Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Действащата в момента Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен е приета с Решение
№ 1004/28.11.2013 г., изм. и доп. с Решение № 488/16.12.2016 г.
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Сливен:
1. Причини, налагащи изменението и допълнението на подзаконовия
нормативен акт.
Решение на първостепенния разпоредител с бюджет (чл. 289, ал. 4 от Закона
за предучилищното и училищното обзование).
2. Цели, които се поставят.
Изпълнение на програмата за икономическо развитие и ефективното
управление на финансовите ресурси.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Не са необходими финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива.
Разширяване на автономността на второстепенните разпоредители с бюджет и
подобряване на финансовата дисциплина.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Сливен не противоречи на правото на Европейския съюз.
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове,
предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Сливен, ведно с мотивите за приемането й е оповестена на интернет страниците на
община Сливен и Общински съвет – Сливен. На заинтересованите лица е предоставена

възможност да отправят предложения и становища по изготвения проект. В
предоставения 30 - дневен срок не са постъпили предложения, касаещи промяната в
наредбата.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните
финанси, предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 1 се създава буква „в”:
„в) Директори на детски градини /в гр. Сливен и населени места/.”.
§ 2. Член 3, ал. 1, т. 2, буква „б” се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 01.01.2018 г.
Приложение: Извадка от интернет страницата на Общински съвет – Сливен,
проект на наредба и мотиви.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /
Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – общински съветник
ОТНОСНО: Наредба за допълнение на Наредба за преместваемите обекти за
търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на
територията на община Сливен.
УВАЖЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С наше Решение №599/30.03.2017 год. Общински съвет Сливен прие Наредба за
преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на
градско обзавеждане на територията на община Сливен. С разпоредбите на чл.6, ал.4 е
забранено разполагането на преместваеми обекти в централната пешеходна зона на гр.
Сливен, с изключение на обекти за разпространение на периодичен печат.
Считам, че е необходимо да
разширим сферата на използване на
преместваемите обекти, разположени в централната пешеходна зона на гр. Сливен.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ПРИЕМА Наредба за допълнение на Наредба за преместваемите обекти за
търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на
територията на община Сливен както следва:
§1. В ал.4 на чл.6 след израза „периодичен печат“ се допълва изразът „печатни
издания и сувенирни предмети, произведени от членове на Регионалната занаятчийска
камара Сливен“.
ВНАСЯ,
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА
Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за
поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа –
облигации, при условията на частно предлагане.
Причините са следните:
1. Обект: „Разширение на ОУ "Хр. Ботев", с. Самуилово”
- остатък след
разплащане.
2. Обект: „Проектиране и изграждане на сондажни кладенци и поливни
водопроводи за непитейна вода” – необходимост от осигуряване на непитейна вода за
общински терен.
3. Необходимост от промяна на наименование на обект във връзка с
необходимост от изграждане и на изкуствени неравности от свободен финансов ресурс
в обекта.
3,1, Било: „Проектиране и изграждане на повдигнати пешеходни пътеки”.
3.2. Става: „Проектиране и изграждане на изкуствени неравности и повдигнати
пешеходни пътеки”.
4. Обект: „Централно топлозахранване на спортна зала "Дружба" - закрита
лекоатлетическа писта гр. Сливен” - остатък след разплащане.
5. Обект: „Централно топлозахранване на спортна зала "В. Левски", Сливен остатък след разплащане.
Изменението на стойността на обектите е посочено в Приложение № 1.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА предлагам
на Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска
предварително изпълнение на решението.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /

Т. 4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към 30.09.2017 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
106 735 077 лв.
- по разходите, общо
106 735 077 лв.
І. По съществени причини за изменението на бюджета:
1. Приходи.
1.1. Постъпили са допълнителни приходи:
1.1.1. 931 лв., в т.ч. 28 лв. данък върху приходите от стопанска дейност, от
дейността на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен. Със сумата се увеличава
плана за разходи;
1.1.2. 7 197 лв., в т.ч. 216 лв. данък върху приходите от стопанска дейност, от
дейността на Симфоничен оркестър – Сливен. Със сумата се увеличава плана за
разходи.
1.2. Във връзка с окончателното плащане по заема от „Дексиа Комуналкредит
Банк” АГ е необходимо да се увеличи плана по §8058 „Погашения по дългосрочни
заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)” с 31 лв. за сметка на
разходите за лихви за същия заем.
2. Разходи:
2.1. Необходимо е да се промени плана за разходи за възнаграждения и
осигуровки във връзка с:

2.1.1. Предложения на директори на детски градини: увеличение на сумите за
СБКО, облекло, обезщетения (общо 44 822 лв.) и осигуровки за сметка на работодателя
(4 225 лв.) за сметка на разходите за възнаграждения (49 047 лв.);
2.1.2. Предложение на кмета на с. Гавраилово: увеличение на сумите за
възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя с 837 лв. за сметка на
разходите за издръжка;
2.1.3. Предложение на директора на ОП „Общински пазари”: увеличение на
възнагражденията и осигуровките за сметка на работодателя с 3 815 лв. за сметка на
разходите за издръжка;
2.1.4. Промяна на заетите лица в с. Николаево: увеличение на възнагражденията
за сметка на същите разходи на друг второстепенен разпоредител (заместник кмет
„ФОИ” за „Управление”).
2.2. По искане на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта, Общински
съвет – Сливен се предоставят допълнително средства по Приложение № 7 на бюджета
на община Сливен за 2017 г. в размер на 10 000 лв. Средствата са за сметка на
планираните разходи за закупуване на „Автомобил със стрела за репатриране (Синя
зона) /1бр./”.
2.3. По искане на директора на СУ ''К. Константинов'' се предоставят
допълнително средства във връзка със стопанисването и поддържането на плувен
басейн в размер на 7 000 лв. Средствата са за сметка на планираните разходи за
закупуване на „Автомобил със стрела за репатриране (Синя зона) /1бр./”.
2.4. По искане на кметове на населени места (с. Стара река, гр. Кермен, с.
Самуилово, с. Мечкарево, с. Панаретовци) се предоставят допълнително средства по
бюджетите им за 2017 г. в размер на 11 400 лв. Средствата са за сметка на резерва за
непредвидени и неотложни разходи.
2.5. Необходимо е да се промени плана между разходи за издръжка и капиталови
разходи по предложение на отделни второстепенни разпоредители с бюджет (директор
ДГ „Синчец” гр. Сливен, директор ДГ „Детство” гр. Сливен, директор ДГ „Детски рай”
гр. Сливен, директор ДГ „Зорница” гр. Сливен, директор на Художествена галерия „Д.
Добрович” гр. Сливен, заместник кмет „ФОИ” за „Управление”, кмет с. Калояново).
2.6. Промени в плана за капиталови разходи с източници на финансиране:
2.6.1. Целева субсидия - между отделни обекти;
2.6.2. Собствени бюджетни средства - между отделни обекти;
2.6.3. Общински облигации - между отделни обекти.
ІІ. Във връзка с предложение от екипа на проект "Подобряване на енергийната
ефективност и внедряване на енергиен мениджмънт в четири сгради със социално
предназначение Община Сливен" се променя индикативният годишен разчет за
сметките Други международни програми.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2017 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска
предварително изпълнение на решението.

Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. ноември
2017 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и
дейности в бюджета на Община Сливен за 2017 г.
3. Приложение № 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати през 2017
г.
4. Приложение № 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи
на Община Сливен за 2017 г. по източници на финансиране.
5. Приложение № 5 - Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
6. Приложение № 6 – Индикативен годишен разчет за сметките за Други
международни програми – 2017 г.
7. Приложение № 7 – Предложение за финансови средства за спортна дейност по
функции „БЮДЖЕТ 2016 година”.
8. Приложение № 8 - Второстепенни разпоредители с бюджет.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /

Т. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 г., приоритетна ос "Отпадъци",
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16M1ОP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталациия
за разделно събирани зелени и/или биоразгардими отпадъци“ и решение Община
Сливен да не се присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и
най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по
ОПОС 2014-2020 г. по процедурата.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Процедура BG16M1ОP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостираща
инсталациия за разделно събирани зелени и/или биоразгардими отпадъци“ се реализира
в рамките на приоритетна ос „Отпадъци” на ОПОС 2014-2020 г.. Целта на процедурата
е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на

допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на
зелени и/или биоразградими отпадъци.
Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите по процедурата, както и
осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци
ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на
ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.
Под "биоразградими отпадъци" следва да се разбират всички отпадъци, които имат
способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни
отпадъци, хартия, картон и други. Под „компостиране“ следва да се разбира процес на
контролирано аеробно, екзотермично, биологично разграждане на разделно събрани
биоотпадъци и утайки с цел получаване на компост (т. 7, § 1 от ДР на Наредбата за
третиране на биоотпадъци). „Компост“ е богат на хумус продукт, съдържащ най-малко
15 % и не повече от 50 % сухо органично вещество от общото тегло, получен в резултат
на процеса компостиране.
Чрез изпълнение на мерките по процедурата ще се подпомогне постигането на
националните цели, заложени в българската нормативна уредба и в НПУО, за
ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до
35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и за
увеличаване до края на 2020 г. на дела рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 %
от образуваните битови отпадъци.
Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните дейности:
1. Дейности, свързани с подготовката и изпълнението на подаденото проектно
предложение, в т.ч.:
а) изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване, вкл. за определяне на
броя и вида на необходимото оборудване за компостиращата инсталация; за определяне
на необходимата съпътстваща инфраструктура за експлоатация на компостиращата
инсталация; за определяне на съоръженията и техниката за разделно събиране на
зелените и/или биоразградимите битови отпадъци, в т ч. на съдовете за събиране на
биоразградимите отпадъци при източника на образуване и на специализираните
транспортни средства;
б) устройствено планиране;
в) идейно/работно проектиране на проект на компостираща инсталация;
г) идейно/работно проектиране на съпътстващата инфраструктура;
д) дейности, свързани с провеждане на процедури и подготовка на документация с цел
издаване на административни актове по законодателството за околна среда;
е) други проучвания, анализи, обосновки, информации и дейности, необходими за
подготовката на проекта;
2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки;
3. Изготвяне на анализ разходи-ползи (ако е необходимо), финансови анализи и
изследвания;
4. Строителни и монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането
на компостираща инсталация;

5. Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр.
електропровод, път за достъп до площадката, водопровод, канализация), която
обслужва само изграждания обект;
6. Дейности, свързани с придобиването на земя или учредяването на право на строеж и
други ограничени вещни права;
7. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за
експлоатацията на изградените съоръжения и инсталация;
8. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране
на зелени и/или биоразградими отпадъци, в т.ч. и на съдове (само на предназначени за
многократно използване) за събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци при
източника на образуване и на специализирани транспортни средства;
9. Организация и управление на проекта;
10. Информация и комуникация.
Община Сливен разполага с имот в кв. „Промишлена зона“, който отговаря на
изискванията и е отреден за площадка за третиране на зелени отпадъци с капацитет
5000 т./год.
С изх. № КОС-01-474/09.02.2016 г. РИОСВ – Стара Загора уведомява Община
Сливен, че за реализацията на гореописаното инвестиционно предложение не е
необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение
по оценка на въздействието върху околната среда.
С Протокол 25 от 18.03.2016 г. Регионалното сдружение „Регионален център за
управление на отпадъците, регион Ямбол“ взема решение общините, членове на
сдружението, да приемат самостоятелни действия по изграждане на компостиращи
системи за зелени и биоотпадъци.
Проектното предложение на Община Сливен е на стойност до 2 833 333 лв. /два
милиона, осемстотин тридесет и три хиляди, триста тридесет и три лева/ без ДДС или
3 399 999 лв. /три милиона, триста деветдесет и девет хиляди, деветстотин деветдесет и
девет лева/ с ДДС, от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 %.
Съгласно насоките на МОСВ, ГД „Оперативна програма „Околна среда“ за
кандидатстване по процедурата при подаване на проектното предложение трябва да се
представи Решение на Общинския съвет на общината- кандидат, с което се поема
ангажимент съответната община да не се присъединява към друго РСУО за срока за
изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на
средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.
Предвид крайния срок за кандидатстване - 27.11.2017 г. и с цел защита на
особено важни обществени интереси, моля Решението на Общински съвет да бъде
взето на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с допускане на предварително изпълнение.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,
предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства по Оперативна програма "Околна
среда" 2014 – 2020 г., приоритетна ос "Отпадъци", процедура чрез директно

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1ОP002-2.005
„Проектиране и изграждане на компостираща инсталациия за разделно събирани
зелени и/или биоразгардими отпадъци“.
2. Община Сливен да не се присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение на
проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за
проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедурата.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
настоящото решение.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

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 .№ 4704-3206 от
06.11.2017г. 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 07.12.2017г. от 10.30 часа, в
заседателната зала на Областна администрация Сливен при следния дневен ред:
1.Съгласуване на Програма за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и
канализация - Сливен”ООД за периода 2016 -2020г.
2.Обсъждане и приемане на Подробна инвестиционна програма за 2018г на ВиК
системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване
и канализация - Сливен”ООД.
3.Запознаване представителите на общините с указанията на МРРБ, относно
реда за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора, като част от
задължителните по Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни
услуги, дадени с писмо изходящ № 91-00-87/13.10.2017г на Министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
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 07.12.2017г 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 – „съгласува”
- по точка 2 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 3 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 МАРИЯ ГРИГОРОВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯ ПО СИМВОЛИКА ПРИ ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Поставянето на мемориален знак в с.Николаево
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое писмо Главният архитект на община
Сливен препрати по
компетентност заявление вх.№ 1000-951/17.08.2014г. на г-жа Денка Кънчева, Кмет на
с.Николаево, община Сливен, с искане за разрешаване поставянето на мемориален знак

- бюст-паметник на княз Николай Николаевич Романов, чието име населеното място
носи, във връзка с предстоящите чествания на 140 години от края на Руско-турската
война 1877-1878г., финансиран и с дарения от Посолството на Руската федерaция в
Република България. Към искането е приложено становището на главния архитект.
В искането се изтъкват заслугите на княз Николай Николаевич Романов като
главнокомандващ действащата руска армия на Балканския полуостров и приноса му за
освобождението на България, както и обстоятелството, че на територията на община
Сливен липсват в достатъчна степен паметни материали, изразяващи признателността
към Николай Николаевич Романов като главнокомандващ и символ на Руската армия
при успешното й участие в Руско-турската война 1877-1878г.
Предлага се и предпочетено място за издигане на бюст-паметник на Николай
Николаевич Романов – в съществуващия парк на с.Николаево, частично разположен в
УПИ VII в кв.24 по плана на населеното място, носещо неговото име. Отреждането на
имота е за „съвет и здравна служба”, които надали ще бъдат изградени изобщо, като
към момента той представлява сравнително добре поддържана паркова среда с лице
към юг към преминаващия през населеното място път Сливен-Кермен и е актуван като
частна общинска собственост по силата на ЗОС.
Главният архитект на общината подкрепя искането на Кмета на с. Николаево и
прилага схема за разполагане на мемориалния знак.
На свое заседание, проведено на 03.11.2017 год. Комисията по символика при
Община Сливен приема предложението Кмета на с. Николаево.
Във връзка с всичко гореизложено и на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Допуска поставянето на мемориален знак - бюст-паметник на княз Николай
Николаевич Романов, по съгласуван проект в съществуващия парк на населеното място
- УПИ VII, в кв.24 по плана на с.Николаево, община Сливен.
ВНАСЯ,
МАРИЯ ГРИГОРОВА
Т. 8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в
местността “Чинтулово“ в землището на гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление с искане за извършване на
покупко-продажба на общински поземлени имоти, находящи се в землището на

гр.Сливен, местност „Чинтулово“, по плана на новообразуваните имоти на
м.“Чинтулово“, одобрен със Заповед № РД-11-09-01/29.04.2009г. на Областен
управител, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.90, с площ от 829 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 90, при съседи: 67338.431.89, 67338.431.338,
67338.431.91, 67338.431.364, актуван с АОС № 3590/06.06.2017г., с данъчна оценка
101,60 лв. ( сто и един лева и шестдесет ст.);
2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.91, с площ от 3262 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 91, при съседи: 67338.431.364, 67338.431.90,
67338.431.338, 67338.94, 67338.431.93, 67338.431.92, актуван с АОС №
3591/06.06.2017г., с данъчна оценка 399,60 лв. ( триста деветдесет и девет лева и
шестдесет ст.);
3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.93, с площ от 887 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 93, при съседи: 67338.431.91, 67338.431.94,
67338.431.338, актуван с АОС № 3592/06.06.2017г., с данъчна оценка 108,70 лв. (сто и
осем лева и седемдесет ст.);
4. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.94, с площ от 709 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 94, при съседи: 67338.431.338, 67338.431.93,
67338.431.91, актуван с АОС № 3593/06.06.2017г., с данъчна оценка 86,90 лв.
(осемдесет и шест лева и деветдесет ст.);
5. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.102, с площ от 721 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 102, при съседи: 67338.431.338, 67338.431.393,
67338.431.392, 67338.431.104, 67338.431.103, актуван с АОС № 3594/06.06.2017г., с
данъчна оценка 88,30 лв. (осемдесет и осем лева и тридесет ст.);
6. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.103, с площ от 707 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 103, при съседи: 67338.431.338, 67338.431.102,
67338.431.104, актуван с АОС № 3595/06.06.2017г., с данъчна оценка 86,60 лв.
(осемдесет и шест лева и шестдесет ст.);
7. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.104, с площ от 872 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 104, при съседи: 67338.431.103, 67338.431.102,
67338.431.338, 67338.431.392, 67338.431.378, 67338.431.105, 67338.431.16, актуван с
АОС № 3596/06.06.2017г., с данъчна оценка 106,80 лв. (сто и шест лева и осемдесет
ст.).
За Община Сливен е целесъобразно да бъде извършена продажба, чрез провеждане
на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от лицензиран
оценител на недвижими имоти, член на Камарата на независимите оценители в
България, възлизаща общо на 7110 лв.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от
ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва раздел I “Прoдажби” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти- общинска собственост за 2017г., приета с Решение № 526 от
26.01.2017г. на Общински съвет – Сливен, находящи се в землището на гр.Сливен,
местност „Чинтулово“ (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № № 67338.431.90, с площ от 829 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 90, при съседи: 67338.431.89, 67338.431.338,
67338.431.91, 67338.431.364, актуван с АОС № 3590/06.06.2017г;
2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.91, с площ от 3262 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 91, при съседи: 67338.431.364, 67338.431.90,
67338.431.338, 67338.94, 67338.431.93, 67338.431.92, актуван с АОС №
3591/06.06.2017г.;
3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.93, с площ от 887 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 93, при съседи: 67338.431.91, 67338.431.94,
67338.431.338, актуван с АОС № 3592/06.06.2017г.;
4. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.94, с площ от 709 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 94, при съседи: 67338.431.338, 67338.431.93,
67338.431.91, актуван с АОС № 3593/06.06.2017г.;
5. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.102, с площ от 721 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 102, при съседи: 67338.431.338, 67338.431.393,
67338.431.392, 67338.431.104, 67338.431.103, актуван с АОС № 3594/06.06.2017г.;
6. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.103, с площ от 707 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 103, при съседи: 67338.431.338, 67338.431.102,
67338.431.104, актуван с АОС № 3595/06.06.2017г.;
7. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.104, с площ от 872 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 104, при съседи: 67338.431.103, 67338.431.102,
67338.431.338, 67338.431.392, 67338.431.378, 67338.431.105, 67338.431.16, актуван с
АОС № 3596/06.06.2017г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на следните
поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на
гр.Сливен, местност „Чинтулово“,
по плана на новообразуваните имоти на
м.“Чинтулово“, одобрен със Заповед № РД-11-09-01/29.04.2009г. на Областен
управител:
1. Поземлен имот с идентификатор № № 67338.431.90, с площ от 829 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 90, при съседи: 67338.431.89, 67338.431.338,
67338.431.91, 67338.431.364, актуван с АОС № 3590/06.06.2017г.
Начална тръжна цена 750 лв. (седемстотин и петдесет лв.).

2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.91, с площ от 3262 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 91, при съседи: 67338.431.364, 67338.431.90,
67338.431.338, 67338.94, 67338.431.93, 67338.431.92, актуван с АОС №
3591/06.06.2017г.
Начална тръжна цена 3000 лв. ( три хиляди лв.).
3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.93, с площ от 887 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 93, при съседи: 67338.431.91, 67338.431.94,
67338.431.338, актуван с АОС № 3592/06.06.2017г.
Начална тръжна цена 800 лв. ( осемстотин лв.).
4. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.94, с площ от 709 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 94, при съседи: 67338.431.338, 67338.431.93,
67338.431.91, актуван с АОС № 3593/06.06.2017г.
Начална тръжна цена 650 лв. (шестстотин и петдесет лв.).
5. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.102, с площ от 721 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 102, при съседи: 67338.431.338, 67338.431.393,
67338.431.392, 67338.431.104, 67338.431.103, актуван с АОС № 3594/06.06.2017г.
Начална тръжна цена 650 лв. (шестстотин и петдесет лв.).
6. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.103, с площ от 707 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 103, при съседи: 67338.431.338, 67338.431.102,
67338.431.104, актуван с АОС № 3595/06.06.2017г.
Начална тръжна цена 650 лв. ( шестстотин и петдесет лв.).
7. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.104, с площ от 872 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 104, при съседи: 67338.431.103, 67338.431.102,
67338.431.338, 67338.431.392, 67338.431.378, 67338.431.105, 67338.431.16, актуван с
АОС № 3596/06.06.2017г.
Начална тръжна цена 800 лв. ( осемстотин лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т. 9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи поземлени
имот ис идентификатори № 67338.433.266, 67338.433.267 и 67338.433.268 в
местностите „Батмиш“ и “Пандар бунар“ в землището на гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление с искане за извършване на
покупко-продажба на общински поземлени имоти, находящи се в землището на
гр.Сливен, местностите „Батмиш“ и “Пандар бунар“, по плана на новообразуваните
имоти на м.“Пандар бунар“, одобрен със Заповед № РД-11-09-01/17.03.2011г. на
Областен управител, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.266, с площ от 559 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план: 995, при съседи: 67338.433.496, 67338.433.267,
67338.433.246, 67338.433.247, 67338.433.248, 67338.433.265, актуван с АОС №
3613/20.07.2017г., с данъчна оценка 54,80 лв. ( петдесет и четири лева и осемдесет ст.);
2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.267, с площ от 479 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих, номер по предходен план: 996, при съседи: 67338.433.496,
67338.433.268, 67338.433.246, 67338.433.247, 67338.433.266, актуван с АОС №
3614/20.07.2017г., с данъчна оценка 46,90 лв. ( четиридесет и шест лева и деветдесет
ст.);
3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.268, с площ от 464 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих, номер по предходен план: 997, при съседи: 67338.433.496,
67338.433.269, 67338.433.245, 67338.433.246, 67338.433.267, актуван с АОС №
3615/20.07.2017г., с данъчна оценка 45,50 лв. ( четиридесет и пет лева и петдесет ст.).
За Община Сливен е целесъобразно да бъде извършена продажба, чрез провеждане
на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от лицензиран
оценител на недвижими имоти, член на Камарата на независимите оценители в
България, възлизаща общо на 1340 лв.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от
ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
I. Допълва раздел I “Прoдажби” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти- общинска собственост за 2017г., приета с Решение № 526 от
26.01.2017г. на Общински съвет – Сливен, находящи се в землището на гр.Сливен,
както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.266, местност “Батмиш“, с
площ от 559 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 995, при съседи:
67338.433.496,
67338.433.267,
67338.433.246,
67338.433.247,
67338.433.248,
67338.433.265, актуван с АОС № 3613/20.07.2017г.;
2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.267, местност “Пандар бунар“, с
площ от 479 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, номер по предходен план: 996, при
съседи: 67338.433.496, 67338.433.268, 67338.433.246, 67338.433.247, 67338.433.266,
актуван с АОС № 3614/20.07.2017г.;
3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.268, местност “Пандар бунар“, с
площ от 464 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, номер по предходен план: 997, при
съседи: 67338.433.496, 67338.433.269, 67338.433.245, 67338.433.246, 67338.433.267,
актуван с АОС № 3615/20.07.2017г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на следните
поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на
гр.Сливен, по плана на новообразуваните имоти на м.“Пандар бунар“, одобрен със
Заповед № РД-11-09-01/17.03.2011г. на Областен управител:
1. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.266, местност “Батмиш“, с
площ от 559 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 995, при съседи:
67338.433.496,
67338.433.267,
67338.433.246,
67338.433.247,
67338.433.248,
67338.433.265, актуван с АОС № 3613/20.07.2017г.
Начална тръжна цена 500 лв. ( петстотин лв.).
2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.267, местност “Пандар бунар“, с
площ от 479 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, номер по предходен план: 996, при
съседи: 67338.433.496, 67338.433.268, 67338.433.246, 67338.433.247, 67338.433.266,
актуван с АОС № 3614/20.07.2017г.
Начална тръжна цена 450 лв. ( четиристотин и петдесет лв.).
3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.268, местност “Пандар бунар“, с
площ от 464 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, номер по предходен план: 997, при
съседи: 67338.433.496, 67338.433.269, 67338.433.245, 67338.433.246, 67338.433.267,
актуван с АОС № 3615/20.07.2017г.
Начална тръжна цена 450 лв. ( четиристотин и петдесет лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти- частна общинска собственост, съставляващи поземлени
имоти с идентификатори: 67338.435.110 и 67338.435.219, находящи се в м.“Башчардак“,
гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на недвижими имоти, представляващи следните
поземлени имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.110, с площ от 1079 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, местност ”Башчардак”, гр.Сливен, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда,
номер по предходен план:1738, при съседи: 67338.435.129, 67338.435.128,
67338.435.127, 67338.435.111, 67338.435.80, 67338.435.109, актуван с АЧОС №
3630/29.08.2017г., с данъчна оценка 31 лв. (тридесет и един лв.). В имота има три
сгради с идентификатори №№ 67338.435.110.1 – брой етажи - 1, начин на трайно
ползване: друг вид сграда за обитаване, с площ 28 кв.м, 67338.435.110.2, брой етажи -1,
начин на трайно ползване: селскостопанска сграда, с площ 13 кв.м, 67338.435.110.3,
брой етажи -1, начин на трайно ползване: селскостопанска сграда, с площ 6 кв.м, които
не са собственост на Община Сливен;
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.219, с площ от 1022 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, местност „Башчардак“, гр.Сливен, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда,
номер по предходен план:1971, при съседи: 67338.435.249, 67338.435.220,
67338.435.202, 67338.435.215, 67338.435.216, актуван с АЧОС № 3631/29.08.2017 г., с
данъчна оценка 29,40 лв.(двадесет и девет лева и 40 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 67338.435.110, местност ”Башчардак”, гр.Сливен, площ от 1079 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда;
1.2. ПИ 67338.435.219, местност ”Башчардак”, гр.Сливен, площ от 1022 кв.м,
начин на трайно ползване: за вилна сграда.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните
имоти- частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.110, с площ от 1079 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, местност ”Башчардак”, гр.Сливен,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план:1738, при съседи: 67338.435.129, 67338.435.128,
67338.435.127, 67338.435.111, 67338.435.80, 67338.435.109, актуван с АЧОС №
3630/29.08.2017г.
Начална тръжна цена 770 (седемстотин и седемдесет) лева без ДДС.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.219, с площ от 1022 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, местност „Башчардак“, гр.Сливен,
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна
сграда, номер по предходен план:1971, при съседи: 67338.435.249, 67338.435.220,
67338.435.202, 67338.435.215, 67338.435.216, актуван с АЧОС № 3631/29.08.2017 г.
Начална тръжна цена 730 (седемстотин и тридесет) 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. 11
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на
с.Тополчане на собствениците на овощни насаждения, при условията на чл.24д, ал.1,
т.1 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинската администрация е постъпило заявление от Светослав Иванов
Дечев с вх. № 9400 - 6101/25.03.2016 год., за придобиване право на собственост върху
поземлен имот 028022 с площ от 5.028 дка, начин на трайно ползване: овощна градина,

десета категория на земята, местност „Стара камара” – частна общинска собственост в
землището на с.Тополчане, , АЧОС 98 от 13.09.2017 г., с данъчна оценка: 63.40
(шестдесет и три лв. и четиридесет ст.). Поземленият имот е предоставен за ползване
под аренда с Договор от 18.11.2004 год. за срок от 25 (двадесет и пет) години, като част
от задълженията на арендатора са създаване на трайни насаждения в срок до 30.04.2006
год.
Искането за закупуване на имота, от страна на Светослав Иванов Дечев, е
продиктувано от възможността, предвидена в чл.24д, ал.1, т.1 на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр.61 от 11.08.2015г.), съгласно
който „собственици на овощни насаждения може да придобият право на собственост
върху земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по пазарни цени след
изтичане на 5 години от създаването на насажденията и при условие, че са създадени
и се ползват по силата на договор с министъра на земеделието и храните, съответно
с кмета на общината“.
Съгласно чл.111 от ППЗСПЗЗ със заповед на кмета на общината бе назначена
комисия, която разгледа постъпилото заявление и извърши теренна проверка в срока,
предвиден от закона. С констативен протокол от 16.05.2017 г., комисията установи, че в
имота има създадено овощно насаждение – череши, на възраст около 6 години.
Комплектувана е преписка, съгласно изискванията на чл.112 от ППЗСПЗЗ.
Извършени са служебни проверки за липсата на задължения към Държавен фонд
„Земеделие”, към общинския поземлен фонд по сключени договори, както и по чл. 34,
ал. 6 и по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за земите по чл.
37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ.
В хода на проверката бе констатирано, че заявленията са подадени след 5 години
от изтичането на определения в договора гратисен период за създаване на
насаждението.
Цената на имота е определена съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ от
независим оценител, вписан в Камарата на независимите оценители в България и
възлиза на 2720 (две хиляди седемстотин двадесет) лв.
Поземлен имот 028022 с площ от 5.028 дка, начин на трайно ползване: овощна
градина, десета категория на земята, местност „Стара камара” – частна общинска
собственост в землището на с.Тополчане не е включен в Програмата за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 год.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24д,
ал.1, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр.61 от
2015г.), във връзка с чл.110, чл.111 и чл.112 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.35, ал.4, т.2
от ЗОС, 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 028022 с площ от 5.028 дка, начин
на трайно ползване: овощна градина, десета категория на земята, местност
„Стара камара” в землището на с.Тополчане.
2. Да се извърши продажба без търг или конкурс на поземлен имот 028022 с площ
от 5.028 дка, начин на трайно ползване: овощна градина, десета категория на
земята, местност „Стара камара” – частна общинска собственост в землището на
с.Тополчане, , АЧОС 98 от 13.09.2017 г., на цена определена от лицензиран
оценител 2720 (две хиляди седемстотин двадесет) лв.

3. Възлага на кмета на общината да организира процедурата по продажба на имота
и сключване на договора със Светослав Иванов Дечев.
Приложение:
Заявление с вх. № 9400 - 6101/25.03.2016 год.. от Светослав Иванов Дечев – 1 бр.
АЧОС 98 от 13.09.2017 г.– 1 бр.
Скица № К05419 / 11.08.2017 г.– 1 бр.
Договор за арендуване на земеделска земя с Светослав Иванов Дечев от
18.11.2004 год.
5. Оценка от оценител с рег.№ 810100076 от от камарата на независимите
оценители – 1 бр.
6. Данъчна оценка от 23.08.2017 г.– 1 бр.
7. Протокол от 16.05.2017 г. по чл.111, ал.1 от ППЗСПЗЗ.
8. Ортофото снимка – 1 бр.
9. Удостоверения и справки за липса на задължения, издадени от: ДФ „Земеделие”,
ОП „ЗГВР”, ОД „Земеделие” гр. Сливен - 3 бр.
10. Удостоверение за липса на реституционни претенции издадени от ОС
„Земеделие” гр. Сливен – 1 бр.
1.
2.
3.
4.

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

Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и Донка
Димитрова Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов Кашлакев в
поземлени имоти с идентификатори 67338.532.182, 67338.532.276, чрез замяна и
доплащане
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен притежава в съсобственост с Донка Димитрова Кашлакева,
Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов Кашлакев поземлени имоти с
идентификатори 67338.532.182, 67338.532.276 по КККР-гр. Сливен.
С нотариални актове, вписани в Служба по вписванията под №101, том ІII, дело
№1204/1986г. и №154, том VIІ, дело №2429/1997г., Донка Димитрова Кашлакева,
Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов Кашлакев са собственици на 333,50 кв.м. от

НУПИ VIII-5141, кв. 147 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен, а по скица-проект №15339535/17.07.2017г. на СГКК, както следва:
- 322,10/397 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.532.182, целия с
площ от 397 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на
трайно ползване: ниско засрояване (до 10 м.) по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен;
- 11,40/14 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.532.276, целия с площ
от 14 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско засрояване (до 10 м.) по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Сливен.
Останалите 74,90/397 ид.ч. от ПИ 67338.532.182 и 2,60 ид.ч. от ПИ
67338.532.276 са собственост на Община Сливен, за които са съставен актове за частна
общинска собственост № 3633/08.09.2017г. и № 3634/08.09.2017г.
Със заявлениe вх. № 9400-9889/20.05.2016г. до Кмета на Община Сливен, Донка
Димитрова Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов Кашлакев са
поискали да се прекрати съсобствеността върху имотите, като тези части от имота им,
попадащи в улица, се заменят с частта от имота, общинска собственост, попадаща в
поземлен имот с идентификатор 67338.532.182, поради което е необходимо да се
приложи чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост, т. е. прекратяването на
съсобствеността да стане чрез замяна с доплащане, поради разликата в площите на
заменяните имоти.
Предвид изложеното по-горе и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36,
ал.1, т.4 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.4 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 2017г., приета с Решение
№526/26.01.2017г. на ОбС-Сливен със 74,90/397 ид.ч. от ПИ 67338.532.182, площ: 397
кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Драган Цанков“ №4б,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване по
КККР-гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен, Донка Димитрова
Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов Кашлакев в поземлени имоти
67338.532.182 и 67338.532.276, чрез замяна както следва:
3. Община Сливен да прехвърли собствеността на Донка Димитрова Кашлакева,
Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов Кашлакев върху 74,9/397 ид.ч. от поземлен
имот с идентификатор 67338.532.182, площ: 397 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, ул. „Драган Цанков“ №4б, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по
предходен план: VIII-5141, кв. 147, ЦГЧ при съседи: 67338.532.183, 67338.532.184,
67338.532.180, 67338.532.181, 67338.5533.75 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Сливен.
Оценката на общинската част от недвижимия имот възлиза на 13 482 лева
(тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и два лева) без ДДС.
4. В замяна на описаните идеални части от имота по т. 3, Донка Димитрова
Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов Кашлакев прехвърлят
собствеността върху 11,40/14 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.532.276,
площ: 14 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Драган Цанков“
№4б, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно

ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 67338.532.182 при съседи:
67338.532.183, 67338.532.182, 67338.532.181, 67338.533.75 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен.
Оценката на 11,40/14 ид.ч. от ПИ 67338.532.276, собственост на Донка
Димитрова Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов Кашлакев възлиза на
2 052 лева (две хиляди петдесет и два лева) без ДДС.
Донка Димитрова Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов
Кашлакев да заплатят на Община Сливен разликата в цената на заменяните имоти,
равна на 11 430 лева (единадесет хиляди четиристотин и тридесет лева) без ДДС.
5. Всички разноски по прекратяване на съсобствеността-административна такса,
местен данък, такса вписване и др., са за сметка на Донка Димитрова Кашлакева,
Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов Кашлакев.
6. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
ВНАСЯ:
КМЕТ:................................
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
Диан Стефанов Стефанов в поземлен имот с идентификатор 67338522.57, кв. „Ново
село-изток“, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация е постъпило заявление от Диан Стефанов Стефанов,
притежаващ в съсобственост с Община Сливен поземлен имот с идентификатор
67338.522.57, целият с площ от 414 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Ново селоизток“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване по КККР на гр. Сливен с искане за прекратяване на
съсобствеността чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 16/414 ид.ч. от
поземлен имот с идентификатор 67338.522.57, актувани с акт за частна общинска
собственост №3626/16.08.2017 г.
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, коятo възлиза на 550 лв.
(петстотин и петдесет лева).

Данъчната оценка на 16/414 ид.ч. от имота е 471,80 лв. (четиристотин
седемдесет и един 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 във
вр. с чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г., приета с Решение
№526/26.01.2017г. на ОбС-Сливен с 16/414 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор
67338.522.57, площ: 414 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.
„Ново село-изток“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг вид застрояване по КККР.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Диан Стефанов
Стефанов с ЕГН ………., върху поземлен имот с идентификатор 67338.522.57, целият с
площ от 414 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Ново село-изток“, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване по КККР на гр. Сливен, номер по предходен план: УПИ XV-57, кв. 741 при
съседи: 67338.522.56, 67338.522.53, 67338.522.46, 67338.522.58 по КККР, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, чрез изкупуване дела
на Общината, представляващ 16/414 ид. ч. от поземления имот.
Оценката на 16/414 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.522.57,
възлиза на 550 лв. (петстотин и петдесет лв.) без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
ВНАСЯ
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 14
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 67338.420.285, м.“Батмиш“, землище гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление от Стойчо Трифонов
Стоев, притежаващ в съсобственост с Община Сливен поземлен имот с идентификатор
67338.420.285 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени
със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, местност „Барутни погреби“, целия с

площ от 1059 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно
предназначение на територията: урбанизирана, номер по предходен план: 2894055, с
искане за прекратяване на съсобствеността, чрез изкупуване дела на общината,
представляващ 402/ 1059 ид. части от имота, актувани с акт за частна общинска
собственост № 3636/21.09.2017г. Данъчната оценка на общинската част от недвижимия
имот е 6700,90 лв. (шест хиляди седемстотин лв. и деветдесет ст.)
В имота са изградени три сгради с идентификатори: № 67338.420.285.1,
едноетажна сграда, начин на трайно ползване: друг вид сграда за обитаване, с площ 36
кв.м., №
67338.420.285.2, едноетажна сграда, начин на трайно ползване:
селскостопанска сграда, с площ 15 кв.м. и № 67338.420.285.3, едноетажна сграда, начин
на трайно ползване: селскостопанска сграда, с площ 23 кв.м., които не са общинска
собственост.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти,
член на Камарата на независимите оценители в България, възлизаща на 7180 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 402/ 1059 ид.части от поземлен имот с
идентификатор 67338.420.285 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, местност
„Барутни погреби”, целия с площ от 1059 кв.м, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар
идентификатор: 67338.420.71, 67338.420.255, 67338.420.254, номер по предходен план:
2894055, при съседи: 67338.432.613, 67338.420.213, 67338.420.214, 67338.420.278,
67338.420.71, 67338.420.256, 67338.420.211, актуван с АОС № 3636/21.09.2017г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една страна и
Стойчо Трифонов Стоев с ЕГН ………. от друга, върху недвижим имот, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.420.285 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК,
местност „Барутни погреби“, целия с площ от 1059 кв.м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар
идентификатор: 67338.420.71, 67338.420.255, 67338.420.254, номер по предходен план:
2894055, при съседи: 67338.432.613, 67338.420.213, 67338.420.214, 67338.420.278,
67338.420.71, 67338.420.256, 67338.420.211, актуван с АОС № 3636/21.09.2017г., чрез
изкупуване дела на общината, представляващ 402/1059 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 7180 (седем
хиляди сто и осемдесет) лв.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с.Самуилово, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация са постъпили предложения от кмета на с.
Самуилово, общ.Сливен, за учредяване на право на строеж за изграждане на жилищни
сгради в незастроени жилищни имоти на територията на населеното място на граждани
с установени жилищни нужди.
Заинтересувани лица са подали 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, приета с Решение № 526/26.01.2017г. на ОбС Сливен като в
раздел ІІ- ОПС се добавят следните имоти:
1. УПИ V, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
2. УПИ VІ, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
3. УПИ Х, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
4. УПИ VІ-640, кв.70, с площ от 555 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани 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 жилищни сгради върху общински имоти,
представляващи:
1. УПИ V, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
2. УПИ VІ, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
3. УПИ Х, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;

4. УПИ VІ-640, кв.70, с площ от 555 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Самуилово, 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 договори за възмездно право на
строеж в имотите по т.ІІ.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на пристрояване (тераса) в кв.“Република“, бл.19, вх.А,
ет.1, ап.1, върху поземлен имот- частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.338, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно действащия Подробен устройствен план на кв.“Република“ гр.Сливен,
одобрен с Решение № 309/30.09.2004г. на Общински съвет - Сливен, Урегулиран
поземлен имот І в кв.326 е отреден за „За жилищно строителство”, по действащата
кадастрална карта на града е с идентификатор 67338.516.338 и площ 8038 кв.м. За
имота е съставен АОС № 3522/11.11.2016 г. В общинската администрация е постъпило
заявление, вх.№ 9400-18538/24.08.2017г. от Айдън Мехмедов Абтулов с искане да му
бъде разрешено право на пристрояване (тераса) към жилищна сграда, изградена върху
общински имот – частна общинска собственост.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България пазарна оценка за учредяване право на
пристрояване за ЗП 11,50 кв.м, която възлиза на 340 (триста и четиридесет) лева.
Данъчната оценка за горепосочената застроена площ е 1505,40 лева (хиляда
петстотин и пет лева и 40 ст.).
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.38, ал.2 от
ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017год., с пристройка

(тераса) със застроена площ от 11.50 кв.м, попадаща в ПИ с идентификатор
67338.516.338, с адрес: гр.Сливен кв.“Република“.
2. Учредява право на пристрояване на Айдън Мехмедов Абтулов с ЕГН ……….,
да изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 11,50 (единадесет цяло и
петдесет стотни) кв.м към самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.243.1.1, с
адрес: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.“Република“, бл.19, вх.А, ет.1, ап.1, намиращ се в
жилищна сграда №1, попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.516.338 ( УПИ I, кв.326), по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор
на АК, последно изменение със заповед: 18-7879-04.10.2016г. на Началник на СГККСливен с адрес: гр.Сливен, п.к.8800, кв.“Република“, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, целия
с площ 8038 кв.м по кадастралната карта на гр.Сливен, при съседи: 67338.516.221,
67338.516.222, 67338.516.238, 67338.516.237, 67338.516.243.
Цената на правото на пристрояване за 11,50 (единадесет цяло и петдесет стотни)
кв.м, възлиза на 1506 (хиляда петстотин и шест) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване право на
пристрояване по т.2.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на пристрояване (тераса) в кв.“Република“, бл.28, вх.А,
ет.1, ап.1, върху поземлен имот- частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.211, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно действащия Подробен устройствен план на кв.“Република“ гр.Сливен,
одобрен с Решение № 309/30.09.2004г. на Общински съвет - Сливен, част от
Урегулиран поземлен имот І в кв.325 е отреден за „За жилищно строителство и
гаражи”, по действащата кадастрална карта на града е с идентификатор 67338.516.211, с
площ 4926 кв.м. За имота е съставен АОС № 3628/21.08.2017 г. В общинската
администрация е постъпило заявление, вх.№ 9400-16249/03.08.2017г. от Стоянка
Колева Бълджиларска, с искане да й бъде разрешено право на пристрояване (тераса)
към жилищна сграда, изградена върху общински имот – частна общинска собственост.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на

Камарата на независимите оценители в България пазарна оценка за учредяване право на
пристрояване за ЗП 7,60 кв.м, която възлиза на 220 (двеста и двадесет) лева.
Данъчната оценка за горепосочената застроена площ е 1094,30 лева (хиляда и
деветдесет и четири лева и 30 ст.).
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.38, ал.2 от
ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017год., с пристройка
(тераса) със застроена площ от 7,60 кв.м, попадаща в ПИ с идентификатор
67338.516.211, с адрес: гр.Сливен кв.“Република“.
2. Учредява право на пристрояване на Стоянка Колева Бълджиларска с ЕГН
………., да изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 7.60 (седем цяло и
шестдесет стотни) кв.м към самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.212.1.1,
с адрес: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.“Република“, бл.28, вх.А, ет.1, ап.1, намиращ се в
жилищна сграда №1, попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 67338.516.211 (част от УПИ I, кв.325), по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор
на АК, с адрес: гр.Сливен, п.к.8800, ул.“Д-р Захари Димитров“ №27, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване, целия с площ 4926 кв.м по кадастралната карта на гр.Сливен, при съседи:
67338.516.200, 67338.516.204, 67338.516.203, 67338.516.202, 67338.516.211.
Цената на правото на пристрояване за 7,60 (седем цяло и шестдесет стотни) кв.м,
възлиза на 1095 (хиляда и деветдесет и пет) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване право на
пристрояване по т.2.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев- кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на пристрояване (тераса) в кв.“Република“, бл.19, вх. А,
ет.2, ап.3, върху поземлен имот- частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.338, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно действащия Подробен устройствен план на кв.“Република“ гр.Сливен,
одобрен с Решение № 309/30.09.2004г. на Общински съвет - Сливен, Урегулиран
поземлен имот І в кв.326 е отреден за „За жилищно строителство”, по действащата
кадастрална карта на града е с идентификатор 67338.516.338 и площ 8038 кв.м. За
имота е съставен АОС № 3522/11.11.2016 г. В общинската администрация е постъпило
заявление, вх.№ 9400-18537/24.08.2017г. от Ганка Тотева Златева, Веселинка Иванова
Златева и Радостин Иванов Златев, с искане да им бъде разрешено право на
пристрояване (тераса) към жилищна сграда, изградена върху общински имот – частна
общинска собственост.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България пазарна оценка за учредяване право на
пристрояване за ЗП 11,50 кв.м, която възлиза на 340 (триста и четиридесет) лева.
Данъчната оценка за горепосочената застроена площ е 1505,40 лева (хиляда
петстотин и пет лева и 40 ст.).
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.38, ал.2 от
ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017год., с пристройка
(тераса) със застроена площ от 11.50 кв.м, попадаща в ПИ с идентификатор
67338.516.338, с адрес: гр.Сливен кв.“Република“.
2. Учредява право на пристрояване на Ганка Тотева Златева с ЕГН ………,
Веселинка Иванова Златева с ЕГН ………. и Радостин Иванов Златев с ЕГН ………., да
изградят пристройка (тераса) със застроена площ от 11,50 (единадесет цяло и петдесет
стотни) кв.м към самостоятелен обект с идентификатор № 67338.516.243.1.3, с адрес:
гр.Сливен, п.к. 8800, кв.“Република“, бл.19, вх.А, ет.2, ап.3, намиращ се в жилищна
сграда №1, попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.516.338 ( УПИ I, кв.326), по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: 18-7879-04.10.2016г. на Началник на СГКК-Сливен с
адрес: гр.Сливен, п.к.8800, кв.“Република“, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, целия с площ 8038
кв.м по кадастралната карта на гр.Сливен, при съседи: 67338.516.221, 67338.516.222,
67338.516.238, 67338.516.237, 67338.516.243.
Цената на правото на пристрояване за 11,50 (единадесет цяло и петдесет стотни)
кв.м, възлиза на 1506 (хиляда петстотин и шест) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване право на
пристрояване по т.2.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с площ 115 кв.м. в сутерена на СУ „Хаджи Мина Пашов“,
гр. Сливен е сключен договор за наем със спечелилия търга участник
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 23.10.2012 год. след проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на имот, публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 115
кв.м. в сутерена на СУ „Хаджи Мина Пашов“, гр. Сливен е сключен договор за наем
със спечелилия търга участник. Срокът на този договор изтече на 23.10.2017 год.
В Общинска администрация Сливен с вх. №6704-233/17.10.2017 г. постъпи
предложение от директора на СУ „Хаджи Мина Пашов“, гр. Сливен, относно
необходимостта от отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с площ 115 кв.м. в сутерена на СУ „Хаджи Мина Пашов“,
гр. Сливен е сключен договор за наем със спечелилия търга участник (Акт за публична
за общинска собственост №894/23.01.2001 г.).
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 19, ал. 4 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. 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, както следва:
Имот
№
1 Помещение с площ 115 кв.м. в сутерена на СУ
„Хаджи Мина Пашов“, гр. Сливен е сключен
договор за наем със спечелилия търга участник

Площ

Предназначение

115 м2

Производство на
сладкарски
изделия

2. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща помещение с площ 115 кв.м. в сутерена на СУ „Хаджи
Мина Пашов“, гр. Сливен е сключен договор за наем със спечелилия търга
участник.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от имота :

Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;

Начална тръжна месечна наемна цена: 230 (двеста и тридесет) лева, без ДДС

Депозит: 230 (двеста и тридесет) лева;

Стъпка на наддаване: 20 (двадесет) лева;


Срок за наемане: 5 (пет) години;

Предназначение: производство на сладкарски изделия;

Изисквания към кандидатите:
да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ;
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на търга за
отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и сключването на договор със спечелилия
участник.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с полезна площ 34 кв.м. в източната част на първи етаж на
двуетажна масивна сграда „Общински дом и поща“ в с. Стара река, общ. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация Сливен с вх. №1000-1380/06.10.2017 г. постъпи
предложение от Стефан Стефанов – Кмет на с. Стара река, общ. Сливен относно
необходимостта от отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с полезна площ 34 кв.м. в източната част на първи етаж на
двуетажна масивна сграда „Общински дом и поща“ в с. Стара река, общ. Сливен (Акт
за публична за общинска собственост №9/11.08.2000 г.).
Кметът е посочил, че помещенията в сградата на здравен дом, които в момента се
ползват от наемателя „ГППИМП-Медик Биг“ ООД по силата на договор за наем от
01.03.2017 г. за лекарски кабинет не отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и
изискванията за безопасност.
С цел задоволяване на здравните потребности на селото и околните села и наличие
на лекарски кабинет в селото, отговарящ на всички санитарно-хигиенни изисквания и
изисквания за безопасност считам, че е целесъобразно да се открие процедура за
отдаване под наем на помещението намиращото се на първи етаж в сградата на
кметството за разкриване на лекарски кабинет..
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 19 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе
следното

РЕШЕНИЕ:
1. 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, както следва:
Имот
Площ
Предназначение
№
34 м2
1 помещение с полезна площ 34 кв.м., в източната
За разкриване на
част на първи етаж на двуетажна масивна сграда
лекарски
„Общински дом и поща“ в с. Стара река, общ.
кабинет
Сливен
2. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща помещение с полезна площ 34 кв.м. в източната част
на първи етаж на двуетажна масивна сграда „Общински дом и поща“ в с. Стара
река, общ. Сливен.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от имота :

Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;

Начална тръжна месечна наемна цена: 35 (тридесет и пет) лева, без ДДС

Депозит за участие в търга: 35 (тридесет и пет) лева;

Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;

Срок за наемане: 5 (пет) години;

Предназначение: за разкриване на лекарски кабинет;

Изисквания към кандидатите:
да са с регистрирана практика за първична или специализирана медицинска
помощ;
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на търга за
отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и сключването на договор със спечелилия
участник.
ВНАСЯ,
СТОЯН МАРКОВ
За Кмет на Община Сливен
Съгласно заповед №РД-15-2319/06.10.2017 г.
Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост,
представляващ барака с площ 40 кв.м., находяща се в двора на ІV ОУ „Димитър
Петров”, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 08.10.2012 год. след проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на имот – публична общинска собственост, представляващ Барака с площ 40 кв.м.,
находяща се в двора на ІV ОУ „Димитър Петров”, гр. Сливен е сключен договор за
наем със спечелилия търга участник. Срокът на този договор изтече на 08.10.2017 год.
С писмо изх. №4701-368 от 25.09.2017 год. наемателя и директора на учебното
заведение са информирани, че съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 4 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Сливен части от имоти, публична общинска собственост, предоставени за управление
на училища, детски градини и обслужващи звена, които не са необходими за
провеждане на учебния процес могат да се отдават под наем за срок от 5 години, при
условия, че наемането им не пречи на учебния процес. Предложението до Общински
съвет Сливен за отдаване под наем се изготвя от отдел „Общинска собственост“ при
Общинска администрация Сливен след писмено заявление от директора на учебното
заведение.
Също така в цитираното по-горе писмо е посочено, че при откриване на процедура
за отдаване под наем, настоящия наемател може да ползва общинския имот при
условията на сключения на 08.10.2012 г. договор за наем.
Във връзка с писмо с изх. №4701-368 от 25.09.2017 г., в Община Сливен с
Вх.№6704-219/04.10.2017 г. е постъпило заявление от Директора на ІV ОУ „Димитър
Петров”, гр. Сливен за откриване на процедура за провеждане на нов публичен търг за
отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ Барака с
площ 40 кв.м., находяща се в двора на ІV ОУ „Димитър Петров”, гр. Сливен, (акт за
публична общинска собственост №950 от 26.04.2001 г), при следните условия:начална
месечна тръжна наемна цена – 100 лева без ДДС, срок за наемане – 2 /две/ години и
предназначение: книжарница.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 19, ал. 4 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. 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, както следва:
Имот
№
1 Барака с площ 40 кв.м., находяща се в двора на ІV
ОУ „Димитър Петров”, гр. Сливен

Площ

Предназначение

40 м2

Книжарница

2. Дава съгласие за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост,
представляващ Барака с площ 40 кв.м., находяща се в двора на ІV ОУ „Димитър
Петров”, гр. Сливен.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на имота :

Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;

Начална тръжна месечна наемна цена: 100 (сто) лева, без ДДС

Депозит за участие в търга: 100 (сто) лева;

Стъпка на наддаване: 10 (десет) лева;

Срок за наемане: 2 (две) години;

Предназначение: книжарница;

Изисквания към кандидатите:

да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ;
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на търга за
отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и сключването на договор със спечелилия
участник.
ВНАСЯ,
СТОЯН МАРКОВ
За Кмет на Община Сливен
Съгласно заповед №РД-15-2319/06.10.2017 г.

Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за
охраняем паркинг, находящ се североизточно от кв.33 на кв.“Промишлена зона“,
гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпило заявление с вх. № 9400-21136
от 20.09.2017 г. от Красимир Панайотов за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.
Теренът се намира североизточно от кв.33 на кв.“Промишлена зона“, гр. Сливен с площ
1212 кв.м, представляващ част от уличната регулация, обособен като паркинг, съгласно
скица №1445 от 09.10.2017г. от Дирекция УТ – Община Сливен.
Считам, че е целесъобразно за Община Сливен да бъде отдадена под наем частта
от този имот, чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури
приходи в общинския бюджет.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Раздел VІ – „Отдаване под наем“ в Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 год., с част от
имот- публична общинска собственост, находящ се североизточно от кв.33 на
кв.“Промишлена зона“, гр. Сливен, с площ 1212 кв.м, представляващ част от уличната
регулация, обособен като паркинг.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост,
описана в т.1, съгласно скица №1445от 09.10.2017г. от Дирекция УТ – Община Сливен.
3. Определя следните условия за отдаване под наем:
3.1. Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване
3.2. Начална месечна наемна цена: 850 (осемстотин и петдесет) лева без ДДС,
трета зона;
3.3. Депозит: 850 (осемстотин и петдесет) лева;
3.4. Стъпка на наддаване: 85 (осемдесет и пет) лева;
3.5. Срок за наемане: 5 (пет) години;
3.6. Предназначение: за охраняем паркинг.
3.7. Изисквания към кандидатите:
- Да са еднолични търговци или юридически лица регистрирани по смисъла на
ТЗ.
3.8. Задължения на наемателя:
- Откриване на партиди със съответните дружества, както и монтажа на
подотчетни уреди е задължение на наемателя.
- Наемателят заплаща всички режийни разноски, свързани с ползването на
терена.
- Наемателят се задължава при поставяне на лека ограда, преместваеми обекти и
рекламни елементи в терена да се снабди с необходимите документи, съгласно Закона
за устройство на територията, Наредбата за преместваемите обекти за търговски и
други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на
Община Сливен и Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Сливен,
за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
- Наемателят да поддържа чистотата върху частта от терена отдадена под наем,
както и да осигури в обекта кошчета за отпадъци.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на търга
за отдаване под наем и сключването на договор със спечелилия участник.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Обявяване конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Градска
мобилност” Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 595 от 23.02.2017 г. на Общински съвет-Сливен за временно
изпълняващ длъжността директор на Общинско предприятие „Градска мобилност” е
избран г-н Димитър Алексеев Пантелеев. Сключен е договор за управление със срок до
провеждане на конкурс. Необходимо е да се вземе решение за провеждане на конкурс.
Съгласно чл. 39, ал. 1 от Наредбата, конкурсът се открива със заповед на кмета, след
решение на Общински съвет-Сливен.
Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5
и във връзка с чл. 39 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. Обявява конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Градска
мобилност”, както следва:
а/ Предмет на конкурса:
 Избор на директор на Общинско предприятие „Градска мобилност”;
б/ Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
 Образование – висше;
 5 /пет/ години трудов стаж;
 3 /три/ години управленски опит;
 Да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване от
свобода, освен ако не са реабилитирани;
 Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска
дейност;
в/ Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:
1. Заявление за участие в конкурс – по образец;
2. Автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Декларация, че лицето не е лишено по съответния ред от правото да
упражнява търговска дейност – по образец;
5. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше образование;
6. Документ за допълнителна квалификация и правоспособност;
7. Документ удостоверяващ продължителността на професионалния опит –
трудова книжка, служебна книжка, договор за възлагане и други;
8. Свидетелство за съдимост.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на Община
Сливен в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса.
г/ Бизнес-задача, в съответствие със стратегията за развитие на предприятието:
 Бизнес-програма за развитие и управление на предприятието за 3 /три/
години /2018 г. – 2020 г./ със следните показатели:
- приходи от услуги;
- оптимизиране разходите за издръжка;
- среден брой работни места/структура на персонала;
- инвестиции;
д/ Критерии за оценка на бизнес-програмата:
-степен на реална приложимост на бизнес-програмата;
- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;
- логическа структура на бизнес-програмата;
2. Утвърждава договор за възлагане управлението на общинското предприятие.

3. При липса на подадени заявления или липса на кандидати отговарящи на
посочените условия, удължава крайния срок за подаване на заявления за участие в
конкурса с 15 дни.
4. Възлага на кмета на общината да осигури организационно провеждането на
конкурса.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 24

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 № 020016, находящ се в землището
на с.Панаретовци, 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.№ 4704-2974/12.10.2017г.
от Стоян Тодоров Стоянов – Управител на «ЕКО ФАРМ-2005»ЕООД-Сливен,
постъпило в едно със скица № К02119 от 09.10.2017г. от ОС”Земеделие” - Сливен и
Задание по чл.125 от ЗУТ, с искане за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план за поземлен имот № 020016, находящ се в м.”Султанка” в
землището на с.Панаретовци, община Сливен. Съгласно скицата имотът е земеделски,
НТП „нива”, като граничи непосредствено с вече преотредени „за птицеферма” и
застроени имоти на същия собственик. Заданието за проектиране предвижда
разширение на действаща птицеферма.
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 разширение на

действаща птицеферма за поземлен имот № 020016 в м.”Султанка”, землище на
с.Панаретовци, община Сливен, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот поземлен имот № 020016, находящ се в
м.”Султанка” в землището на с.Панаретовци, 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. 25

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 № 81387.4.8, находящ се в землището
на с.Чинтулово, община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Закона за устройство на територията разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии се дава с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината, а исканията за даване на разрешения се придружават от задание за
проектиране, с което се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът
подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти. В
тази връзка представям на Вашето внимание Заявление с вх.№ 9400-21768/28.09.2017г.
от Зюмбюла Йорданова Иванова от с.Чинтулово, постъпило в едно с копие от скица №
15-273550-13.06.2017г. от СГКК - Сливен и Задание по чл.125 от ЗУТ, с искане за
разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с
идентификатор 81387.4.8 по Кадастралната карта, находящ се в м.”Касъмово” в
землището на с.Чинтулово, община Сливен. Съгласно скицата имотът е земеделски,
НТП „нива”, като граничи непосредствено с урбанизираната територия на населеното
място. Заданието за проектиране предвижда изграждане в имота на малко-етажни
жилищни сгради.
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
идентификатор 81387.4.8 по Кадастралната карта, находящ се в м.”Касъмово”, землище
на с.Чинтулово, община Сливен, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот с идентификатор 81387.4.8 по
Кадастралната карта, находящ се в м.”Касъмово”, землище на с.Чинтулово, 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. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – Председател на ПК по ОНКВ
ОТНОСНО: Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание, проведено на 17.10.2017 г. Комисията по стипендиите
разгледа постъпилите искания за отпускане на месечни стипендии и еднократно
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен за
бюджетната 2017 година /справка Протокол № 3 от 17.10.2017 г. /.
Комисията установи, че всички кандидати са предоставили необходимите
документи, съгласно чл. 17 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за бюджетната 2017 година,
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

1. Утвърждава Протокол № 3 от 17.10.2017г. на Комисията по стипендиите за
отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен да се осигури финансов ресурс за получаване на месечните стипендии.
3. Изплащането да се осъществява, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 и т. 2 и чл. 16,
ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии за
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
Приложение: Протокол № 3 от 17.10.2017 г. на Комисията по стипендиите.
ВНАСЯ
Соня Келеведжиева
Председател на ПК по ОНКВ
ПРОТОКОЛ №3
Днес 17.10.2017 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха :
1. Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет – председател на комисията
2. Силвия Никова – общинска администрация – член на комисията
3. Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията
4. Красимир Кръстев – общински съветник – член на комисията
5. Георги Иванов – общински съветник – член на комисията
6. Соня Келеведжиева – общински съветник – член на комисията
Г-жа Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет – председател на комисията
предложи на комисията в състава да влезе г-жа Дора Чанева –старши експерт в
дирекция „ОКВО“ при община Сливен на мястото на г-жа Милена Чолакова.
На заседанието присъства още Светла Бунчева – старши експерт в дирекция
„Образование, култура и връзки с обществеността” – секретар на комисията.
Заседанието премина при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Информация относно броя на постъпилите предложения за отпускане на
месечни стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени
дарби от община Сливен за 2017 година – есенна сесия .
2. Определяне носители на месечни стипендии и еднократно финансово
подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2017 година –
есенна сесия.
Комисията започна своята работа в стая 102 на Община Сливен от 13.00 часа.
В деловодството на общинска администрация са постъпили искания за месечни
стипендии и за еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби
за 2017 година от следните кандидати:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Христиана Христова Халачева
Евгени Емилиянов Петров
Герман Стоянов Стоянов
Грациела Иванова Златанова
Розалина Иванова Влахова
Иван Тихомиров Тенев
Ралица Пламенова Жекова
Оля Иванова Божекова
Никол Стефанова Тенева
Маргарита Ивайлова Георгиева
Стефания Ивайлова Георгиева
Йоанна Петкова Иванова
Ивона Дичкова Неделчева
Магдалена Петрова Георгиева
Любена Чавдарова Йорданова
Калоян Милков Хаджистойчев
Ивелина Димитрова Димитрова
Искра Иванова Стойчева
Христо Стилианов Динев
Павел Росенов Димитров
Данчо Стефанов Ганушев
Никола Йорданов Ников
Кристиян Миленов Тодоров
Александра Бориславова Балинова
Софи Стефанова Тенева
Георги Бориславов Балинов
Ивайло Донков Михалев
Йордан Петров Петров
Илиян Росенов Русев
Никола Петров Стефанов
Павлин Иванов Иванов
Стилиян Николаев Колев
Цветомир Калинов Гемеджиев
Деян Николаев Колев
Димитър Пламенов Ташев
Бисер Невенов Пенев
Серджан Ашкънов Салимов
Карина Димитрова Цонева
Иван Петров Стефанов
Георги Динков Стефанов
Виторио Илиев Попов

НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
с.Гавраилово
с.Глушник
с. Глушник
с. Глушник
гр.Сливен
гр.Сливен
с. Ковачите
гр.Сливен
гр.Сливен
с. Гавраилово
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
с. Глушник
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
с. Въглен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен

Комисията разгледа документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване,
за да установи дали отговарят на обявените изисквания в Раздел ІV, чл.17 от Наредбата
за условията и реда за отпускане на стипендии за финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от община Сливен. При проверката се констатира, че всички
кандидати са представили необходимите документи.
Комисията взе единодушно
решение стипендиите да бъдат прехвърляни в други направления.
На основание чл.15, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 комисията присъди месечни стипендии на
следните кандидати :
№ по Име, презиме, фамилия
ред
на класираните ученици
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Грациела Иванова Златанова
Розалина Иванова Влахова
Оля Иванова Божекова
Никол Стефанова Тенева
Стефания Ивайлова Георгиева
Йоанна Петкова Иванова
Ивона Дичкова Неделчева
Магдалена Петрова Георгиева
Любена Чавдарова Йорданова
Калоян Милков Хаджистойков
Ивелина Димитрова Димитрова
Христо Стилианов Динев
Йордан Петров Петров
Никола Петров Стефанов
Павлин Иванов Иванов
Стилиян Николаев Колев
Деян Николаев Колев
Карина Димитрова Цончева

Разпределение на
стипендиите по
месеци
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.

Общо

Обща
сума
в
лева
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
12 420
лв.

На основание чл.16, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 комисията определи следните кандидати
за еднократно финансово стимулиране:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име, презиме, фамилия на
класираните ученици
ЕВГЕНИ ЕМИЛИЯНОВ ПЕТРОВ
ИВАН ТИХОМИРОВ ТЕНЕВ
РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ЖЕКОВА
МАРГАРИТА ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
КРИСТИЯН МИЛЕНОВ ТОДОРОВ
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВА БАЛИНОВА
СОФИ СТЕФАНОВА ТЕНЕВА
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ БАЛИНОВ
ИЛИЯН РОСЕНОВ РУСЕВ

Сума за изплащане
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.

11.
12.

ГЕОРГИ ДИНКОВ СТЕФАНОВ
ВИТОРИО ХРИСТОВ ПОПОВ

300 лв.
300 лв.

Общо

3 600 лв.

На основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен, Комисията по стипендиите взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Съгласно чл. 15 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община
Сливен, на младежите и децата посочени в протокола да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечна стипендия и еднократно финансово стимулиране.
2. Средствата да се осигурят по Решение 254/1997 година на Общински съвет
Сливен, съгласно Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи от община Сливен за текущата година, приета от Общински съвет
Сливен.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пепа Димитрова - Чиликова –
Силвия Никова –
Пламен Крумов –
Красимир Кръстев –
Георги Иванов –
Соня Келеведжиева -

Т. 27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – общински съветник, председател на ПК ОНКВ
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год.
на Общинския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен бяха входирани следните искания за отпускане на
финансови средства от:
1. ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ - Сливен, във връзка с провеждането на две
национални състезания по английски език.
Висока е оценката на МОН за работата в ПГПЗЕ„Захарий Стоянов“ – Сливен и
затова гимназията е натоварена да бъде домакин на събития от национален мащаб. Има
привилегията и отговорността да организира две състезания с национална значимост:

Национално състезание по речеви и комуникативни умения /на английски език/, което
ще се проведе в рамките на три дни – от 10.11.2017г. до 12.11.2017г. и Национално
състезание „БЕСТ“ по английски език – от 08.12.2017г. до 10.12.2017г;
2. Димитър Андреев - кмет на кметство с. Гавраилово, общ. Сливен за подготовка
и провеждане на Детски празник, по повод традиционния празник на селото –
Архангеловден.
В празника ще вземат участие деца и ученици от ОУ „Найден Геров“ и Детска
градина „Зорница“. Ще бъдат организирани спортни мероприятия, конкурс за рисунка
на тема „Гавраилово – моето родно село“ и други развлечения за децата.
ПК по образование, наука, култура и вероизповедание на свои заседания разгледа
исканията и прие решения да предложи на Общинския съвет отпускането на финансови
средства на гореизброените организации.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам
Общинският съвет да приеме следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1500 / хиляда и петстотин / лева на:
1. Кметство с. Гавраилово - общ.Сливен, за театрално представление,
озвучаване, награди, спортни и забавни игри по повод отбелязване празника на селото Архангеловден.
2. ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – гр.Сливен, за организиране и провеждане на две
национални състезания по английски език: Национално състезание по речеви и
комуникативни умения /на английски език/ и Национално състезание „БЕСТ“ по
английски език.
II. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет:
/приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2017г./
III. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да обявяват или
рекламират спомоществователството на Общински съвет Сливен за конкретната
инициатива.
IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да представят до
31.03.2018год. отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА
Т. 28
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Галина Вучкова – общински съветник, зам.-председател на ПК ОНКВ
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год. на
Общинския съвет на НЧ „Просвета-1935“ с. Глушник за осигуряване на награден фонд
на Маскарадни игри – Глушник 2018

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен е внесено искане от НЧ“Просвета-1935“ с. Глушник
за отпускане на финансови средства за организация и провеждане на Маскарадни игри
– Глушник 2018.
Според културния календар на Община Сливен през 2018 год. домакин на
Маскарадни игри 2018 ще бъде НЧ „Просвета -1935“ с. Глушник. Маскарадните игри се
утвърдиха като традиция в културния календар на община Сливен.
ПК по образование, наука, култура и вероизповедание на свое заседание разгледа
искането и прие решене да предложи на Общинския съвет отпускането на финансови
средства на читалището.
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 1 200 / хиляда и двеста/ лева на НЧ
„Просвета-1935“ с. Глушник за осигуряване на награден фонд на Маскарадни игри –
Глушник 2018.
II. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет:
/приложение №9 от бюджета на Община Сливен за 2017г./
III. НЧ „Просвета-1935“ с. Глушник,
да обяви или рекламира
спомоществователството на Общински съвет Сливен за конкретната инициатива.
IV. НЧ „Просвета-1935“ с. Глушник, да представи до 31.03.2018год. отчет за
изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при
Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ГАЛИНА ВУЧКОВА
Т. 29
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ПЛАМЕН КРУМОВ – общински съветник, председател на ПК за децата, младежта
и спорта
Относно: Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11 от Бюджета
на Община Сливен за 2017 година
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общински съвет Сливен бяха входирани искания за финансиране на Спортни
клубове за финансиране на по Приложение №7 т.11 от Бюджета на Община Сливен за
2017 год.:

1. АСК „Бокс“ гр. Сливен за награждаване на Данчо Стефанов Ганушев,
състезател на клуба, който на Европейско първенство на 25.07.2017 год. завоюва
бронзов медал.;
2. ЦПЛР – Детски комплекс, гр. Сливен за провеждане на шахматен турнир във
връзка с Празника на Сливен – Димитровден
3. БК „Сливен Баскет“ за подпомагане кампанията на клуба „Да помогнем на
Стилиян да се върне в баскетболната зала“
4. АСК“Скорпион“ за провеждане на 37-то издание на рали „Сливен“. Рали
„Сливен“ се утвърди като едно от най-значимите спортни мероприятия в града ни.
Постоянната комисия за децата младежта и спорта разгледа исканията на свое
заседание и предлага на Общинския съвет да се отпуснат финансови средства за
допълнително финансово подпомагане на гореизброените организации.
На основание гореизложеното и чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, предлагам на Общинският съвет Сливен да
приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отпуска финансови средства в размер на 250/двеста и петдесет/лв. на Данчо
Стефанов Ганушев състезател на АСК „Бокс“, гр. Сливен за завоювано трето
място на Европейско първенство по бокс, проведено на 25.07.2017 год.
2. Отпуска финансови средства в размер на 500/петстотин/лева на ЦПЛРДетски комплекс, Сливен за предоставяне на финансови средства за
провеждане на шахматен турнир.
3. Отпуска финансови средства в размер на 2 000/две хиляди/лева на БК
„Сливен Баскет“ за подпомагане кампанията на клуба „Да помогнем на
Стилиян да се върне в баскетболната зала“
4. Отпуска финансови средства в размер на 10 000/десет хиляди/лева на
АСК“Скорпион“ за провеждане на 37-то издание на Рали „Сливен“.
5. Спортните клубове и г-н Данчо Ганушев в срок до 16.02.2018г. да
предоставят отчет за изразходваните финансови средства.
6. Финансовите средства да се осигурят от Приложение 7, т. 11 „Резерв за
допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС“ на Бюджета на
Община Сливен за 2017г.
7. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
В Н А С Я:
ПЛАМЕН КРУМОВ

Т. 30

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Иван Данчев – общински съветник
ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общинския съвет постъпиха заявления от граждани за финансова помощ и
становища по тях от общинската администрация както следва:
1. Елена Петрова Петкова от гр.Сливен. Г-жа Петкова е вдовица отскоро, когато
почива съпругът й след продължително и тежко боледуване, за което семейството е
отделяло много средства за лечение. Живее с дъщеря си, която е несемейна и
безработна;
2. Надка Симеонова Димитрова от с.Сотиря, общ.Сливен. Г-жа Димитрова е
претърпяла животоспасяваща операция, като лечението продължава с неотложни
хемодиализни процедури;
3. Веска Василева Байчарова от гр.Сливен, която страда от спастична церебрална
парализа /квадрипареза - тежка степен/ с определена 100% нетрудоспособност;
4. Андон Йорданов Тодоров от гр.Сливен. Г-н Тодоров е семеен, с четири деца,
които посещават училище. В следствие на възникнал пожар на 30.08.2017г. е
унищожена цялата покъщнина на семейството;
5. Тодор Йорданов Анастасов от гр.Сливен, който е претърпял оперативна
интервенция за смяна на тазобедрена става. Има определена 58% нетрудоспособност.
6. Костадин Димитров Стаматов от гр. Сливен, който е пенсионер по болест с
определена 100% нетрудоспособност. Г-н Стаматов е с диагноза терминален стадий на
бъбречна болест и е включен на хемодиализа.
ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика на свои заседания разгледа
заявленията 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 500 /петстотин / лева на:
1. Тодор Йорданов Анастасов с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………. за
възстановяване и поддържане на здравословното му състояние;
2. Андон Йорданов Тодоров с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………… за покриване
на социални и битови нужди.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 550 /петстотин и петдесет / лева на:
1.Елена Петрова Петкова с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………. за покриване на
социални нужди;

2. Надка Симеонова Димитрова с ЕГН ………. от с.Сотиря, общ.Сливен,
местност „Попенец“№8 за възстановяване на здравноосигурителни права.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева на
Костадин Димитров Стаматов с ЕГН ………. от гр. Сливен, ……….. за
възстановяване и поддържане на здравословното му състояние.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
Веска Василева Байчарова с ЕГН ………. от гр.Сливен,………… за лечение.
V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет”.
VI. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 31.03.2018год.
разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна
политика при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
Д-Р ИВАН ДАНЧЕВ

