Началник на СГКК-Сливен, номер по предходен план: квартал 215,
парцел: ІV, съседи 67338.545.280, 67338.545.279, 67338.545.278, 67338.545.274, 67338.545.273,
67338.545.271.
Оценката на 127 кв.м, част от поземлен имот с идентификатор 67338.545.272, изготвена от
оценител на имоти възлиза на 8600 (осем хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.
ІІІ. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка - административна такса,
местен данък, такса вписване и др., са за сметка на Павел Василев Павлов и Марийка Михайлова
Павлова.
IV. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен договор за
прехвърляне на собственост на имота по т.ІI.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 23
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 помещение с площ
14 кв.м., находящо се до входа на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, ул. „Великокняжевска“ №1,
гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен с вх.№ 4704-1692/02.06.2017г. е постъпило искане от „ГЛОРИ-01“
ЕООД наемател на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с площ 14 кв.м., находящо се до входа на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“,
ул. „Великокняжевска“ №1.

С цитираната по – горе молба, наемателят е отправил искане за продължаване срока на
действащия към момента договор за наем до максимално допустимия по закон.
Договорът за наем е сключен на 14.09.2015г. със срок от 2 (две) години,считано от датата на
подписването му. Този срок изтича на 14.09.2017г. 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 №238/31.07.2008г.), и гласи: Преди изтичане на сроковете на наемните договори,
те могат да бъдат продължени по искане на наемателите със съгласието 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 Общински 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 с вх. №47041692(2)/21.06.2017г. 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 Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Дава съгласие да бъде продължен с още 2 (две) години, считано от 15.09.2017г., срокът на
договор за наем сключен на 14.09.2015г. за временно и възмездно ползване под наем на част от
общински нежилищен имот публична общинска собственост, представляваща помещение с площ
14 кв.м., находящо се до входа на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, ул. „Великокняжевска“ №1.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс №1 към договор за наем
от 14.09.2015г. за срока по т.1
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 помещение „кафе –
сладкарница“ с площ 40 кв.м., намиращо се в двора на ПМГ „Добри Чинтулов“ град Сливен, до
входа на физкултурния салон.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Сливен с вх.№ 4701-245/02.06.2017г. е постъпило искане от ЕТ „АНЕКС –
ПЕТЯ КОЛЕВА“ – наемател на част от общински нежилищен имот, публична общинска
собственост, представляваща помещение „кафе – сладкарница“ с площ 40 кв.м., намиращо се в
двора на ПМГ „Добри Чинтулов“ град Сливен, до входа на физкултурния салон.
С цитираната по – горе молба, наемателят е отправил искане за продължаване срока на
действащия към момента договор за наем до максимално допустимия по закон.
Договорът за наем е сключен на 14.09.2012г със срок от 5 (пет) години,считано от датата на
подписването му. Този срок изтича на 14.09.2017г. 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 №238/31.07.2008г.), и гласи: Преди изтичане на сроковете на наемните
договори, те могат да бъдат продължени по искане на наемателите със съгласието 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
общински 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 с вх. № 4701245(2)/16.06.2017г., 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 Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Дава съгласие да бъде продължен с още 5 (пет) години, считано от 14.09.2017г., срокът на
договор за наем сключен на 14.09.2012г. за временно и възмездно ползване под наем на част от
общински нежилищен имот публична общинска собственост, представляваща помещение „кафе –
сладкарница“ с площ 40 кв. м. , находящо се в двора на ПМГ „Добри Чинтулов“ град Сливен, до
входа физкултурния салон.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс №1 към договор за наем
от 14.09.2012г. 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: Прекратяване на учредено възмездно право на ползване върху недвижим имот –
частна общинска собственост в с.Голямо Чочовени, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 669 от 30.07.2009 год. Общински съвет – Сливен, на основание чл. 39, ал. 4 от
ЗОС е предоставил безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на НЧ „Хаджи Димитър 1954“ с.Голямо Чочовени, върху недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ
едноетажна масивна сграда със застроена площ със застроена площ от 300 кв.м., ведно с дворно
място от 4750 кв.м., находящи се в УПИ VІІІ, кв.22 по плана на с.Голямо Чочовени, общ.Сливен.
На основание на цитираното Решение на Общински съвет – Сливен е сключен договор
между НЧ „Хаджи Димитър -1954“ и Община Сливен за учредяване безвъзмездно право на
ползване върху имота, описан по-горе. Договорът е вписан в Служба по вписванията - Сливен под
№196, том ХVІ, дв. вх. рег. №4905/13.09.2011 г., парт. №4918.
В Общинска администрация с вх. №1800-22/27.06.2017 год. е постъпило искане от
Екатерина Христова – председател на НЧ „Хаджи Димитър -1954“ с.Голямо Чочовени, с което се
иска да се прекрати сключения договор за безвъзмездно право на ползване.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
20а, от ЗЗД във връзка с чл.9, т.2 от договора за учредяване безвъзмездно право на ползване
предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Отменя свое Решение № 669 от 30.07.2009 год. на Общински съвет – Сливен за
предоставяне безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ със застроена площ от
300 кв.м., ведно с дворно място от 4750 кв.м., находящи се в УПИ VІІІ, кв.22 по плана на с.Голямо
Чочовени, общ.Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за прекратяване по взаимно
съгласие на сключен договор между между НЧ „Хаджи Димитър -1954“ и Община Сливен за
учредяване безвъзмездно право на ползване върху имота.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „Обреден комплекс” ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 701 от 30.05.2017 г. на Общински съвет-Сливен за временно изпълняващ
длъжността директор на Общинско предприятие „Озеленяване” е избрана г-жа Веселина Тодорова
Казакова-Стефанова. Съгласието си да бъде назначена на длъжността директор тя е изразила със
заявление Вх. № 9400-10177/19.05.2017 г. до Община Сливен. В същото заявление г-жа Казакова е
посочила, че при избора и за директор на общинското предприятие ще освободи длъжността
управител на „Обреден комплекс” ЕООД.
На 15.06.2017 г. в Общински съвет-Сливен е внесено предложение за прекратяване
дейността чрез ликвидация на „Обреден комплекс” ЕООД. На проведеното на 29.06.2017 г.
заседание на Общински съвет-Сливен предложението не беше прието.
На 21.06.2017 г. е сключен договор за възлагане управлението на ОП „Озеленяване” с
Веселина Тодорова Казакова-Стефанова.
Предвид гореизложеното и с цел избягване на риска дружество „Обреден комплекс” ЕООД
да остане без управител, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 32, ал. 2 от
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала и общинските предприятия, предлагам Общинския съвет да вземе
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Прекратява договора за възлагане на управлението на „Обреден комплекс” ЕООД с Веселина
Тодорова Казакова-Стефанова, като не я освобождава от отговорност.
2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на „Обреден комплекс” ЕООДГеорги Динев Киров
3. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за възлагане управлението на
„Обреден комплекс” ЕООД с Георги Динев Киров, за срок до провеждане на конкурс.
4. Възлага на Кмета на общината да внесе в Общински съвет-Сливен предложение за
провеждане на конкурс и избор на управител на “Обреден комплекс” ЕООД.
5. Решението влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет-Сливен.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с № 061044, находящ се в землището
на с.Струпец, община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Закона за устройство на територията разрешение за изработване на проект за
подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии се
дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината, а исканията за даване на
разрешения се придружават от задание за проектиране, с което се определят обхватът, целите и
задачите на проекта, видът подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на
поземлените имоти. В тази връзка представям на Вашето внимание Заявление с вх.№ 4702481/04.07.2017г. от „Динас”АД-Сливен, представлявано от Атанас Иванов Величков, постъпило в
едно с копие от скица № Ф00500/23.03.2017г., заверена от ОС Земеделие - Сливен и Задание по
чл.125 от ЗУТ, с искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план за
ПИ с № 061044, находящ се в землището на с.Струпец, община Сливен. Съгласно скицата
територията е земеделска с НТП „полска култура”. Заданието за проектиране предвижда изграждане
в имота на утаители за глина към разположената в близост кариера за добив на индустриални
материали – кварцити от находище „Струпец”, на което „Динас”АД-Сливен е концесионер.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за устройство на територията, предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез възлагане от
заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен план за ПИ с № 061044, находящ се в
землището на с.Струпец, община Сливен, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот с № 061044, находящ се в землището на с.Струпец,
община Сливен.
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови
актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;

ВНАСЯ
КМЕТ:
/ Стефан Радев/

Т. 28
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за водопроводно отклонение в землището на
с.Ковачите, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на водопроводно отклонение до ПИ 37530.11.37, местност ”Адата”,
з-ще с.Ковачите, общ.Сливен, за осъществяване на инвестиционно намерение „Склад-навес за
селскостопански инвентар“, в Общинската администрация е постъпило заявление от Стоян Стоянов
Великов 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 ПИ 37530.11.328, НТП „полски
път“, за осигуряване на захранване с вода за питейно-битови нужди до ПИ 37530.11.37, за
осъществяване на инвестиционно намерение „Склад-навес за селскостопански инвентар“, като
трасето със своя сервитут засяга ПИ 37530.11.328 с НТП „полски път“, общинска собственост и ПИ
37530.11.37 с НТП “посевна площ“, местност ”Адата”, з-ще с.Ковачите, общ.Сливен, собственост на
възложителя и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и
чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава на Стоян Стоянов Великов 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 ПИ 37530.11.328, НТП „полски път“, за осигуряване на захранване с вода за питейнобитови нужди до ПИ 37530.11.37, за осъществяване на инвестиционно намерение „Склад-навес за
селскостопански инвентар“, като трасето със своя сервитут засяга ПИ 37530.11.328 с НТП „полски
път“, общинска собственост и ПИ 37530.11.37 с НТП “посевна площ“, местност ”Адата”, з-ще
с.Ковачите, общ.Сливен, собственост на възложителя и одобрява задание за неговото проектиране.

Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 29
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабели в землището гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на кабелна мрежа НН от съществуващ МТП“Данлиб“ в ПИ
67338.98.42 до ново ел.табло на северозападната граница на ПИ 67338.98.47, отреден „За
разширение на складова складова база“ и до два броя нови ел.табла в ПИ 67338.97.7 с НТП “полски
път“, местност “Аркара коруч“, землище гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило
заявление от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД за разрешаване изработването на проект
за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабели НН от съществуващ
МТП“Данлиб“ в ПИ 67338.98.42 до ново ел.табло на северозападната граница на ПИ 67338.98.47,
отреден „За разширение на складова база“ и до два броя нови ел.табла в ПИ 67338.97.7 с НТП
“полски път“, засягащи със своя сервитут следните имоти: ПИ 67338.98.42 с НТП “за хранителновкусова промишленост“, собственост на физически и юридически лица, ПИ 67338.98.18, ПИ
67338.98.37 и ПИ 67338.97.7 с НТП „полски път“, общинска собственост и ПИ 67338.98.35 с НТП
„за друг вид производствен, складов обект“, общинска собственост, всички в местност “Аркара
коруч“, землище гр.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и
чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за
трасе на ел.кабели НН от съществуващ МТП“Данлиб“ в ПИ 67338.98.42 до ново ел.табло на
северозападната граница на ПИ 67338.98.47, отреден „За разширение на складова база“ и до два
броя нови ел.табла в ПИ 67338.97.7 с НТП “полски път“, засягащи със своя сервитут следните
имоти: ПИ 67338.98.42 с НТП “за хранително-вкусова промишленост“, собственост на физически и
юридически лица, ПИ 67338.98.18, ПИ 67338.98.37 и ПИ 67338.97.7 с НТП „полски път“, общинска
собственост и ПИ 67338.98.35 с НТП „за друг вид производствен, складов обект“, общинска
собственост, всички в местност “Аркара коруч“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиранe.
Внася,
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в училища, на
полудневни групи в детски градини и училища, както и на целодневни групи в детски градини 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.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите, и броя
на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена (Загл. доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.), издадена от министъра на образованието и
науката и във връзка с направените предложения от директорите на учебните и детски заведения за
настъпилите промени в броя на децата и групите в детските градини и учениците в паралелките на
учебните заведения, предлагам Общинският съвет да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. УТВЪРЖДАВА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА МАЛОМЕРНИ И СЛЕТИ ПАРАЛЕЛКИ ОТ 1
ДО 12 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.11, АЛ.1, Т.2 И Т.3,
ЧЛ.11, АЛ.2 И АЛ. 4 КАКТО И ЧЛ. 11А ОТ НАРЕДБА № 7 ОТ 29.12.2000г., КАКТО СЛЕДВА:

Училища

Предучилищна
подготовка
ПГ- 5
ПГ-6
год.
год.
Г

Д

Г

Д

Желю войвода
Злати войвода
Камен
Кермен
Селиминово
Бяла- защитено
училище
Стара реказащитено училище
Чинтулово
СУ „Хаджи
Мина Пашов”
СУ „Хаджи
Мина Пашов”
/вечерна форма/
СУ „П. К.
Яворов”
СУ „Йордан
Йовков”
СУ „К.
Константинов”

0,
5

7

0,
5

13

1

30

1

23

Начален етап
I
клас

II
клас

III клас

Прогимназиален етап

IV
клас

П

У

П

У

П

У

П

У

1
0,
5

20

1

27

1

24

1

6

0,5

20

1

14

1

14

2

31

1

1
1
0,
5
0,
5

18
26

1
2

19
30

5

0,5

6

общо
П

V
клас

VI
клас

VII
клас

Гимназиален етап

У

П

У

П

У

П

У

П

У

22 4

93

1

24

1

25

1

13

3

62

1

11 3

51

1

17

0,5

11 0,5

6

2

34

20

1

24 5

89

1

21

1

16

1

14

3

51

1
1

16
24

1
1

23 4
26 5

76
106

1
2

18
36

1
2

25
36

1
1

13
16

3
5

56
88

3

0,5

3

0,5

5

2

16

0,5

5

0,5

3

1

6

2

14

0,5

8

0,5

8

0,5

8

2

30

1

11

0,5

7

0,5

8

2

26

2

49

2

50

2

36

6

135

0,
5

11

0,
5

11

1

13

1

20

1

19

1

20 4

72

1

20

1

20

3

57

3

58

2

45

3

51 11

211

VIII
клас

общо

IX
клас

X
клас

XI
клас

XII
клас

общо

П

У

П

У

П

У

П

У

П

У

П

У

1

26

1

26

0

0

1

13

0

0

3

65

1

13

1

13

4

88

4

97

4

78

4

88 16

351

4

92

4

93

2

54 10

239

2

52

2

52

1

25

1

24

2

32
17/ 15

8

185

1

22

2

38

2

36

2

33 7

129

1

28

2

40

1

32

4

100

1

26

1

26

1

17

1

20

1

18

5

107

5

110

5

116

6

126 6

141 22

493

5

134

5

130 4 104 14

368

1

24

0

0

0

0

0

0

1

16

2

40

Допълнителното финансиране на маломерни и слети паралелки да се определи на база броя на децата и учениците по данни от националната
електронна информационна система за предучилищно и училищно образование /НЕИСПУО/ към 01.10.2017 г. и 01.01.2018 година, съгласно размера на
стандартите за едно дете или ученик, определен от Министерството на финансите и методиката зададена в нормативните документи за определяне броя
на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и Център за подкрепа за
личностно развитие – Детски комплекс - Сливен.

2. ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.
ДЕТСКИ ГРАДИНИ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪС СРЕДНА МЕСЕЧНА
ПОСЕЩАЕМОСТ – 16 ДЕЦА
Наименование на детската
градина
ДГ “Теменуга”- Сливен
ДГ “Синчец”- Сливен
ДГ “Мак”- Сливен
ДГ “Божур”- Сливен
ДГ “Детски рай”- Сливен
ДГ “Зорница”- Сливен
ДГ “В. и Х.Папазян”- Сливен
ДГ “Детство”- Сливен
ДГ “Звездица”- Сливен
ДГ “Елица”- Сливен
ДГ “Еделвайс”- Сливен
ДГ “Калина”- Сливен
ДГ “Здравец”- Сливен

Полудневни
Целодневни
групи
групи
било става било става
8
8
0
0
8
8
0
0
7
7
1
1
8
8
0
0
9
9
0
0
5
5
1
1
7
8
2
2
6
6
0
0
6
6
3
2
8
8
0
0
4
4
0
0
7
6
0
0
4
4
1
1

Специализирани
групи
било
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

става
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Яслени
групи
било
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0

ЗАБЕЛЕЖКА: Средна месечна посещаемост - специализирани групи – 6 деца.
полудневни групи - 12 деца.
ДЕТСКИ ГРАДИНИ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪС СРЕДНА МЕСЕЧНА
ПОСЕЩАЕМОСТ – 12 ДЕЦА

Наименование на детската
градина

Целодневни
групи
било

ДГ “Здравец” гр.Кермен
ДГ “Зорница” с.Гавраилово
ДГ “Иглика” с.Бяла
ДГ “Роза” с. Желю войвода
ДГ “Слънчо” с.Самуилово
ДГ “Перуника” с.Сотиря
ДГ “Пролет” с.Гергевец
ДГ “Минзухар” с.Крушаре
ДГ “Диляна” с.Трапоклово
ДГ “Радост” с.Камен
ДГ ”Слънце” с.Новачево
ДГ “Иглика” с.Стара река
ДГ “Ралица” с.Злати войвода
ДГ “Снежанка” с.Ковачите

2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Полудневни групи

става
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

било
0
1
0
2
4
6
0
2
4
0
0
0
1
0

става
0
1
0
2
2
6
0
1
4
0
0
0
1
0

става
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0

3. НА ОСНОВАНИЕ чл. 2
ал. 8 от Наредба № 7 на МОН УТВЪРЖДАВА
СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЕДНА ГРУПА В ДЕТСКА ГРАДИНА С МИНИМУМ 6 ДЕЦА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година, КАКТО
СЛЕДВА:
1. ПГ с. Струпец
4. В РЕЗУЛТАТ УТВЪРЖДАВАНЕ СТРУКТУРАТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
А/ ДА СЕ НАМАЛЯТ ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,
КАКТО СЛЕДВА:

Училища/
Детски градини
ОУ „Д-р Петър Берон”
ОУ „Братя Миладинови”
ОУ „Св. св. Кирил и
Методий”
СУ „Йордан Йовков”
СУ ,,К. Константинов”
ОУ „Панайот Хитов”
ПХГ „Дамян Дамянов”
ОУ „Христо
Смирненски”
ОУ „Черноризец Храбър”
ОУ,,Христо Ботев”
ОУ „Хаджи Димитър”
ОУ ,,Св. Паисий
Хилендарски”

Населено място

Паралелка/
Група

Начален
етап

с. Желю войвода
гр. Сливен

0
0

1
0

Прогимназиален
етап
1
3

гр. Сливен

0

0

2

0

гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен

0
0
0
0

0
1
0
0

1
0
1
1

0
1
0
0

гр. Кермен

0

0

1

0

с. Крушаре
с. Самуилово
с. Селиминово

0
0
0

1
0
1

1
1
0

0
0
0

с. Сотиря

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ДГ „Звездица“

гр. Сливен

ДГ „Калина“

гр. Сливен

ДГ „Минзухар“

с. Крушаре

ДГ „Слънчо“

с. Самуилово

ПГ

с. Мечкарево

1
полудневна
1
целодневна
1
полудневна
1
полудневнa
1
полудневна

Гимназиален
етап
0
0

Б/ ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА,
КАКТО СЛЕДВА:
Училища/
Детски градини

Населено място

ОУ,,Д-р Иван
Селимински”

гр. Сливен

Паралелка/
Група

Начален
етап

Прогимназиален
етап

Гимназиален
етап

0

0

1

0

ОУ „Димитър Петров”
СУ ,,Пейо К. Яворов”
ОУ,,Юрий Гагарин”
СУ ,,К. Константинов”
ОУ „Eлисавета Багряна”
СУ „Димитър Рохов”
ДГ „Вержин и Хаик
Папазян“

гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен
гр. Сливен

0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
1
0

0
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1

гр. Сливен

1

0

0

0

Внася:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

Т. 31
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Предложение за включване в Списъка на защитените детски градини и
училища на детска градина „Иглика“, с. Стара река.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Според чл.54 ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, защитена детска
градина е детска градина, закриването на която би довело до нарушаване на достъпа до образование
на децата в задължителна предучилищна възраст. По смисъла на ал.3, 4, 5 и 6 на същия член
защитените детски градини не могат да бъдат закривани. Критериите за определяне на защитени
детски градини и защитени училища се приемат с акт на Министерския съвет и са свързани с
обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура,
отдалечеността и капацитета на най-близкото друго училище или детска градина. Детска градина,
която отговаря на критериите за защитена детска градина се включва в Списъка на защитените
детски градини и училища. Защитена детска градина, която отговаря на критериите за средищна
детска градина по чл. 53, ал. 5. от ЗПУО, се включва и в Списъка на средищните детски градини и
училища, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката,
въз основа на решение на съответният общински съвет и обнародван в "Държавен вестник".
Списъците се актуализират ежегодно до 1 ноември.
На основание чл. 54, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, е
прието Постановление № 121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне на
защитените детски градини и училища и на условията и реда за тяхното допълнително
финансиране. Според чл. 1, ал. 1 от Постановлението детска градина, която ако бъде закрита, наймалко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или
5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по

наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или училище, които организират
задължително предучилищно образование. Съгласно чл. 5, ал. 1 от цитираното постановление,
списъкът със защитените детски градини и защитените училища се актуализира ежегодно по
мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.
Във връзка с горното, предлагам Детска градина „Иглика“, с. Стара река да бъде включена в
Списъка на защитените детски градини и училища по следните съображения:
1. В детската градина се възпитават и отглеждат 20 деца. В задължителна предучилищна
възраст са записани 5 деца, от които 1 дете, пътуващо от с. Изгрев;
2. Според чл.1 от Постановление № 121 от 23.06.2017г. на Министерски съвет, ако от
детската градина при закриването й, 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на
не по-малко от 20 км по наличната пътна мрежа, то посочената детска градина може да бъде
включена в Списъка на защитените детски градини и училища.
3. При евентуално закриване на детската градина, най-близката детска градина или училище,
в което могат да се обучават деца в задължителната предучилищна възраст на територията на
Община Сливен, се намира в с. Бяла и е на разстояние от 24,5 км.
4. С цел осигуряване на възможност за пълен обхват и достъп до образование на децата в
задължителна предучилищна възраст.
Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.53 ал.1, чл.54 ал.1
ЗПУО, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Постановление № 121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии
за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условията и реда за
тяхното допълнително финансиране, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Детска градина „Иглика“, с. Стара река да бъде включена в Списъка на защитените детски
градини и училища.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да внесе мотивирано предложение за защитена детска
градина, в срок до 10 септември, съгласно чл. 5 от Постановление № 121 от 23.06.2017г. на
Министерски съвет.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 32
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Предложение за включване в Списъка на средищни детски градини и училища на ДГ
„Здравец“, гр. Кермен, община Сливен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Според чл.53 ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, средищна
детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото населено място на
територията на общината или на друга съседна община, където се отглеждат и обучават деца в
задължителна предучилищна възраст от населени места, в които няма детска градина или училище,
което организира задължително предучилищно образование. По смисъла на ал. 4, 5 и 6 на същия
член на децата в средищните детски градини се осигурява безплатен транспорт и се минимизира
времето за пътуване до образователната институция. Детска градина, която отговаря на критериите
за средищна детска градина се включва в списък приет от Министерски съвет по предложение на
министъра на образованието и науката. Критериите за определяне на средищни детски градини и
училища се приемат с акт на Министерския съвет. Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември.
На основание чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование е
прието Постановление № 128 от 29 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне на
средищните детски градини и средищните училища. Според чл. 1 от Постановлението, за средищна
детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищното образование се определя общинска детска градина или
част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна
предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, която да
организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко
разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.
Съгласно чл. 5, ал. 1 от цитираното постановление, Списъкът със средищните детски
градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината
след решение на общинския съвет.
Във връзка с горното, предлагам Детска градина „Здравец“, гр. Кермен да бъде включена в
Списъка на средищните детски градини по следните съображения:
1. В детската градина се възпитават и отглеждат 45 деца. В задължителна предучилищна
възраст са записани 4 деца, от които 1 дете, пътуващо от с. Скобелево, което е на 5 км до ДГ
„Здравец“, гр. Кермен и 3 деца, пътуващи от с. Младово, което е на 5 км до ДГ“Здравец“,
гр.Кермен;
2. Според чл.1 от Постановление № 128 от 29.06.2017г. на Министерски съвет, за средищна
детска градина се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в
която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места,
в които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно
образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа,
в друго населено място.
3. С включването на ДГ „Здравец“, гр. Кермен в Списъка на средищните детски градини и
училища, на четири деца в задължителна предучилищна възраст ще бъде осигурен безплатен
транспорт;
4. Минимизиране на времето за пътуване на децата в задължителна предучилищна възраст и
осигуряване условия за достъп до образование.
Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.53 ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование и Постановление № 128 от 29 юни 2017г. на
Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски
градини и училища предлагам на Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Детска градина „Здравец“, гр.Кермен да бъде включена в Списъка на средищните детски
градини и училища.

2. Възлага на кмета на Община Сливен да внесе мотивирано предложение за включване на
посочената детска градина в Списъка на средищните детски градини и училища, в срок до 10
септември, съгласно чл. 3 от Постановление № 128 от 29 юни 2017г. на Министерски съвет.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 33
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно:
Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет за
подготовката и провеждането на проявите по повод 26 октомври, Димитровден, Празник на Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изпълнение на Решение № 433, т.3 /04.10.2001 г./ на Общински съвет – Сливен
предлагам на Вашето внимание за обсъждане идеен проект за отбелязване на 26 октомври,
Димитровден, празник на Сливен и проектосъстав на организационен комитет за подготовката и
провеждането на празника.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Утвърждава идейния проект за празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден, съгласно
Приложение 1.
2. Утвърждава състав на Организационния комитет за подготовката и провеждането на
празника, съгласно Приложение 2. След приключване на конкурсите за избор на директори на
Симфоничен оркестър и Ансамбъл за народни песни и танци, избраните директори да заемат
местата на съответните вр. и д. директори в състава.
3. Възлага на Организационния комитет в срок до 11.09.2017 г., на основата на приетия
идеен проект, да разработи и предложи програма за Празника на Сливен за утвърждаване от
Общинския съвет.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Приложение 1
ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА
СЛИВЕН /2017 г./
С Решение № 44/1991-92/ на Общинския съвет 26 октомври е обявен за празник на Сливен.
На този ден православната църква почита паметта на св. Димитър Солунски.
За Сливен 26 октомври, Димитровден, е свързан и с прочутия Сливенски /Касъм/ панаир,
който превръща града във важно търговско средище още преди Освобождението и представлява
място не само за обмен на стоки, но и за създаване на приятелства и духовно общуване.
За пореден път тази година Община Сливен ще предложи на жителите и гостите на града
богата и разнообразна програма, която освен че кореспондира с традицията на празника, ще
предостави възможности на творчески и граждански организации да се включат в празничните
прояви.
По традиция програмата включва прояви, свързани със социално-икономическото развитие
на Сливен, съпътствани от разнообразна по характер културна дейност, насочена към всички
възрастови групи и обединяваща усилията на творци, институти и организации, работещи на
територията на Сливен и страната.
С Решение № 433 /04.10.2001 г. Общинският съвет възложи на Кмета на Община Сливен да
внася ежегодно до 31.07. на текущата година предложение за състав на организационен комитет и
идеен проект за организация на празника пред ОбС.
Проявите се организират в партньорство с културните организации и институти, спортни
клубове, родолюбиви и неправителствени организации в областта на културата. Предвиждаме
кулминацията на тържествата да бъде в дните 25 и 26 октомври.
При разработването на програмата за Деня на Сливен изхождаме както от утвърдилите се и
станали вече традиция прояви, така и от стремежа за разширяването и обогатяването й с нови
съдържателни елементи.
Освен традиционните прояви – концертът-спектакъл за връчване наградите на Община
Сливен, ритуалът по вписване името на носителя на наградата „Д.Чинтулов” в паметната лауреатска
книга, тържественият ритуал по издигане знамето на Сливен на 26 октомври, конкурсът за рисунка
„Аз и моят град”, изложбата на сливенските художници, програмата ще бъде обогатена с прояви за
отбелязване на: 205 години от рождението на Иван Добровски /1812 – 1896/ - обществен и
просветен деятел деец, един от създателите на българската журналистика; 195 години от
рождението на Добри Чинтулов /1822 – 1886/ - възрожденски поет и учител; 180 години от
рождението на Стефан Г. Гидиков /1837 – 1871/ - виден общественик и търговец, един от
основателите и първи председател на читалище „Зора“; 170 години от рождението на Михаил
Греков /1847 – 1922/ - учител, публицист, общественик, революционер; 120 години от рождението
на Стефан Пейчев /1897 – 1976/ - скулптор, носител на наградата за литература и изкуство „Добри
Чинтулов“ за 1973 г., автор на фигурата на воеводата Хаджи Димитър на паметника му; на бюстпаметниците на д-р Иван Селимински, Панайот Хитов, Добри Чинтулов, д-р Георги Миркович,
Антон Иванов, както и на паметника на Добри Желязков; 80 години от създаването на НЧ „Хаджи
Димитър – 1937“ – Сливен; както и премиерни спектакли, концерти с участието на гостуващи
изпълнители, представяне на новоизлезли книги и срещи с местни и гостуващи творци, детски и
спортни празници, фолклорна палитра и надиграване и др.
През месец октомври Сливен е домакин на спортни прояви с национален и международен
характер: Международен турнир по борба „Стоте войводи” – кадети, Купа България и открит
Републикански шампионат по спортни танци, Открит турнир по спортни танци.
И тази година ще продължи инициативата за приобщаване на децата и младите хора към
физически занимания и спорт чрез включването им в състезания от масов характер по джудо,
футбол и лека атлетика.
Организирането на традиционния сливенски есенен панаир ще даде възможност на
производители, търговци и занаятчии да представят най-доброто от своята продукция.

Финансовото осигуряване на дейностите по програмата с основен организатор Община
Сливен е предвидено по бюджет 2017 г. Културно-развлекателните инициативи са включени в
Календара на културните прояви на Общината за 2017 г. и се финансират в рамките на предвидения
годишен бюджет и допълнително финансиране от спонсори.
Проявите на културните организации и институти са включени в годишните им програми и
се осигуряват в рамките на годишните им бюджети.
Предложеният идеен проект има отворен характер, може да се допълва и актуализира с
междувременно настъпили прояви. Възможни са и промени от съдържателен и организационен
характер.
Въз основа на проекта и постъпили от културните организации, НПО, творчески
обединения, спортни клубове и др. предложения ще бъде разработена конкретната програма за
празника, за която Общинският съвет ще бъде своевременно информиран.
Общинската администрация ще вземе предвид всички рационални предложения и идеи за
отбелязване на 26 октомври, Димитровден. Отношението на гражданите на Сливен към неговия
празник е отношение на всеки един от нас към историята и живота на нашия град. Общите усилия
ще доведат до създаване на празнична атмосфера в града и в крайна сметка до постигане на
устойчиво и интегрирано развитие на града, подобряване качеството на живот и привлекателността
на Сливен за неговите граждани и гости.

Приложение 2
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
за подготовката и провеждането на проявите в чест на 26 октомври, Димитровден,
празник на Сливен /2017 г./
Председател:
Стефан Радев

– кмет

Членове:
1. Пепа Димитрова-Чиликова - заместник-кмет „Хуманитарни дейности”
2. Стоян Марков
- заместник-кмет „Икономическо развитие”
3. Румен Иванов
- заместник-кмет „Финанси и общинска
икономика”
4. Валя Радева
- секретар на Община Сливен
5. д-р Бисерка Михалева
- началник на Регионалното управление на
образованието – Сливен
6. Соня Келеведжиева
- председател на ПК по образование,
наука, култура и вероизповедания и на
Общински фонд „Култура”
7. Инна Игнатова
- началник отдел „Международно
сътрудничество и инвестиции“
8. Светлана Димитрова
- гл. експерт в дирекция „Образование,
култура и връзки с обществеността“
9. Силвия Никова
- гл. експерт в дирекция „Социални дейности,
здравеопазване и спорт“
10. Николай Недялков
- директор на ДТ „Стефан Киров”
11. Ефимия Павлова
- директор на Държавен куклен театър
12. д-р Росица Петрова-Василева
- директор на РБ „Сава Доброплодни”
13. Николай Сираков
- директор на Регионален исторически музей
14. Маргарита Пенева
- вр. и. д. директор на ХГ „Димитър
Добрович”

15. Тони Димитрова

- гл. уредник на Национален музей на
текстилната индустрия
16. Димитър Караминков
- вр. и. д. директор на Симфоничен оркестър
17. Яна Арангелова
- вр. и. д. директор на Ансамбъл за народни
песни и танци
18. Дора Куршумова
- председател на УС на Обществен дарителски
фонд

Т. 34
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – общински съветник, председател
на ПК ОНКВ
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен беше входирано искане за отпускане на финансови средства от
НЧ „Отец Паисий-1928“ с.Трапоклово – общ.Сливен, за участие на певческа група „Трапокловска
китка“, при читалището, в международен фолклорен фестивал в гр. Варна от 7 до 11 септември 2017
г.
Вече 8 години колективът на певческа група „Трапокловска китка“ към читалището, работи по
издирване и съхраняване на български народни песни и обичаи - от Сливен и региона, и ги
представя пред публика. Певческата група за автентичен фолклор участва и се представя успешно
на фолклорни събори , конкурси и фестивали.
ПК по образование, наука, култура и вероизповедание на своe заседаниe разгледа искането и
прие решение да предложи на Общинския съвет отпускането на финансови средства.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да
приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева на
НЧ „Отец Паисий-1928“ - с. Трапоклово, общ.Сливен, за участие на певческа група
„Трапокловска китка“, при читалището в международен фолклорен фестивал в гр. Варна.
II. Средствата да се осигурят по Решение №254/1997год. на Общинския съвет: /приложение №9
от бюджета на Община Сливен за 2017г./
III. Организацията, на която се предоставят финансови средства, да обяви или рекламира
спомоществователството на Общински съвет Сливен за конкретната инициатива.
IV. НЧ „Отец Паисий-1928“ - с. Трапоклово, общ.Сливен да представи до 30.11.2017год. отчет за
изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински
съвет Сливен.
ВНАСЯ:
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

Т. 35
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА- общински съветник, Председател на ПК ОНКВ при
Общинския съвет - Сливен

ОТНОСНО: Утвърждаване на Протокол №11 от заседание на Управителния съвет на Общински
фонд „Култура” към Община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Комисията по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен бе разгледан Протокол №11/27.06.2017 год. на Управителния съвет на Общински фонд
„Култура“. С решение, прието с Протокол № 25/18.07.2017 год. Постоянната комисия подкрепя
Решенията на УС и предлага на Общинския съвет да утвърди Протокол №11/27.06.2017 год. на УС
на Общински фонд „Култура“.
На основание гореизложеното и чл.17, ал.1, т.5 от Правилника за работа на Общински фонд
„Култура“ към Община Сливен, предлагам Общинският съвет да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Утвърждава Протокол №11/27.06.2017 год. на Управителния съвет на Общински фонд
„Култура“ за финансиране и съфинансиране на стойностни образци на културата в различните й
форми, тематично обвързани със Сливен и сливенския край.
2. Средствата се осигуряват от бюджета на Общински фонд „Култура” за 2017г., в дейност
„Други дейности по културата”.
ВНАСЯ,
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

П Р О Т О К О Л № 11
от заседание на Общински фонд „Култура”- Сливен
27.06.2017г.
Днес, 27.06.2017г. от 9.30., в зала 119 на Община Сливен се проведе заседание на
Управителния съвет Общински фонд „Култура”. На заседанието присъстваха:
Соня Келеведжиева
Пепа Димитрова-Чиликова
проф. Йордан Калайков
Ивайло Гандев
Александър Дойчинов

Отсъстващи – Галя Вучкова, Даниела Дякова
Комисията има кворум и може да взема легитимни решения.
Председател на заседанието е г-жа Соня Келеведжиева- председател на УС на фонд
„Култура“.
Протоколист- Десислава Куртова- технически сътрудник на Фонда.
Председателят на УС на Общински фонд „Култура“ Соня Келеведжиева предложи следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Организационни въпроси
2. Обсъждане на проектите и становища на членовете на УС
Дневният ред беше подложен на гласуване и приет единодушно.
По т. 1 се взеха следните решения:
да се направи допълнение към т. 14 от Правилата за кандидатстване пред ОбФ
„Култура”- да се добави тире *7 със следния текст:
„Вносителите на подкрепените от УС на ОбФ „Култура” проекти предоставят 3% от
осъществения тираж за представителни нужди на Община Сливен и Общински съвет
Сливен, както и минимум 1 брой за архив на Фонда. За предаването на екземплярите да се
съставят необходимите приемо-предавателни протоколи.”
резултатите от сесията да се обявят публично след утвърждаване на настоящия
протокол от ПКОНКВ и на сесия на ОбС Сливен
есенна сесия за 2017 да се обяви след изплащане на всички одобрени проекти до
момента, след месец септември.
С това 1т. от дневния ред се изчерпа и членовете на УС преминаха към обсъждане на 2т.
По т. 2 от Дневния ред членовете на УС на ОбФ „Култура” Сливен обсъдиха постъпилите
проекти за книгоиздаване и творчески дейности в областта на културата и взеха следните решения:
№
прое
кт
1

2

Проект
Тема, заглавие

Вносител на
проекта/ вх. №

Решение на УС на ОбФ
„Култура”

Литературен сборник
„Сълза и вино”

Дора ЧолаковаИлиева
Вх. № 94001256/16.06.2017г.

Курс по творческо

Профилирана

Проектът се отхвърля със
следните мотиви:
представените концепция и
съдържание не се
подкрепят взаимно.
Параметрите на
художественото
произведение остават
неясни. Художественото
съдържание не достига
нивото на подкрепяните от
Фонда проекти. Липсва
представа за
илюстративния материал.
Проектът се отхвърля със

Забележка

писане

3

хуманитарна
гимназия „Дамян
Дамянов”, с директор
Жельо Радев
Вх. № 670011/20.06.2017г.

следните мотиви:
Искането на вносителите е
в пълен разрез с Правилата
за кандидатстване пред
Фонда. Общински фонд
„Култура” не финансира
заплати и хонорари.
Препоръките на УС са:
вносителите на проекта да
кандидатстват с нов, който
да е свързан с издаването
на творби на млади автори,
осъществени в хода на
обучението по творческо
писане.
Преиздаване на книгата Регионален
Проектът е отложен от Отложен
от
„Възраждането.
За исторически музей
последната сесия на Фонда есенната сесия
Сливенския XVIII и XIX Вх.
№
9200- с препоръки за англоезичен на 2016г.
век”
386/15.06.2017г.
превод и актуализиран
дизайн. След справка с
преводачи
и
издатели
вносителите на проекта
внасят повторно проекта, в
срок, с информация, че
превод на целия текст ще
се
осъществи
трудно,
предвид
специфичната
лексика и ще оскъпи
проекта. Решението на УС
за
повторното
кандидатстване е както
следва:
Книгата
е
безспорно
значима,
ценна
и
представителна и би могла
да се разпространява на
туристи,
чуждестранни
делегации и гости на града
от РИМ и Общинска
администрация. Членовете
на Фонда отлагат проекта и
запазват становището си от
последната сесия- да има
превод на английски език и
актуален дизайн. С оглед
на
финансите
и
трудностите в превода на
специализираната лексика,
препоръките
са:
въвеждащата част
„За
Сливенския 18 и 19 век да
бъде представена чрез
анотация на английски
език;
да
се
намери
подходящ
начин

4

Издаване
на
книга
„Летопис на Беленската
котловина- Сливенско”

Стефан Джагаров,
Вх.
№
94008948/04.05.2017г.

5

Издаване на сборник Сдружение
„Мати
„Сливенци,
старите Болгария”- Сливен
родове. Том 2”
Вх.№600079/20.06.2017г.

6

Издаване на каталог на
фонд
„Живопис”,
притежание на ХГ „Д.
Добрович” Сливен

Художествена
галерия
„Димитър
Добрович” Сливен
Вх.№9200389/20.06.2017г.

7

Изграждане на изложба
с обществена значимост
„Ичера-минало
и
настояще”

НЧ „Зора 1872”, с.
Ичера.
Цветка
Караманова, секретар
на читалището
Вх.№180020/19.06.2017г.

илюстартивният материал
също да бъде представен на
английски език, с цел
отстояване
на
декларираните
при
първоначалния
проект
идеи. При кандидатстване
на следващата сесия да се
спазва чл. 17 от Правилата
за кандидатстване пред
Фонда.
Проектът се отлага с право
на
кандидатстване
на
следваща сесия на Фонда.
УС подкрепя проекта с
2000 /две хиляди/ лева, със
следните мотиви:
Мащабен и стойностен
проект с енциклопедично
звучене. Огромен труд,
богат
изследователски
материал. Книгата има
познавателна стойност.
УС отлага проекта със
следната мотивировка:
Да бъде представена ясна
концепция на книгата,
която
да
надскочи
механичния
сбор
от
вестникарски публикации.
Констатират се слабости по
графичното изпълнение на
Том 1. В старанието си да
поместят
максимално
съдържание на минимално
пространство,
съставителите са нарушили
полиграфичните норми.
УС реши:
Подкрепя проекта с 3000
/три
хиляди/
лева.
Средствата да се отпуснат
целево за дизайнерските и
полиграфически дейности
по издаване на каталога.
УС отпуска 2200 /две
хиляди и двеста/ лева за
осъществавяване
на
проекта. Членовете на
Фонда
препоръчват
средствата, предвидени за
закупуване на маси и
витрини, да се редуцират.
Проектът е стойностен и
получава подкрепа.

8

Опит за история на град Сдружение
Сливен Том 3
„Войводите на
Сливен”
Вх.№ 9200391/20.06.2017г.

УС отпуска 2500 /две
хиляди и петстотин/ лева.
Проектът е много добър.
Идеята е стойностна. „Опит
за история на град Сливен”
е най- важното културноисторическо наследство за
нашия град. Препоръките,
на Фонда са по възможност
да се влезе в контакт със
специалисти, участвали в
подготовката по издаването
на първите два тома, за да
се синхронизират визията и
концепцията на трите тома.
Проектът е одобрен.
Деньо Денев
Решението на УС е да
Вх.№
9400- подкрепи проекта с 1600
12044/13.06.2017г.
/хиляда и шестстотин/ лева
с мотивите, че книгата е
добра,
има
добра
концепция. В книгата са
включени
автори
от
регионално и национално
значение.

9

Издаване
на
книга
„Критически страници”

След приключване на обсъждането на проектите:
От общо 9 проекта- финансова подкрепа от ОбФ „Култура” получават 5, на обща
стойност 11300 лв. :
- Издаване на книгата „Критически страници”, с автор Деньо Денев. Вносител: Деньо
Денев. Отпусната сума 1600 лв. ;
- Издаване на „Опит за история на град Сливен” на Симеон Табаков, Том 3. Вносител:
Сдружение „Войводите на Сливен” с председател Николай Бъчваров. Отпусната
сума 2500лв. ;
- Изграждане на изложба с обществена значимост „Ичера- минало и настояще”.
Вносители: НЧ „Зора 1872”, с. Ичера, със секретар Цветка Караманова. Отпусната
сума 2200лв.;
- Издаване на каталог на фонд „Живопис”, притежание на ХГ „Димитър Добрович”Сливен. Вносител: ХГ „Д. Добрович”- Сливен; Отпусната сума 3000лв;
- Издаване на книга „Летопис на Беленската котловина- Сливенско”, автор Стефан
Джагаров. Вносител на проекта: Стефан Джагаров. Отпусната сума 2000лв.
2 проекта са отхвърлени :
- Издаване на литературен сборник „Сълза и вино”, с автор Дора ЧолаковаИлиева. Вносител на проекта: Дора Чолакова-Илиева;
- Курс по творческо писане. Вносител на проекта: Профилирана хуманитарна
гимназия „Дамян Дамянов” с директор Ж. Радев.
2 проекта са отложени /с право на повторно кандидатстване/:
- Издаване на книга „Възраждането. За Сливенския XVIII и XIX век” с
текстове/ анотации на български и английски език. Вносител: РИМ Сливен;
- Издаване на сборник „Сливенци, старите родове. Том 2”. Вносител:
Сдружение „Мати Болгария”

Поради изчерпване на Дневния ред редовното заседание на УС на ОбФ „Култура” Сливен
при Община Сливен беше закрито в 13.30ч.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 5 от Правилника за работа на Общински фонд „Култура” приет с
Реш. № 1733/23.04.2015г. , изм. и доп. с Реш. № 181/28.04.2016г., изм и доп. с Реш. № 362/
31.08.2016г., изм. и доп. с Реш. №412/29.09.2016г., екземпляр от настоящия Протокол №11
ще бъде внесен в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания за утвърждаване от
ОбС Сливен.
Председател: /п/Соня Келеведжиева
Членове: /п/Пепа Димитрова-Чиликова
/п/ проф. Йордан Калайков
/п/ Ивайло Гандев
/п/ Александър Дойчинов
Отсъстващи: Галя Вучкова, Даниела Дякова
Протоколист: /п/Десислава Куртова
27.06.2017г.

Т. 36
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. Радостин Иванов Радойнов от гр.Сливен за заплащане престой в болница. Г-н Радойнов
страда от тежко бъбречно заболяване и му предстои престой в болница за извършване на спешна
лазерна интервенция;
2. Стела Пеева Костова от гр.Сливен за плащане на здравни осигуровки. Г-жа Костова работи
като личен асистент с минимални доходи. Предстои и лечение в болница;
3. Теню Колев Колев от гр.Сливен за лечение и медикаменти. Г-н Колев е в тежко
здравословно състояние, след прекаран исхемичен инсулт, с определена 100% нетрудоспособност с
чужда помощ;

4. Анелия Денчева Пеева от гр.Сливен за рехабилитация на дъщеря й – Кристиана Мариус
Пеева, която страда от спастична церебрална парализа, с определена 75% степен на инвалидност;
5. Зейнеб Хрюстемова Салимова от с. Градско, общ. Сливен за транспортни разходи и лечение
Г-жа Салимова страда от онкологично заболяване с определена 94% нетрудоспособност;
6. Станимир Димитров Златев от гр.Сливен за подпомагане при закупуване на учебни
помагала и дрехи за тризнаците - Жулиета, Виктор и Ивайло, които са на 8години.
7. Димитър Динков Димитров от гр.Сливен за извършване на бъбречна трансплантация.
Същият е прикован на легло с определена 100% неработоспособност.
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 150 /сто и петдесет/ лева на:
Радостин Иванов Радойнов с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………… за заплащане престой в
болница.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева на:
Стела Пеева Костова с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………… за плащане на здравни осигуровки.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1.Теню Колев Колев с ЕГН ………., от гр. Сливен, …………. за лечение и медикаменти;
2. Анелия Денчева Пеева с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………….. за рехабилитация на дъщеря
й – Кристиана Мариус Пеева;
3.Зейнеб Хрюстемова Салимова с ЕГН ………….. от с. Градско, общ. Сливен за транспортни
разходи и лечение.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева на:
Станимир Димитров Златев с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за подпомагане при
закупуване на учебни помагала и дрехи за тризнаците - Жулиета, Виктор и Ивайло.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 / хиляда / лева на:
Димитър Динков Димитров с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………… - помощ за извършване на
бъбречна трансплантация.
VI. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „ Обезщетения и помощи по
решение на Общинския съвет ”.
VII. 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

Т. 37
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Мнение за опрощаване на дългове към държавни институции

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно нормативните изисквания за опрощаване на несъбираеми държавни вземания /ДВ
бр. 100 – 1980 г., изм. бр.51 – 1984 г./, от Администрацията на Президента на Република България е
изпратена молбата на г-н Кирил Георгиев Вучков, жител на Община Сливен, с искане за проучване
и мнение за опрощаване на задължения към Национална агенция за приходите.
Г-н е Кирил Георгиев Вучков е с постоянна адресна регистрация – град Сливен, ул. „Ген.
Столетов” 18.
Във връзка с постъпилата молба за опрощаване на задължения, след изискана от Общинска
администрация - Сливен и извършена от Териториална данъчна дирекция проверка се установи, че
лицето притежава движимо и недвижимо имущество и няма задължения за местни данъци и такса
битови отпадъци към Община Сливен.
Г-н Вучков живее сам и доходите му се състоят от субсидиите, които получава като
земеделски производител.
Не е предоставена допълнителна информация от лицето за други видове доходи.
Г-н Кирил Вучков желае да му бъдат опростени задължения към НАП, за получени субсидии и
сваляне на запора към банковата му сметка.
Съгласно чл. 2 от Указа на Президента, дългът не се опрощава, когато може да се събере от
имуществото на длъжника, върху, което може да се насочи принудително изпълнение.
Предвид гореизложеното и съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите
лица, предлагам Общински съвет – Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Не приема искането на Кирил Георгиев Вучков , гр. Сливен, община Сливен относно
опрощаване на задължения за неплатени задължения към НАП.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

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

ОТНОСНО: Мнение за опрощаване на дългове към държавни институции
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно нормативните изисквания за опрощаване на несъбираеми държавни вземания /ДВ
бр. 100 – 1980 г., изм. бр.51 – 1984 г./, от Администрацията на Президента на Република България е
изпратена молбата на г-н Йоан Божидаров Демерджиев, жител на Община Сливен, с искане за
проучване и мнение за опрощаване на наложена глоба по Наказателно постановление от 26.07.2016
г.
Г-н е Йоан Божидаров Демерджиев е с постоянна адресна регистрация – град Сливен, ул.
„Димчо Дебелянов” 14.
Във връзка с постъпилата молба за опрощаване на наложена глоба в размер на 320 лв. по
Наказателно постановление от 26.07.2016 г. г. на ОД МВР Стара Загора, след изискана от Общинска
администрация - Сливен и извършена от Териториална данъчна дирекция проверка се установи, че
лицето притежава движимо имущество, за което има задължения за неплатени данъци в размер на
64,10 лв.
Г-н Демерджиев е студент и живее сам, доходите му се състоят от стипендия в размер на
90 лв.
Не е предоставена допълнителна информация от лицето за други видове доходи.
Г-н Йоан Демерджиев желае да му бъдат опростени задълженията, тъй като твърди, че преди да
бъде спрян от Органите на КАТ, си е изгубил портфейла и не е могъл да представи изисканите
документи от тях, за което му е съставен АУАН № Г180463/13.07.2016 г. за извършване на
следните нарушения: не са представени контролния талон от свидетелството за управление,
свидетелство за управление на МПС от съответната категория,и винетен стикер.
Документите му междувременно са били намерени и предадени в Паспортна служба на ОДМВР
гр. Сливен.
Г-н Демерджиев е обжалвал наказателното постановление по законно установения ред пред
Районен съд-гр. Чирпан и пред Административен съд – гр. Стара Загора, но жалбата му е
отхвърлена
Съгласно чл. 2 от Указа на Президента, дългът не се опрощава, когато може да се събере от
имуществото на длъжника, върху, което може да се насочи принудително изпълнение.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Не приема искането на Йоан Божидаров Демерджиев, гр. Сливен, община Сливен относно
опрощаване на на наложена глоба по Наказателно постановление.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 39
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на Станислав Митков Иванов и Иван Митков
Иванов.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпило заявление от г-жа Йорданка Петрова
Димитрова с постоянен адрес с. Младово, ул. „Баба Тонка” 3, община Сливен за отпускане на
персонална пенсия на непълнолетните деца Станислав Митков Иванов и Иван Митков Иванов.
Бащата на горепосочените деца г-н Митко Иванов Димитров е починал на 18.02.2017 година.
Районно управление „Социално осигуряване” – Сливен, съответно с Разпореждане № 2116-19210#3/26.04.2017 г. е отказало да отпусне наследствена пенсия на децата Станислав Митков Иванов и
Иван Митков Иванов, тъй като наследодателя е получавал лична социална пенсия за инвалидност до
датата на смъртта, която на основание чл. 80/1/ от КСО не преминава в наследствена пенсия.
Г-жа Йорданка Петрова Димитрова декларира, че за периода 13.04.2017г.-30.04.2017г. е
получила трудово възнаграждение в размер на 127,78лв. От Дирекция „Социално подпомагане” Сливен получава месечна помощ в размер на 425,00 лв. по Закона за семейните помощи за деца.
На основание гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.
7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предлагам Общинския съвет да вземе
следното
РЕШ ЕНИЕ:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална
пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Станислав Митков Иванов, ЕГН
………. и Иван Митков Иванов, ЕГН …………..

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

