Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на бюджета на община Сливен за 2018 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към 31.03.2018 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
103 727 589 лв.
- по разходите, общо
103 727 589 лв.
По съществени причини за изменението на бюджета:
1. Приходи - във връзка с писмо на директора на Драматичен театър „Стефан Киров”
Сливен е необходимо да се предостави допълнително трансфер в размер на 25 000 лв. за
подготовка на честването на 100 годишния юбилей на театъра. Сумата е за сметка на разходите,
планирани за културния календар на общината за 2018 г.
2. Разходи:
2.1. В бюджета не са планирани разходи за овладяване на критични ситуации, които са
входирани с искане за финансиране на основание глава трета, раздел ІІ, чл. 15 и 16 т. 3. от
Правилника на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет. Необходимо е да се планират разходи за частично погасяване на
задължения към доставчици, до одобряване на допълнителни разходи/трансфери, за да се
предотврати завеждането на съдебни искове в размер на 120 000 лв. за текущи ремонти и 40 000
лв. за капиталови разходи. Увеличаването на разходите е за сметка на резерва за непредвидени
и неотложни разходи.
2.2. Необходимо е да се промени плана за разходи за възнаграждения и осигуровки във
връзка с:
2.2.1. Доклад на главен счетоводител на „Други служби и дейности по социално
осигуряване, подпомагане и заетостта”: увеличение от 01.04.2018 г. на разходите за
възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя с 1 080 лв., за сметка на разходите за
издръжка – държавна дейност „Други служби и дейности по социално осигуряване,
подпомагане и заетостта”.
2.2.2. Доклад на председателя на общинския съвет по наркотични вещества: увеличение
от 01.01.2018 г. на разходите за възнаграждения с 4 304 лв., за сметка на разходите за издръжка
– държавна дейност „Други дейности по здравеопазването”.
2.2.3. Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” от 10.10.2016 г.:
2.2.3.1. дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини”
(делегирана от държавата дейност): увеличение от 01.04.2018 г. на възнаграждения и
осигуровки за сметка на работодателя с 15 069 лв. за сметка на разходите за издръжка;
2.2.3.2. дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” (делегирана от
държавата дейност): увеличение от 01.04.2018 г. на възнаграждения и осигуровки за сметка на
работодателя с 35 585 лв. за сметка на разходите за издръжка.
2.2.4. Докладна записка от заместник-кмет: увеличение от 01.05.2018 г. на разходите за
възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя с 14 200 лв., за сметка на разходите за
издръжка – местна дейност „Други дейности по културата”.

2.3. Необходимо е да се промени плана между разходи за издръжка и капиталови
разходи по предложение на второстепенен разпоредител с бюджет (заместник кмет „ФОИ” за
„Управление”, директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Селище
Качулка”, кмет на с. Камен).
2.4. Промени в плана за капиталови разходи с източници на финансиране:
2.4.1. Целева субсидия - между отделни обекти.
2.4.2. Собствени бюджетни средства - между отделни обекти.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,
предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2018 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. април 2018 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и дейности в
бюджета на Община Сливен за 2018 г.
3. Приложение № 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати през 2018 г.
4. Приложение № 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на
Община Сливен за 2018 г. по източници на финансиране.
5. Приложение № 5 - Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи
по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал. 2
от ЗПФ.
6. Приложение № 6 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /

Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. на Община
Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на чл. 20а, ал. 1 от Закона за закрила на детето към Община Сливен е
създадена Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват
представители на Общинска администрация - Сливен, Областната дирекция на Министерството
на вътрешните работи - Сливен, Регионалното управление на образованието - Сливен,
Регионалната здравна инспекция - Сливен, Дирекция "Социално подпомагане" - Сливен,
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните – Сливен, както и други, които осъществяват дейности по закрила на детето.
Общинската програма за закрила на детето за 2018г. на Община Сливен е разработена от
Комисията за детето в изпълнение на чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето, кореспондира с Годишния план за действие по изпълнение на „Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община Сливен” за 2018г., както и с
други документи имащи отношение към регламентиране процеса на предоставяне на социални
услуги за деца в риск и техните семейства, както и осигуряването на мерки и дейности за
закрила съобразно законодателството.
Проектът на Общинска програма за закрила на детето за 2018г. на Община Сливен е
приет на заседание на Комисия за детето към Община Сливен, проведено на 04.04.2018г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3,
ал. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, предлагам Общинския
съвет да вземе следното
РЕШ Е НИЕ:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. на Община Сливен.

ВНАСЯ,
РУМЕН ИВАНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
/Съгласно Заповед № РД 15-609/10.04.2018г./

ПРОЕКТ
ОБЩИНА СЛИВЕН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2018 година
I. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цели:
Дейности
Отговорни органи
Финансово осигуряване
1. Развиване на мерки в
подкрепа на родителите
при наличие на риск за
изоставяне на детето.

2. Развиване система за
подкрепа на отговорно
родителство.

3. Гарантиране на правота
на децата на семейна
среда и на достъп до
качествена грижа и
услуги според
индивидуалните им

1.1. Развиване на социални услуги и дейности по
превенция на изоставянето на дете и настаняването му в
специализирана институция.
1.2. Популяризиране възможностите на социалните услуги
за начините и видове подкрепа за деца и семейства в
нужда.
1.3. Осигуряване на ефективна подкрепа на семейства
чрез предоставяне на финансови помощи и/или помощи в
натура за подпомагане отглеждането на детето в семейна
среда.
2.1. Подкрепа на семейства в неравностойно положение в
съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за
закрила на детето-„отглеждане на децата в семейна среда
чрез развитие на алтернативни услуги за деца, както и
чрез предоставяне на финансови помощи или помощи в
натура”.
2.2. Реализиране на Програма за повишаване на
родителския капацитет и напомняне на ангажиментите на
отговорното родителство. Програмата е с акцент в
работата с родители от малцинствени групи.
3.1. Предоставяне на социални услуги в 2 ЦНСТ за деца и
младежи с увреждания; 2 ЦНСТ за деца без увреждания;
Център за социална рехабилитация и интеграция;Дневен
център за деца с увреждания; КСУДС/ЦОП, ЦРДУ, Звено
„Майка и бебе”/;Преходно жилище.

Община Сливен; КСУДССливен;Д”СП” Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен; КСУДССливен; Д”СП” Сливен;
НПО
Д„СП”; ОбщинаСливен;
НПО

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Д ”СП” Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
Д „СП” Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

В рамките на бюджета на
отговорните органи

потребности.

3.2. Развиване на услугата „Приемна грижа”.
Община Сливен;
За 2018 г. е отчетена нужда от 16 бр. нови професионални Д „СП” Сливен
приемни семейства за отглеждане на деца в семейна
среда.
3.2.1 Обучение и подкрепа на приемни семейства при Община Сливен;НПО
които има настанени деца.
3.3. Изграждане на Център за обществена подкрепа и Община Сливен
Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени
увреждания и техните семейства по Оперативна програма
„Региони в растеж”.
4.1 Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за Община Сливен
ранно детско развитие в Общностен център за деца и
семейства Сливен”-предоставяне на интегрирани услуги
за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7год.
и техните родители от уязвими групи.

Проект „Приеми ме 2015”BG05M9OP001-2.002-0132C01,
финансиран
по
Оперативна
програма
„Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от
Европейския
съюз
чрез
Европейския социален фонд
Оперативна
програма
„Региони в растеж”

4. Прилагане на
Оперативна програма
интегриран подход в
„Развитие на човешките
грижите за деца, насочен
ресурси” по процедура
към превенция на
BG05M9OP001-2.004-Услуги
рисковете още в най рана
за ранно детско развитие
детска възраст.
ІI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ЗДРАВОСЛОВЕН
НАЧИН НА ЖИВОТ
Цели:
Дейности
Отговорни органи
Финансово осигуряване
1. Промотиране на
1.1. Провеждане на информационни кампании и РЗИ Сливен;
В рамките на бюджета на
здравето сред децата.
разпространение на здравно-образователни материали
отговорните органи
/хранене, двигателна активност, орална профилактика,
имунопрофилактика и предпазване от заразни и паразитни
заболявания/за подобряване на грижите за децата от найранна възраст.
Извършване анализ на храненето на организираните
детски колективи.
Организиране на фестивал на здравето – промотиращ Младежки дом
здравословното хранeне, двигателна активност и спорт.
1.2. Провеждане на кампании и разпространение на Община Сливен; РЗИ
В рамките на бюджета на
информационни и превантивни материали за повишаване Сливен; РУО-Сливен;
отговорните органи
информираността на подрастващите за рисковите за Младежки дом и МИКЦ
здравето фактори, свързани с начина на живот и Сливен; ПИЦ;

поведение/тютюнопушене и употреба на алкохол,
употреба на психоактивни вещества, СПИН/; повишаване
на информираността за здравословно поведение,
рационално хранене и физическа активност при децата и
учениците.
„Активни, здрави и щастливи!” – разработване и
прилагане на дългосрочна програма за превенция
употребата на наркотици на местно ниво.
Периодично провеждане на акция „Благодаря ти, че ми
разказа!”- разпространение на превантивни материали по
проблемите на употребата и злоупотребата с наркотични
вещества в дискотеки и други места, където се събират
младежки групи.
1.3. Консултиране на родители и специалисти от детски
ясли и градини, училища от община Сливен по проблеми,
свързани със здравето и развитието в детска възраст.
1.3.1. Консултации за рисковете за здравето и развитието
на децата.
1.3.2. Обучителни мероприятия за стимулиране
правилното физическо развитие на децата от най-ранна
възраст.
1.3.3. Провеждане на кампании с участието на ОПЛ,
педиатри, здравни медиатори и др. специалисти, за
запознаване на родителите с основните рискове за
здравето и живота на децата в ранна детска възраст и
предоставяне на насоки за тяхната превенция.
1.3.4. Информационни кампании, насочени към превенция
на травматизма в детска възраст, превенция на домашното
насилие спрямо деца, за сигурност и безопасност на
децата.
1.3.5. Обучение на децата и юношите за най-честите
заплахи за възникване на битов или др. травматизъм и
начините, по които да се предпазят и да окажат първа
помощ при необходимост.
1.3.6. Обучение на юношите за промоция на сексуалното и

МКБППМН Сливен

ПИЦ

РЗИ Сливен, РУОСливен;Община Сливен;
ЛЗ; НПО

В рамките на бюджета на
отговорните органи

репродуктивното здраве и за превенция на рисково
сексуално поведение.

2. Подобряване на
достъпа до услуги за
майчино и детско здраве.

3. Мониторинг и контрол
на грижата за децата.

1.4 Провеждане на кампании за профилактика на РЗИ Сливен;РУО Сливен;
гръбначните изкривявания в детски градини и училища от Община Сливен
община Сливен.
2.1. Предоставяне на патронажни грижи за бременни и ЦМДЗ-Сливен
деца до 3 години.

В рамките на бюджета на
отговорните органи

2.2. Реализиране на дейности по превенция на
изоставянето на новородени и насърчаване на
отговорното/позитивното родителство.
2.3. Мерки, насочени към родители от социално уязвими
групи с цел повишаване информираността относно
провеждането на редовни профилактични прегледи,
значението на
имунизациите, нежелана и ранна
бременност.
3.1. Гарантиране правата на децата в риск и повишаване
ефективността на взаимодействие в работата между
институциите.
Участие
в
работни
срещи
на
мултидисциплинарните екипи.
3.2. Изпълнение на медицински стандарти и други
нормативни актове. Осъществяване на текущ контрол в
ЛЗ.
3.3. Създаване на механизми за осигуряване на
своевременен избор на личен лекар на новородените деца.

Д "СП"- Сливен;
Родилни отделения

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
Здравни медиатори

В рамките на бюджета на
отговорните органи

РЗИ Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

РЗИ Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен; Д „СП”,
МВР; РЗИ Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

3.4. Методична помощ на ОПЛ, АГ-специалисти, РЗИ Сливен
персонала от родилните и неонатологичните отделения по
превенция на изоставянето на деца.
III. РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА
Цели:
Дейности
1. Превенция на
1.1. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на
отпадането от училище
институциите по обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст.

Отговорни органи
Община Сливен;
РУО-Сливен;
Д „СП”–Сливен;
ОД на МВР-Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.2. Преглед на резултатите и ефективността на действащите РУО-Сливен;
към момента проекти за превенция на отпадането и Община Сливен
задържане на деца в училище и продължаване на тези от
тях, които са се доказали като работещи.

В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.3. Изготвяне списък на децата, които подлежат на
задължителна предучилищна и училищна подготовка и
предоставянето му на училищата и детските градини на
територията на община Сливен.
1.4. Поддържане на централизираната система за
електронен прием на децата в детските градини, в
полудневните групи и в първи клас на общинските
училища.
1.5. Осъществяване на дейности за проследяване обхвата на
подлежащите на задължително предучилищно и училищно
образование.

Община Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
Детски градини;
Училища

В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.6. Разширяване на възможностите за целодневна
организация на обучението на децата и учениците в
задължителната предучилищна и училищна възраст в
детските градини и училищата.
1.7. Осигуряване на достъп до образование – безплатен
транспорт за всички деца и ученици; безплатни
познавателни книжки за всички деца на 5 и 6 години, както
и безплатни учебници и учебни помагала за всички ученици
от I до VII клас.
1.8. Повишаване квалификацията на учителите за работа с
деца и ученици в риск от отпадане.Реализиране на обучения
на педагогически съветници и психолози от училищата в
Община Сливен.
1.9. Проект „Интегриран проект за социално включване на
роми и други уязвими групи в град Сливен” – изграждане и
оборудване на Обединено детско заведение;Интегрирани
здравни, социални, образователни услуги, стимулиране
процеса на общностно развитие.

Община Сливен;
Детски градини;
Училища

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
МОН

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
РУО-Сливен;
МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
НПО

Българо-швейцарска
програма за сътрудничество

2. Образование,
достъпно за всички деца.
Подобряване качеството
на образователната
система

3. Подобряване
качеството на
предучилищното и
училищно образование.
Повишаване ролята на
училищата и детските
градини за изграждане на
подходяща
образователна среда за
осъществяване на
приобщаващото
образование.

2.1.
Изпълняване
на
проект
„Подобряване
на
образователната инфраструктура в гр. Сливен“, финансиран
от ОП „Региони в растеж“ и извършване на СМР в ДГ
„Мак”, ДГ „Зорница”, ДГ „Вержин и Хаик Папазян”и ДГ
„Детство”
2.2. Изпълняване на проект по Национален дарителски екофонд за саниране на сградата на ДГ „Звездица”.
3.1. Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа на
децата и учениците със специални образователни
потребности.

Община Сливен

ОП „Региони в растеж“

Община Сливен

Национален дарителски екофонд
В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
РУО – Сливен;
РЦППО;
УНИЦЕФ
3.2. Изпълнение на дейностите по проект „Заедно от Община Сливен;
В рамките на бюджета
детската градина”.
Детски градини;
отговорните органи
УНИЦЕФ
3.3 Осигуряване на условия за занимания по интереси и за Община Сливен;РУО –
В рамките на бюджета
изяви на децата и учениците в областта на науките, Сливен;
отговорните органи
технологиите, изкуствата и спорта.
ЦПЛР-ДК-Сливен
3.4 Продължаване на
политиката за приобщаващо РУО – Сливен;
В рамките на бюджета
образование на деца и ученици с обучителни трудности и Община Сливен; детски отговорните органи
със СОП.
градини; училища
3.4.1. Идентифициране на деца и ученици със СОП и
насочване за предоставяне на допълнителна подкрепа.
3.4.2. Предоставяне на допълнителна подкрепа на деца със
СОП в общообразователния процес в общинските детски
градини и училища чрез създаване на подкрепяща среда.
3.4.3.Изготвяне на планове за подкрепа и индивидуални
учебни програми за обучение и развитие на деца със
специални образователни потребности в детските градини
и училища.
IV. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА
Цели:
Дейности
Отговорни органи
Финансово осигуряване
1.Създаване на по-добри 1.1. Популяризиране на правилата за безопасност и ОД на МВР Сливен;
В рамките на бюджета
условия за гарантиране спешните телефони: Единен европейски номер 112 и Училища;
отговорните органи
правото на детето на Национална телефонна линия за деца 116 111.
ОЗД/Д”СП”Сливен;
живот и
развитие в
Община Сливен

на
на
на

на

сигурна
среда.
.

и

безопасна 1.2. Организиране на специализирани полицейски
операции с оглед гарантиране безопасността на
движението по пътищата на децата пътници, пешеходци.
1.3. Организиране на полицейски операции в районите на
учебни заведения и търговски обекти за недопускане
извършването на престъпления и противообществени
прояви от и срещу деца.
1.4.Програма, посветена на толерантността, насочена към
ученици от различните етапи на средното образование.
1.5.Програма, запознаваща подрастващите с проблемите на
дискриминацията – видове и произтичащи проблеми.

ОД на МВР Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

ОД на МВР Сливен;
РУО-Сливен;ОЗД/Д
„СП” Сливен; Община
Сливен;
МКБППМН Сливен
МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБППМН Сливен

1.6. Програма за превенция употребата на алкохол.

МКБППМН Сливен

1.7. Програма за превенция на наркотичните зависимости.

МКБППМН Сливен

1.8.Програма за превенция на ПТП с участие на
подрастващи.
2.1. Предприемане на мерки за закрила спрямо
непридружени деца-чужди граждани, в т.ч. деца-бежанци.

МКБППМН Сливен

2. Гарантиране правата
Д ”СП” Сливен;
на децата в миграция,
Доставчици на социални
бежанци и
услуги
непридружени деца.
V. ПОВИШАВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цели:
Дейности
Отговорни органи
1. Превенция на
1.1. Популяризиране дейността на органите за закрила и Д „СП”-Сливен; Община
насилието над деца.
доставчици на услуги, свързана с предотвратяване на Сливен; МКБППМНриска от насилие спрямо деца и подкрепа и закрила на Сливен;
деца-жертви на насилие.
1.2. Провеждане на информационна кампания за МКБТХ – Сливен
превенция на трафика на хора с цел трудова
експлоатация.
1.3. Провеждане на информационна кампания за МКБТХ – Сливен
превенцията на трафика на хора с цел сексуална

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
И ДРУГИ ФОРМИ НА
Финансово осигуряване
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

експлоатация.
1.4. Провеждане на информационна кампания за МКБТХ – Сливен
актуалните форми и тенденции на трафика на хора по
повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика
на хора.
1.5.Популяризиране на Националната телефонна линия за МКБТХ – Сливен
борба с трафика на хора 080020100.
1.6.Популяризиране
cybercrime.bg

2. Защита на децата от
сексуални посегателства
чрез компютърни
престъпления и
превенция на онлайн
тормоза.

на

сайтовете

safenet.bg

и

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.7.
Провеждане на обучения на специалисти по МКБТХ – Сливен
проблемите, свързани с трафика на хора.

В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.8. Предоставяне на социално-здравна услуга, насочена
към деца в риск и превенция на противообществени
прояви, водещи до конфликт със закона. Предоставяне на
психологическа помощ, индивидуални консултации,
създадена възможност за щадящо изслушване на деца при
участието им в съдебни и административни процедури.
1.9. Реализиране на Програма за превенция на насилието
сред подрастващите в партньорство с училищата в
община Сливен.
1.10. Реализиране на обучения на педагогически
съветници и психолози от училищата в община Сливен.

Община Сливен;ЦСРИ- В рамките на бюджета на
Сливен; Д „СП” Сливен
отговорните органи

1.11. Обучения на училищни екипи по заявка на директор.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБППМН Сливен

1.12. Програма за повишаване правовата култура и МКБППМН Сливен
отговорностите у подрастващите.

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

2.1. Провеждане на информационна кампания по повод
Международния ден за безопасен интернет.

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

2.2. Провеждане на специализирано обучениe за полицаи, МКБТХ – Сливен
прокурори и учители по информационни технологии на
тема „Противодействие на трафика на деца чрез Интернет
и на онлайн сексуалното изнудване и принуда”.

В рамките на бюджета на
отговорните органи

2.3. Лекции по Програма за превенция на рисковото
поведение в интернет по заявка на училищата.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

2.4. Консултиране на деца и възрастни по проблеми на МКБППМН Сливен
малолетни и непълнолетни в интернет.

В рамките на бюджета на
отговорните органи

3.Координиране работата 3.1.Ефективно взаимодействие между ангажираните
на териториалните
институции по изпълнение на Координационен
структури на органите за
механизъм за взаимодействие и работа в случаи на деца,
закрила при случаи на
жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при
деца, жертви или в риск
кризисна интервенция.
от насилие и при
кризисна интервенция.
VI. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Цели:
Дейности
1. Утвърждаване на
1.1.Насърчаване участието на децата в доброволчески
детското участие в
инициативи.
обществения живот не
Подкрепа и насърчаване на доброволческата дейност –
само в страната, но и в
участие на децата в доброволчески инициативи,
международен мащаб.
благотворителни акции.
Провеждане на Академия за доброволци 2018 г. с цел
противодействие на трафика на хора;Включване на
ученици в процеса на осъществяване на превенция на
трафика на хора по метода „връстници обучават
връстници“.
1.2. Прилагане на механизми за сътрудничество между
детски/младежки съвети, парламенти, др. и местната
власт и органи за закрила.
1.3.Укрепване
на дейността на Съвета на децата.
Провеждане на процедура за избор на нови членове на
Съвета.
1.4. Насърчаване на детското участие на регионално и
местно ниво.
VІІ. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Цели:
Дейности

Община Сливен, Д „СП”
Сливен ;ОД на МВР
Сливен; МКБППМН
Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Отговорни органи

МИКЦ
Сливен
Младежки дом;

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета на
отговорните органи
и

МКБТХ – Сливен;

Младежки дом и МИКЦ В рамките на бюджета на
Сливен, Дирекция „СП” отговорните органи
Сливен; Община Сливен
Областна администрацияСливен; Община
Сливен;РУО Сливен
РУО Сливен; Областна
администрация –Сливен;
Община Сливен
Отговорни органи

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
Финансово осигуряване

1. Организиране на
спортни инициативи с
превантивни функции.

2. Предприемане на
мерки за закрила на
даровитите деца.

1.1. Реализиране на дейности по изпълнение на Програма
„Спорт за децата в риск“.

Община Сливен;
лицензирани спортни
организации
1.2. Насърчаване на участието на децата и учениците в Община Сливен; РУО
извънкласни и извънучилищни дейности в областта на Сливен;
спорта.
лицензирани спортни
организации
1.3. Изпълнение на Програма „Спорт за децата в Община Сливен;
свободното време“
спортни клубове
1.4. Насърчаване развитието на ученическите спортове, Община Сливен;
чрез пълноценно използване на материалната база, като РУО Сливен
средство за зравословен начин на живот.
1.5. Включване на деца с увреждания в
спортни Община Сливен;
инициативи.
Доставчици на социални
услуги
1.6. Реализиране на Програма за подобряване МКБППМН Сливен
ефективността на работата на МКБППМН с деца в
мултиетническа среда.
1.7. Организиране на тематични спортни празници в МКБППМН Сливен
партньорство с училищата в община Сливен.
2.1. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово МОН, ММС, МК,
подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на Община Сливен
мерките за закрила на децата с изявени дарби от
общинските училища през 2018.
2.2. Подпомагане на даровити деца и младежи с изявени Община Сливен
дарби в областта на науката, изкуствата и спорта чрез
Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и
финанасово стимулиране на деца и младежи с изявени
дарби от Община Сливен /приета с Решение № 935 от 27
април 2006г., изм. и доп. с Решение № 1100 от
22.12.2010г. и с Решение № 567 от 30.01.2013г./.

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

В рамките на бюджета на
отговорните органи

3. Осигуряване на достъп
на всички деца до
културни дейности и
дейности за свободното
време, в т.ч. наука и
техника.

3.1. Насърчаване участието на децата и учениците в Община Сливен; ЦПЛРзанимания по интереси в областта на науките, изкуствата, ДК – Сливен;РУО-Сливен
технологиите и спорта.

В рамките на бюджета на
отговорните органи

3.2. Организиране на извънкласни и извънучилищни
дейности в партньорство с училищата в община Сливен.

В рамките на бюджета на
отговорните органи

РУО – Сливен; Община
Сливен;МКБППМН
Сливен
VIII. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Цели:
Дейности
Отговорни органи
1.Мониторинг и контрол
1.1. Подобряване на ефективността на работата между Д „СП” Сливен; РУО
на грижата за децата.
здравната,
образователната,
социалната
и Сливен; РЗИ Сливен; ОД
правораздавателната системи при случаи на деца в риск.
на МВР Сливен;Община
Сливен; НПО

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета на
отговорните органи

Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: отчет за 2017 г. на Програма за опазване на околната среда на община Сливен, отчет
за 2017 г. на Програма за намаляване на замърсителите в атмосферният въздух и достигане на
установените норми за вредни вещества на община Сливен и отчет за 2017 г. на Програма за
управление на отпадъците на територията на община Сливен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл.21. ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване
на околната среда, чл. 27, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 52, ал.9 от
Закона за управление на отпадъците, предлагам на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема отчет за 2017 г. на Програма за опазване на околната среда на община Сливен;
2. Приема отчет за 2017 г. на Програма за намаляване на замърсителите в атмосферният
въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на община Сливен;
3. Приема отчет за 2017 г. на Програма за управление на отпадъците на територията на
община Сливен.

Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС
ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и неговите ПК за
периода 01.07.2017-31.12.2017 год.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти в
годината Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии.
На основание гореизложеното и чл.27,ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 11, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сливен и неговите ПК за периода
01.07.2017-31.12.2017 год.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.07.2017 – 31.12.2017 ГОД.
Съгласно разпоредбите на чл.27, ал.6 на Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви предоставям
настоящия отчет за дейността на Общински съвет Сливен и неговите комисии през второто
шестмесечие на 2017 година.
И през отчетния период като орган на местното самоуправление Общинският съвет
Сливен следва в работата си приоритети като актуализиране и усъвършенстване на
нормативната база, провеждане на стабилна бюджетна и финансова политика, подкрепа
кандидатстването на Община Сливен в европейски програми, подкрепа на местния бизнес и
жителите на общината.

През отчетния период Общинският съвет Сливен е провел 8 заседания, от които едно
извънредно и едно тържествено, посветено на Празника на град Сливен Димитровден. На
заседанията са разгледани 230 предложения, от които по чл.38, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация 15. Двеста и две предложения са изготвени от кмета на
общината, а двадесет и осем от общински съветници, както следва: Соня Келеведжиева – 10,
д-р Димитър Павлов – 4, Димитър Митев – 3, д-р Иван Данчев – 3, Пламен Крумов – 2,
Мустафа Мустафов – 2, Мария Григорова – 1, Момчил Пантелелев – 1, Кръстинка Дечева – 1,
Галина Вучкова – 1.
От тях по важни са:
 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско
развитие", процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен", Инвестиционен приоритет 4 „Социална
инфраструктура” с проектно предложение: „Изграждане на общинска инфраструктура за
предоставяне на социални услуги“
 Даване на съгласие за партньорство на Община Сливен
в проект „Подкрепа за предприемачеството в област Сливен” по процедура
BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за предприемачество“, Приоритетна ос 1 - „Подобряване
достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 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 BG16M1ОP0022.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събирани зелени
и/или биоразградими 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
 Определяне на състава на одитния комитет в Община Сливен
 Приемане на „Оперативен план за ограничаване на съхненето на иглолистните
култури“, собственост на Община Сливен
 Даване статут на защитени училища на територията на Община Сливен, Област
Сливен
 Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в училища, на
полудневни групи в детски градини и училища, както и на целодневни групи в детски градини
под определената средна месечна посещаемост по Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН, на
територията на Община Сливен за учебната 2017/2018 година
 Предложение за включване в Списъка на защитените детски градини и училища на
детска градина „Иглика“, с. Стара река
 Предложение за включване в Списъка на средищни детски градини и училища на ДГ
„Здравец“, гр. Кермен, община Сливен
 Включване в Списъка на средищните детски градини и училища за 2017 година на
следните училища от община Сливен: ОУ ,,Св. Климент Охридски” с. Блатец, ОУ ,,Хаджи
Димитър” с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров” с. Гавраилово, ОУ ,,Христо Смирненски” град Кермен,
ОУ ,,Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ ,,Васил Левски” с. Стара река, ОУ ,,Св. Паисий
Хилендарски” с. Тополчане и ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий” град Сливен, квартал ,,Речица”
 Прекратяване дейността и ликвидация на „Център за кожно-венерически
заболявания – Сливен“ ЕООД
 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен за 2018 година
 Предложение за откриване на общински център за подкрепа за личностно развитие –
център за кариерно ориентиране в гр. Сливен
Продължи актуализацията на нормативната уредба на общината.
Приеха се следните наредби:

 Наредба за осигуряване пожарната безопасност и защита на населението на
територията на Община Сливен
 Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на
територията на град Сливен
Актуализираха се следните нормативни актове:
 Наредба за допълнение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Сливен
 Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско
предприятие „Общински пазари” – бюджетна дейност към Община Сливен
 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Общинско предприятие „Озеленяване“
 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията,
устройството и дейността на общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“
Община Сливен
 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
и предоставяни права на територията на община Сливен
 Наредба за допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските
жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен
Най-активни в заседанията на общинския съвет са били общинските съветници - Мариета
Петкова и Христо Котов с 4 изказвания; Радослав Кутийски, Деян Дечев, Нина Борова, Иван
Петров, Георги Стоянов с по три изказвания; Георги Николаев, Кръстинка Дечева, Соня
Келеведжиева, Мария Григорова, Мартин Славов с по две изказвания; Атанас Делибалтов,
Борислав Павлов, Мустафа Мустафов, Керанка Стамова, Момчил Пантелеев, Галина Вучкова и
Стефан Христов по едно изказване.
Форма на контрол върху дейността на кмета и общинската администрация са питанията
на общинските съветници. През отчетния период има постъпили три питания към кмет от
следните общински съветнизц
1. Деян Дечев – относно финансов одит на Регионален исторически музей Сливен;
2. д-р Нина Борова относно преструктурирането на «Център за кожновенерически
заболявания Сливен»ЕООД
3. Мария Григорова относно проектите по които работи общината.
Кметът на общината даде отговор на питанията в срока определен в Правилника за
организацията и дейността на Общиниски съвет Сливен, неговите комисии и взаимодествшето
му с общинската администрация.
Добрата съгласуваност и прецизност при подготовката на предложенията за заседанията
на Общинския съвет е основен фактор през отчетния период да няма върнати за ново
обсъждане нито оспорени решения на съвета от областния управител на област Сливен и от
кмета на община Сливен.
От приложената по-долу справка е видна активността на постоянните комисии през
второто шестмесечие на 2017 година. Най-много заседания е провела постоянната комисия по
образование, наука, култура и вероизповедания – 20, а най-много материали е разгледала
комисията по нормативна уредба, законосъобразно актовете на ОбС – 309. Най-голям е
процента на присъстващите на заседания от членовете на ПК по Развитие на населените места и
ПК за децата, младежта и спорта – 97,62.
№
По
Ред
1
2

Постоянна
комисия

Брой
членове

Брой
заседания

% присъстващи

НУЗАОбС
ОСМС

9
13

17
14

83,01
79,12

Брой
разгледани
въпроси
309
174

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ЕИМСПИ
ФБИР
ИПУТ
ОНКВ
ЗСЖП
ДМС
ОК
ООСТС
РНМ

10
13
11
10
9
14
12
10
7

14
16
15
20
17
12
15
14
12

65,00
69,23
89,09
82,00
95,42
97,62
91,67
92,86
97,62

81
193
144
163
218
108
199
140
96

Предложенията, Решенията и Протоколите от заседанията на Общинския съвет и
приетите подзаконови нормативни актове се разгласяват на населението на Община Сливен,
като се публикуват на официалната интернет страница на съвета в законоустановените срокове
и всеки, който има желание може да се запознае с тях.
През отчетния период Общински съвет Сливен последователно работи за разрешаване
на проблемите на общината и нейните жители.

Т. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен, взети от м.юли до
м.декември 2017 година.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, внасям отчет за изпълнение на решенията на общински съвет, взети от м.юли
до м.декември 2017 година,които са възложени на Кмета на общината.
Предлагам на основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ :
Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския съвет,
взети от месец юли 2017 год. до месец декември 2017 година.

С УВАЖЕНИЕ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТЧЕТ
За изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен за периода месец юли – месец
декември 2017 година.
През отчетният период са проведени общо седем заседания на Общински съвет
гр.Сливен, от които шест редовни и едно извънредно заседание. На тях са обсъдени решения с
поредни номера от № 752 до № 965.
В хронологичен ред, структурата на решенията на Общински съвет Сливен и тяхното
изпълнение има следния подробен вид :
По протокол № 25 от проведеното на 07.07.2017 г.извънредно заседание :
Решение № 752/07.07.2017г.
Относно : Изменение на Решение № 177/31.03.2016 г. на Общинския съвет гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
По протокол № 26 от проведеното на 27.07.2017 г. заседание:
Решение № 753/27.07.2017г.
Относно : Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение: Изменението е отразено със Заповед № РД15-1686/31.07.17г. Бюджетът на
община Сливен по приходната, разходната част и капиталовата програма се изпълнява
съобразно приетото решение, като на сесия на общинския съвет ще бъде представен и
изискуемия по закон отчет за изпълнение на бюджета.
Решение № 754/27.07.2017г.
Относно : Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на 35 % авансово плащане по Административен договор за ПБФП
BG16RFOP001-1.015-0002-C01 „Подобряване на градската среда на Сливен“
Изпълнение : Решението е изпълнено, подписано е изискуемото обезпечение – запис на
заповед. Авансът е изплатен от управляващия орган и частично усвоен.
Решение № 757/30.06.2016г.
Относно : Определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото
събрание на АВ и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД, неговата
позиция и мандат по въпросите от дневния ред
Изпълнение : В заседанието на ОС на АВиК е присъсвал г-н Стефан Кондузов и е гласувам,
съгласно дадения мандат.
Решение № 759/27.07.2017г.
Относно : Увеличаване капацитета на Звено „Домашен помощник” към „Домашен
социален патронаж”- гр.Сливен
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 760/27.07.2017г.
Относно : Промяна характера на собствеността на недвижим имот, находящ се в
с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение : Изпълнено. Съставени нови актове за общинска собственост.
Решение № 761/27.07.2017г.
Относно : Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „ПЕНЕЛОПА ГРУП“ЕООД
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 762/27.07.2017г.
Относно : Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост,
представляващ жилище, апартамент с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“, бл. №1, вх. Б, ет.5,
ап.14

Изпълнение: Заповед за търг № РД15-2101/28.08.17г.
Проведен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 763/27.07.2017г.
Относно Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост,
представляващ гараж с адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“ №5, вх. Б, ет.1, гараж №6
Изпълнение : Заповед за търг № РД15-2102/28.08.17г.
Проведен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 764/27.07.2017г.
Относно : Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.438.33, местност
„Бадемлика”, землище на гр. Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено. Сключен договор.
Решение № 765/27.07.2017г.
Относно : Продажба на имоти-частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори: 1.67338.434.428 и 2.67338.433.70, находящи се в
м.„Плоски рът“ и м.„Пандар бунар“, гр.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено. Сключен договор.
Решение № 766/27.07.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
Петя Иванова Райнова, Георги Петров Каридков и Соня Петрова Каридкова в ПИ с
идентификатор 67338.512.133, ул. „Ген. Столетов“ № 49, гр. Сливен
Изпълнение : Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 767/27.07.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
Иван Георгиев Йонков в ПИ с идентификатор 67338.415.73, м. „Андреева чешма”, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 768/27.07.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и Валентин Димитров
Димитров и Свилен Димитров Димитров в поземлен имот с идентификатор 67338.427.84, м.
„Рамануша” по кадастралната карта на гр.Сливен, чрез изкупуване дела на Общината
Изпълнение : Заповед за прекратяване на съсобственост № РД15-2080/24.08.17г. Изпълнено.
Решение № 769/27.07.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в УПИ
ІІ-51, кв.6, с.Крушаре, общ.Сливен
Изпълнение : Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 770/27.07.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
Поземлен имот с идентификатор 67338.532.79, гр.Сливен
Изпълнение : Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 771/27.07.2017г.
Относно : Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот - частна
общинска собственост в с.Гергевец, общ.Сливен УПИ ІІІ, кв.36, с площ от 525 кв.м.
Изпълнение : Заповед за учредяване право на строеж № РД15-2070/24.08.17г.
Решение № 772/27.07.2017г.
Относно : Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху имот–
публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №

67338.801.116 по кадастралната карта на гр.Сливен, образуван от ПИ 67338.801.16 и
67338.801.17
Изпълнение : Заповед за учредяване право на строеж № РД15-2077/24.08.17г.
Сключен договор.
Решение № 773/27.07.2017г.
Относно : Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и Павел Василев Павлов и Марийка Михайлова
Павлова
Изпълнение : Сключен договор. Заповед за отписване № РД15-2883/22.12.17г.
Решение № 774/27.07.201г.
Относно : Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на
част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща
помещение с площ 14 кв.м., находящо се до входа на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, ул.
„Великокняжевска“ №1, гр.Сливен.
Изпълнение: Изпълнено. Сключен анекс за продължаване срока на договор за наем.
Решение № 775/27.07.2017г.
Относно :Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на
част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща
помещение „кафе – сладкарница“ с площ 40 кв.м., намиращо се в двора на ПМГ „Добри
Чинтулов“ град Сливен, до входа на физкултурния салон
Изпълнение : Сключен анекс към договора.
Решение № 776/27.07.2017г.
Относно : Прекратяване на учредено безвъзмездно право на ползване върху недвижим
имот – частна общинска собственост в с.Голямо Чочовени, общ.Сливен
Изпълнение : Прекратено е правото на безвъзмездно ползване.
Решение № 778/27.07.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с № 061044, находящ се в землището на с.Струпец,
община Сливен.
Изпълнение : Тече процедура.
Решение № 779/27.07.2017г.
Относно : Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопроводно отклонение в
землището на с.Ковачите, общ.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 780/27.07.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабели в землището
гр.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 781/27.07.2017г.
Относно : Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в
училища, на полудневни групи в детски градини и училища, както и на целодневни групи в
детски градини под определената средна месечна посещаемост по Наредба №7 от 29.12.2000
г. на МОН, на територията на Община Сливен за учебната 2017/2018 година
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 782/27.07.2017г.

Относно : Предложение за включване в Списъка на защитените детски градини и
училища на детска градина „Иглика“, с. Стара река
Изпълнение : Внесено предложение от кмета. Детска градина „Иглика“ с. Стара река е
включена в Списъка на защитените детски градини и училища.
Решение № 783/27.07.2017г.
Относно : Предложение за включване в Списъка на средищни детски градини и
училища на ДГ „Здравец“, гр. Кермен, община Сливен
Изпълнение : Внесено предложение от кмета. Детска градина „Здравец“, гр.Кермен е
включена в Списъка на защитените детски градини и училища.
Решение № 785/27.07.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет
Изпълнение : Изпълнено. Финансовите средства са отпуснати.
Решение № 786/27.07.2017г
Относно : Утвърждаване на Протокол № 11 от заседание на Управителния съвет на
Общински фонд „Култура” към Община Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение № 787/27.07.2017г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 791/27.07.2017г.
Относно : Управление и стопанисване на спортни обекти, публична общинска
собственост, представляващи три тенис-корта в парков терен „Градска градина“ и масивна
едноетажна сграда – съблекалня, в гр. Сливен, кв. Ново село
Изпълнение : Издадена Заповед № РД15-2777/08.12.17г. Сключен договор от дата 15.01.2018г.
Изпълнено.
Решение № 792/27.07.2017г.
Относно : Включване в Списъка на средищните детски градини и училища за 2017
година на следните училища от община Сливен: ОУ ,,Св. Климент Охридски” с. Блатец, ОУ
,,Хаджи Димитър” с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров” с. Гавраилово, ОУ ,,Христо Смирненски” град
Кермен, ОУ ,,Христо Ботев” с. Самуилово, ОУ ,,Васил Левски” с. Стара река, ОУ ,,Св.
Паисий Хилендарски” с. Тополчане и ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий” град Сливен, квартал
,,Речица”.
Изпълнение : Внесено мотивирано предложение в МО. Училищата са включени в Списъка на
средищните детски градини и училища.
Решение № 793/27.07.2017г.
Относно : Даване статут на защитени училища на територията на Община Сливен,
Област Сливен
Изпълнение : Внесено предложение в МО. На ОУ „Васил Левски“ с. Стара река, ОУ „Хаджи
Димитър“ с. Бяла е даден статут на защитено училище.
По протокол № 27 от проведеното на 31.08.2017 г.заседание :
Решение : № 796/31.08.2017г.
Относно : Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за
поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при
условията на частно предлагане

Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение № 797/31.08.2017г.
Относно : Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и капиталовата
програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския съвет ще бъде
представен и изискуемия по закон отчет за изпълнение на бюджета.
Решение : № 798/31.08.2017г.
Относно : Приемане на решение за актуализиране на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги 2016-2020 Община Сливен и Годишните планове за действие по
изпълнение на Общинска стратегия за 2017 г. и 2018 г.
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение № 799/31.08.2017г.
Относно: Промяна капацитета на социална услуга Център за социална рехабилитация
и интеграция гр. Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 801/31.08.2017г.
Относно : Откриване на процедура за концесия за недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващ ПИ 67338.303.143, с площ 7899 кв.м., трайно
предназначение на територията: горска и начин на трайно ползване: стадион, находящ се в
местност „Карандила“ по кадастралната карта на гр.Сливен“ по реда на Закона за
концесиите и Правилника за прилагането му
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 802/28.07.2016г.
Относно: Приемане
на
решение за одобряване на предварително съгласие,
постигнато със собственик на имоти, предвидени за отчуждаване, за разширение на
гробищен парк с.Гергевец, чрез замяна с равностоен общински имот
Изпълнение : Заповед за замяна № РД15-2555/09.11.17г. Изпълнено.
Решение № 803/31.08.2017г.
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна
издръжка на имот, частна общинска собственост, представляващ западна част от поземлен
имот с идентификатор №67338.563.233, с площ 600 кв.м., находящ се в гр. Сливен, кв. Даме
Груев
Изпълнение : Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 804/31.08.2017г.
Относно : Продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост,
представляващи апартаменти и гаражи с адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“ №5, вх. А
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 805/31.08.2017г.
Относно : Продажба на поземлен имот 68117.510.409 – общинска собственост в
землището на с.Сотиря
Изпълнение : Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 806/31.08.2017г.
Относно : Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори: 1.67338.434.462, 2.67338.431.95,3. 67338.433.46,
находящи се в м.„Плоски рът“, м. „Чинтулово“ и м.„Пандар бунар“, гр.Сливен
Изпълнение : Изпълнено. Сключен договор.

Решение № 807/31.08.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор № 67338.427.175 в местността „Рамануша“ в землището на
гр.Сливен
Изпълнение : Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 808/31.08.2017г.
Относно : Да се извърши продажба без търг или конкурс на поземлен имот 036007 с
площ от 7.864 дка, начин на трайно ползване: трайно насаждение, четвърта категория на
земята, местност „Гъстата драка” – частна общинска собственост в землището на
с.Тополчане,
Изпълнение : Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 809/31.08.2017г.
Относно : Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор № 67338.431.143 в местността „Чинтулово“ в землището на
гр.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено. Сключен договор.
Решение № 810/31.08.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
Поземлен имот с идентификатор 67338.432.254, м.„Батмиш“, землище гр.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено. Има сключен договор.
Решение № 811/31.08.2017г.
Относно : Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с.Самуилово и в с.Струпец, общ.Сливен
Изпълнение : Заповеди за учредено право на строеж, както следва : № РД15-2428/24.10.17г.
№ РД15-2429/24.10.17г., № РД15-2430/24.10.17г., № РД15-2431/24.10.17г., № РД152434/24.10.17г. № РД15-2435/24.10.17г., № РД15-2436/24.10.17г.
Изпълнено.
Решение № 813/31.08.2017г.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост с идентификатор 67338.547.19.30, представляващ - Офис №6,
с полезна площ 12.кв.м.
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 814/31.08.2017г
Относно : Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост с идентификатор 67338.547.19.32, представляващ - Магазин
№16, с полезна площ 23 кв.м.
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 815/31.08.2017г.
Относно : Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на
поземлен имот № 67338.547.16, публична общинска собственост с площ от 2 896 кв.м,
находящ се в кв.140, ЦГЧ по действаща кадастрална карта на гр.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено. Сключен договор.
Решение № 816/31.08.2017г.
Относно :
Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране
на язовир, публична общинска собственост, изграден в имот № 30990.53.153, намиращ се в
местността Мешилика по кадастралната карта на с. Злати войвода, Община Сливен

Изпълнение : Заповед за комисия № РД15-2140/01.09.17г.
В процес на изпълнение.
Решение № 817/31.08.2017г.
Относно : Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир,
публична общинска собственост, изграден в имот № 000 110, по плана за земеразделяне на
землището на с. Биково, община Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение № 818/31.08.2017г.
Относно : Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир,
публична общинска собственост, изграден в имот № 000 314, намиращ се в местността
Караорман по Картата на възстановената собственост на с. Глуфишево, община Сливен
Изпълнение : Заповед за комисия № РД15-2140/01.09.17г.
В процес на изпълнение.
Решение № 820/31.08.2017г.
Относно : Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща плувен
басейн с размери 25/12,50 м, обслужващи помещения (бани, санитарни възли, съблекални,
коридори, самостоятелен етаж под басейна с абонатна станция) с обща полезна площ 923 кв.м.
в ХІІ ОУ „Елисавета Багряна”, гр.Сливен
Изпълнение : Заповед № РД15-2805/12.12.17г във връзка с извършване на текущ ремонт.
Предстои извършване на текущ ремонт, след което ще бъде обявен търг за отдаване под наем
на обекта.
Решение № 821/31.08.2017г.
Относно: Приемане на решение за съгласуване на ПУП на части от гр. Сливен и с.
Николаево, община Сливен
Изпълнение : Заповед № РД15-2195/15.09.17г. и Заповед № РД15-2519/02.11.17г.
Решението е изпълнено.
Решение № 822/31.08.2017г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти 000260,
000261, 048015, 048016и 057004, местност „Бозалъка”, землище с.Панаретовци, общ.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 823/31.08.2017г.
Относно : Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на пътна връзка в имоти с идентификатори 67338.251.1, с НТП „полски
път“ и 67338.251.2, с НТП „първостепенна улица“, общинска собственост, за осигуряване на
транспортен достъп до ПИ 67338.46.19, за осъществяване на инвестиционно намерение „За
автосервиз и автокъща“, местност „Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен.
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 824/31.08.2017г.
Относно :Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на водопроводно отклонение в имоти с идентификатори 67338.251.1, с
НТП „полски път“ и 67338.251.2 и 67338.251.5, с НТП „първостепенна улица“, всички
общинска собственост, за осигуряване на захранване на ПИ 67338.46.19, за осъществяване на
инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, местност „Сливенски кър”, з-ще
гр.Сливен.
Изпълнение : Решението е изпълнено.

Решение № 825/31.08.2017г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти 000428, 040081 и 040082 за разширение на
съществуващ гробищен парк в поземлени имоти 000232 и 040083, м.„Пелениката”, з-ще
с.Блатец, общ.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 826/31.08.2017г.
Относно: Изменение и допълнение на Решение № 781/27.07.2017 год. относно
утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в училища, на полудневни
грапи в детски градини и училища, както и на целодневни групи в детски градини под
определената средна месечна посещаемост по Наредба №7 от 29.12.2000год. на МОН, на
територията на Община Сливен за учебната 2017/2018 год.
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 827/31.08.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11 от Бюджета на
Община Сливен за 2017 година
Изпълнение : Финансовите средства са отпуснати.
Решение № 828/31.08.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение : Изпълнено. Финансовите средства са отпуснати.
Решение № 829/31.08.2017г
Относно :Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 832/31.08.2017г.
Относно: Откриване на процедури по отдаване под наем на язовири - публична
общинска собственост.
Изпълнение: Издадени заповед за търг № РД15-2576/13.11.17г. и заповед № РД152733/05.12.17г. Сключени договори.
По протокол № 28 от проведеното на 28.09.2017 г.заседание :
Решение № 838/28.09.2017г.
Относно : Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение: Изменението е отразено със Заповед № РД15-2283/29.09.17г. Бюджетът на
община Сливен по приходната, разходната част и капиталовата програма се изпълнява
съобразно приетото решение, като на сесия на общинския съвет ще бъде представен и
изискуемия по закон отчет за изпълнение на бюджета.
Решение № 840/28.09.2017г.
Относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „Обреден
комплекс” ЕООД гр.Сливен.
Изпълнение : Подписан договор за управление, който е вписан в търговския регистър.
Решение № 841/28.09.2017г.
Относно :Обявяване конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД
Изпълнение : Решението е изпълнено. С Решение № 1014/22.02.2018 год. на ОбС е избран
управител на „Обреден комплекс“ЕООД. Сключен договор за управление.

Решение № 842/28.09.2017г.
Относно : Промяна характера на собствеността на недвижими имоти, находящи се в
с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение : Съставен нов акт за общинска собственост.
Решение № 843/28.09.2017г.
Относно : Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на остатъка до определения размер на авансовото плащане по
Административен договор за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.015-0003-C01
„Интегриран градски транспорт, гр. Сливен”
Изпълнение : Решението е изпълнено, подписано е изискуемото обезпечение – запис на
заповед. Авансът е изплатен от управляващия орган и частично усвоен.
Решение № 844/28.09.2017г.
Относно : Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция по
околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен
Изпълнение: Отчисленията са поискани и са приведени на общината.
Решение № 845/28.09.2017г.
Относно : Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.537.201, находящ се в кв.“Клуцохор“, гр.Сливен
Изпълнение : Издадени Заповед за търг № РД15-2483/30.10.17г., Заповед за спечелил търг №
РД15-2637/21.11.17г. и Заповед за отписване РД15-2897/28.12.17г.
Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 846/28.09.2017г.
Относно : Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с
идентификатор 67338.522.264 (УПИ VII-264, кв.742 по ПУП на кв. „Ново село-изток“, град
Сливен) към съществуваща сграда с идентификатор 67338.522.264.1 на Юлия Колева
Янкова
Изпълнение : Издадена Заповед № РД15-2505/01.11.17г. Решението е изпълнено. Подписан
договор.
Решение № 847/28.09.2017г.
Относно : Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна
издръжка на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с ид. № 67338.544.79с площ 2967 кв.м., ведно с построените в него сгради, с
адрес:гр. Сливен, ул. Георги Икономов № 48, кв. Клуцохор
Изпълнение : Подписан договор от дата 13.03.2018г. Изпълнено.
Решение № 848/28.09.2017г.
Относно : Изграждане със собствени средства на физкултурен салон в двора на ОУ
„Братя Миладинови“ - гр. Сливен, представляващ поземлен имот с идентификатор
67338.563.41 по КККР-гр. Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение № 849/28.09.2017г.
Относно : Добив на суха и паднала дървесна маса от общинска горска територия в
землищата на с. Раково,с. Голямо Чочовени, с. Трапоклово, с. Драгоданово и с. Горно
Александрово, собственост на Община Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 850/28.09.2017г.

Относно : Програмата на Община Сливен за отбелязване празника на Сливен 26
октомври, Димитровден
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 852/28.09.2017г.
Относно : Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през
Четвъртото тримесечие на 2017 год.
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 853/28.09.2017г.
Относно : Разкриване на нова автобусна линия Сливен – Ичера,от Общинската
транспортна схема.
Изпълнение: Сключен анекс към договора. Решението е изпълнено.
Решение № 854/28.09.2017г.
Относно: Дава на „Мелком“ ООД с ЕИК ……… предварително съгласие за определяне
на площадка или трасе за изграждане на пътна връзка върху следния имот с проектен
идентификатор, общинска собственост в землището гр.Сливен: ПИ № 67338.834.84 по
кадастралната карта на гр.Сливен с начин на трайно ползване: „за селскостопански, горски,
ведомствен път“ и засегната площ 503 кв.м
Изпълнение : Заповед за ПУП- РД15-2416/20.10.17г. В процес на изпълнение.
Решение № 855/28.09.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот 001381 за разширение на съществуващ гробищен парк в
поземлен имот 000138 в м.”Казалча”, землището на с.Глуфишево, общ.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 856/28.09.2017г.
Относно :Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището
гр.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 857/28.09.2017г.
Относно: Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на пътна връзка в имоти с идентификатори 67338.48.34, с НТП „полски
път“ и 67338.48.35, с НТП „дере“, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.48.50,
отреден „За автокъща, автосервиз и фотоволтаична система“, местност „Сливенски кър”,
з-ще гр.Сливен.
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 858/28.09.2017г.
Относно: Приемане на решение за съгласуване на изменения на ПУП на части от с.
Сотиря и с. Камен, общ. Сливен.
Изпълнение : Заповед № РД15-2529/06.11.17г. Решението е изпълнено.
Решение № 859/28.09.2017г.
Относно :Допълнение на Решение № 781/27.07.2017 год.
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 860/28.09.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет.
Изпълнение : Финансовите средства са отпуснати.

Решение № 861/28.09.2017г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : Финансовите помощи са изплатени.
По протокол № 29 от проведеното на 17.10.2017 г.заседание :
Решение № 863/17.10.2017г.
Относно : Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос "Устойчиво и
интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен",
Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура” с проектно предложение:
„Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги“
Изпълнение : Решението е изпълнено, подписано е изискуемото обезпечение – запис на
заповед. Авансът е изплатен от управляващия орган и частично усвоен.
Решение № 866/17.10.2017г.
Относно : Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата
на територии за обществено ползване за 2018.
Изпълнение : План-сметката се изпълнява.
Решение № 868/17.10.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот № 031060, местността „Кисело тръне”, землище
с.Блатец, общ. Сливен
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 870/17.10.2017г.
Относно : Даване на съгласие за партньорство на Община Сливен в проект
„Подкрепа за предприемачеството в област Сливен” по процедура BG05M9OP001-1.023
Подкрепа за предприемачество“, Приоритетна ос 1 - „Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение № 871/17.10.2017г.
Относно : Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.434.226, находящ се в м. „Плоски рът“, гр.Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за търг № РД15-2578/13.11.17г., Заповед за спечелил търг №
РД15-2722/01.12.17г. и Заповед за отписване № РД15-77/11.01.17г.
Решението е изпълнено.
Решение № 872/17.10.2017г.
Относно : Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.432.615 и
67338.432.614 – общинска собственост в землището на гр. Сливен
Изпълнение : Издадени Заповед за търг № РД15-2577/13.11.17г., 1.Заповед за спечелил търг №
РД15-2742/05.12.17г., 2. Заповед за спечелил търг № РД15-2739/05.12.17г. и Заповед за
отписване № РД15-127/17.01.18г.
Решението е изпълнено. Сключени договори.
Решение № 873/17.10.2017г.
Относно: Продажба на поземлен имот 67338.432.465 – общинска собственост в
землището на гр. Сливен
Изпълнение :Издадени Заповед за търг № РД15-2579/13.11.17г., Заповед за спечелил търг №
РД15-2723/01.12.17г. и Заповед за отписване № РД15-127/17.01.18г.

Решението е изпълнено.
Решение № 874/17.10.2017г.
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 от 16 кв.м, разположено на първи етаж в сграда - младежки дом
на един етаж със ЗП 353 кв.м., находяща се в п-л І, кв.28по ЗРП на с.Самуилово, общ.Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД15-2579/13.11.17г.Заповед за спечелил търг № РД152723/01.12.17г.
Решението е изпълнено. Сключен договор.
Решение № 875/17.10.2017г.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търгс явно наддаване
за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
бюфет за закуски с площ 32 кв.м, разположен във входното фоайе на СУ „Хаджи Мина
Пашов“, гр. Сливен
Изпълнение : Издадени Заповед за търг № РД15-2579/13.11.17г. и Заповед за спечелил търг
№ РД15-2724/01.12.17г. Сключен договор.
Решение № 878/17.10.2017г.
Относно : Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план –
план за регулация за УПИ VI-78, кв.93, кв.”Комлука”, гр.Сливен, като отпада УПИ VI-78,
образуват се два нови УПИ VI-78 и УПИ ХVIII-78 и се променя частично уличната регулация
пред лицето на новообразувания УПИ ХVIII-78, като към същия се предава по регулация
свободна общинска площ от имот 677338.504.88.
Изпълнение : В процес на изпълнение
Решение № 879/17.10.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с проектен идентификатор 67338.48.23, местността
„Сливенски кър”, землище гр.Сливен, общ. Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 880/17.10.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 81387.12.5 за разширение на
съществуващ гробищен парк в поземлен имот 81387.12.9 в м. „Гробищата”, земл. на
с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 881/17.10.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел 1кV и
въздушен eл.провод НН в землището на с.Селиминово, общ.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 882/17.10.2017г.
Относно : Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за въздушен
eл.провод НН в землището на с.Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 883/17.10.7г.

Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на водопроводно отклонение в
поземлен имот 67338.8.59 землището гр.Сливен
Изпълнение :Решението е изпълнено.
Решение № 884/17.10.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11 от Бюджета
на Община Сливен за 2017 година.
Изпълнение: Финансовите средства са отпуснати.
Решение № 885/17.10.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11 от Бюджета
на Община Сливен за 2017 година
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 886/17.10.2017г.
Относно : Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 887/17.10.2017г.
Относно : Промяна на маршрутно разписание по съществуваща автобусна линия
Сливен – Злати Войвода от Общинска транспортна схема
Изпълнение : Изпълнено.
По протокол № 31 от проведеното на 16.11.2017 г. заседание:
Решение № 891/16.11.2017г.
Относно: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за
поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при
условията на частно предлагане
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 892/16.11.2017г.
Относно : Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение : Изменението е отразено със Заповед № РД15-2678/28.11.17. Бюджетът на
община Сливен по приходната, разходната част и капиталовата програма се изпълнява
съобразно приетото решение, като на сесия на общинския съвет ще бъде представен и
изискуемия по закон отчет за изпълнение на бюджета.
Решение № 893/16.11.2017г.
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 BG16M1ОP0022.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталациия за разделно събирани
зелени и/или биоразградими 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
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение № 894/16.11.2017г.
Относно : Определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото
събрание на АВ и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен” ООД, неговата
позиция и мандат по въпросите от дневния ред
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 895/16.11.2017г.

Относно : Поставянето на мемориален знак в с.Николаево
Изпълнение : 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.
Изпълнение: Мемориалния знак е поставен.
Решение № 896/16.11.2017г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в
местността 'Чинтулово' в землището на гр.Сливен
Изпълнение : Издадена Заповед за търг № РД15-2845/18.12.17г. Сключени договори.
Решение № 897/16.11.2017г.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи поземлени имоти с идентификатори №67338.433.266,№ 67338.433.267
№67338.433.268 в местностите„Батмиш“ и „Пандар бунар“ в землището на гр.Сливен
Изпълнение : Решението е изпълнено. Сключени са договори.
Решение № 898/16.11.2017г.
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
Изпълнение : Издадени Заповед за търг № РД15-8/04.01.18г., Заповед за спечелил търг №
РД15-191/30.01.18г. и Заповед за спечелил търг № РД15-190/30.01.18г. Сключени са договори.
Решение № 899/16.11.2017г.
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
Изпълнение : Заповед № РД15-2882/22.12.17г. Сключен договор
Решение № 900/16.11.2017г.
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
Изпълнение : Издадени Заповед за прекратяване на съсобственост № РД15-2868/18.12.17г.
Заповед за отписване № РД15-353/27.02.18г. Изпълнено.
Решение № 901/16.11.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Диан Стефанов Стефанов в поземлен имот с идентификатор 67338522.57, кв. „Ново селоизток“, гр. Сливен
Изпълнение : Издадена заповед за прекратяване на съсобственост № РД15-2867/19.12.17г.
Сключен договор. Решението е изпълнено
Решение № 902/16.11.2017г.
Относно : Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в Поземлен имот с идентификатор 67338.420.285, м. „Барутни погреби“, землище гр.Сливен
Изпълнение: Издадени Заповед за прекратяване на съсобственост № РД15-2839/15.12.17г.
Заповед за отписване № РД15-329/23.02.18г. Сключен договор. Решението е изпълнено
Решение № 903/16.11.2017г.
Относно : Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с.Самуилово, общ.Сливен.
Изпълнение : Издадени Заповед№ РД15-2825/14.12.17г., Заповед№ РД15-2826/14.12.17г
Заповед№ РД15-2827/14.12.17г. и Заповед№ РД15-2828/14.12.17г. Решението е изпълнено.

Решение № 904/16.11.2017г.
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.
Изпълнение : Заповед№ РД15-2829/14.12.17г. Решението е изпълнено.
Решение № 905/16.11.2017г.
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.
Изпълнение : Заповед № РД15-2831/14.12.17г. Решението е изпълнено.
Решение № 906/16.11.2017г.
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.
Изпълнение : Заповед № РД15-2834/14.12.17г. Решението е изпълнено.
Решение № 907/16.11.2017г.
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
Изпълнение : Издадени: Заповед за търг № РД15-2838/15.12.17г. Заповед за спечелил търг №
РД15-92/12.01.18г. Сключен договор. Решението е изпълнено
Решение № 908/16.11.2017г.
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
Изпълнение : Издадени Заповед за търг № РД15-2838/15.12.17г. и Заповед за спечелил търг №
РД15-94/12.01.18г. Сключен договор. Решението е изпълнено
Решение № 909/16.11.2017г.
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
Изпълнение : Издадени Заповед за търг № РД15-2838/15.12.17г. и Заповед за спечелил търг
№ РД15-93/12.01.18г. Сключен договор. Решението е изпълнено
Решение № 910/16.11.2017г.
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
Изпълнение : Заповед за търг № РД15-1/02.01.18г.
Проведен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 911/16.11.2017г.
Относно : Обявяване конкурс за избор на директор на Общинско предприятие
„Градска мобилност” Сливен
Изпълнение : Заповед за конкурс № РД15-2713/01.12.2017г.
С Решение № 1013 на ОбС е избран директор на ОП „Градска мобилност“.
Решение № 912/16.11.2017г.

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
Изпълнение : Заповед № РД15-170/25.01.18г. Решението е изпълнено.
Решение № 913/16.11.2017г.
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
Изпълнение : Решението е изпълнено.
Решение № 914/16.11.2017г.
Относно : Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-2822/14.12.17г. В процес на изпълнение.
Решение № 915/16.11.2017г.
Относно : Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет
Изпълнение: Финансовите средства са изплатени.
Решение № 916/16.11.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет на НЧ „Просвета-1935“ с. Глушник за осигуряване на награден фонд на
Маскарадни игри – Глушник 2018
Изпълнение : Изпълнено. Финансовите средства са изплатени.
Решение № 917/16.11.2017г.
Относно: Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11 от Бюджета
на Община Сливен за 2017 година
Изпълнение : Изпълнено.Финансовите средства са изплатени.
Решение № 918/17.11.2016г.
Относно Отпускане на финансови помощи
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 919/16.11.2017г.
Относно :Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на вещи, общинска собственост,представляващи бракувани материални активи по
приложение №1
Изпълнение : Заповед за търг № РД15-2875/20.12.17г. Сключен договор от 09.02.2018г.
Решението е изпълнено.
По протокол № 32 от проведеното на 14.12.2017 г.заседание :
Решение № 926/14.12.2017г.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и капиталовата
програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския съвет ще бъде
представен и изискуемия по закон отчет за изпълнение на бюджета.
Решение № 927/14.12.2017г.
Относно: Даване на съгласие за промяна предназначението на поземлен имот 011066
в землището на с. Селиминово
Изпълнение: В процес на изпълнение.

Решение № 928/14.12.2017г.
Относно: Прекратяване дейността и ликвидация на „Център за кожно-венерически
заболявания – Сливен“ ЕООД
Изпълнение: В процес на изпълнение. Чака се съгласие на МЗ.
Решение № 929/14.12.2017г.
Относно: Обявяване конкурс за избор на управител на „Дентален център – 1 Сливен”
ЕООД
Изпълнение: Заповед № РД15-184/29.01.18г. В процес на изпълнение.
Решение № 934/14.12.2017г.
Относно: Даване на съгласие за прекратяване на членството на Община Сливен
в Сдружение „Тракийски Туристически район“
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 936/14.12.2017г.
Относно: Определяне на концесионер на обект публична общинска собственост:
стадион, находящ се в местност „Карандила“ по кадастралната карта на гр.Сливен, актуван
с Акт за публична общинска собственост № 3428/11.03.2016 г.
Изпълнение: Сключен договор на 14.03.2018 год.
Решение № 937/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.530.207 (УПИ VIII, кв.435, кв. „Ново село“, ул.
„Кирил Ботев №1, гр. Сливен)
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-86/11.01.18г.
Заповед за спечелил търг № РД15-209/01.02.18г. Сключен договор.
Решение № 938/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за
ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.437.398 и
67338.436.511
в местност „Башчардак”, землище гр. Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 939/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.432.87 в местността „Батмиш“ в землището на
гр.Сливен
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-72/10.01.18г. Заповед за спечелил търг № РД15195/31.01.18г. Сключен договор.
Решение № 940/14.12.2017г.
Относно: Продажба на поземлен имот 67338.437.530 – общинска собственост в
землището на гр. Сливен
Изпълнение: Заповед за търг № РД-15-73/10.01.18г. Заповед за спечелил търг № РД-15217/05.02.18г. Сключен договор със спечелилия търга
Решение № 941/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, съставляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.420.281 в местност “Барутни погреби“, селищно
образувание „Изгрев“, гр.Сливен
Изпълнение: Заповед за търг № РД-15-72/10.01.18г. Сключен договор от 21.03.2018г. със
спечелилия търга.

Решение № 942/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в
с.Ковачите, общ.Сливен № 37530.501.732, с площ от 572 кв.м
Изпълнение: Заповед за търг РД 15-134/18.01.2018г.. Сключен договор от 08.03.2018г.със
спечелилия търга.
Решение № 943/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в
с.Чинтулово, общ.Сливен № 81387.501.386 с площ от 839 кв.м.,кв.25
Изпълнение: В процес на изпълнение. Открита тръжна процедура със Заповед № РД15452/16.03.2018 год.
Решение № 944/14.12.2017г.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с.Самуилово и с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение: Учредено право на строеж.
Решение № 945/14.12.2017г.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост
в ПИ 81387.501.524, с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение: Заповед за търг РД 15-254/14.02.2018г.Учредено право на строеж.
Решение № 946/14.12.2017г.
Относно: Учредяване право на пристрояване (тераса) в кв.„Република“, бл.21, вх.Б,
ет.2, ап.7, върху поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.516.338, гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Учредено право на пристрояване.
Решение № 947/14.12.2017г.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Стойно Георгиев Стойнов в поземлен имот с идентификатор 67338.545.328, (УПИ XIX185, кв.212, по плана на кв. „Клуцохор”),ул. „Московска” № 9, гр. Сливен
Изпълнение: Заповед за прекратяване на съсобственост № РД15-90/11.01.18г.
Заповед за отписване № РД15-247/09.02.18г.
Решение № 948/14.12.2017г.
Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина, собственост на
Община Сливен за 2018 година и изпълнение на ползването на дървесина от горски територии,
собственост на Община Сливен от предвидени сечи за Лесфонд 2018 г., при спазване на
принципите и условията на чл.5 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите
Изпълнение: Заповед № РД15-186/29.01.18г. В процес на изпълнение.
Решение № 950/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопровод в землището на
с.Селиминово, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 951/14.12.2017г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти 030009, 030021 и 000090 в землището на с.Селиминово,
общ.Сливен за разширение на съществуващ гробищен парк в поземлен имот 000091 и
транспортен достъп до него
Изпълнение: Решението е изпълнено.

Решение № 952/14.12.2017г.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот № 000104, находящ се в землището на с.Сотиря, община
Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 953/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабели в землището на
с.Тополчане, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 954/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабели в землището
гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 955/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти 000150 и
001381, местност „Казалча”, землище с.Глуфишево, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 956/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в землището на
кв.“Речица“, гр.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 957/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на водопроводно отклонение в
землището с.Ковачите, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 958/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопроводно отклонение в
землището на гр.Сливен.
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 959/14.12.2017г.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на пътна връзка в землището
с.Горно Александрово, общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено..
Решение № 960/14.12.2017г.
Относно: Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2018 година
Изпълнение: Програмата се изпълнява.
Решение № 961/14.12.2017г.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.

Решение № 963/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.524.174 (УПИ II, кв. 590, кв. „Сини камъни“, гр.
Сливен)
Изпълнение: З-д № РД–15-440 от 16.03.2018 год. за определяне на купувач. В процес на
изпълнение.
Решение № 964/14.12.2017г.
Относно: Предложение за откриване на общински център за подкрепа за личностно
развитие – център за кариерно ориентиране в гр. Сливен.
Изпълнение: Заповед № РД15-171/25.01.2018г. за откриване на центъра.В процес на
изпълнение.

Т. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р ДИМИТЪР ПАВЛОВ – общински съветник
ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества
– Сливен и Превантивно Информационен център – Сливен при Община
Сливен през 2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Националния
съвет по наркотичните вещества в Община Сливен е създаден като консултативен орган
Общински съвет по наркотични вещества. Към него функционира и Превантивноинформационен център. Съгласно действащата нормативна уредба всяка година общинските
съвети по наркотични вещества отчитат своята дейност пред Националния съвет по
наркотичните вещества и пред общинския съвет на съответната община ежегодно.
В Общинския съвет Сливен бе внесен Отчет за дейността на съвета и превантивно
информационния център за 2017 год.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества –
Сливен и Превантивно-информационен център – Сливен през 2017год.

ВНАСЯ:
Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВ

Т. 7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от КРЪСТИНКА ДЕЧЕВА – общински съветник,
ОТНОСНО: Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през първото
тримесечие на 2018 година на Кмета на община Сливен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за командировките в страната на кметовете
на общини не се издават писмени заповеди за командировки. След изтичане на всяко
тримесечие Общинският съвет следва да одобри отчета за извършените командировъчни
разходи.
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21, ал.1,
т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:
ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в страната от СТЕФАН
РАДЕВ кмет на община Сливен през първото тримесечие на 2018 год.

ВНАСЯ:
/Кръстинка Дечева/

Т. 8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане на План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците в община Сливен (2017-2018) за 2018 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование,
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в община Сливен (2017-2018) за 2018 г.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Приемане на „План за действие на Община Сливен за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация 2018- 2020г.“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият План за действие на Община Сливен за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация 2018- 2020г., наричан по-нататък План за действие, е неразделна
част от Областната стратегия за интегриране на ромите на област Сливен 2012- 2020г.
Планът за действие се основава на приоритетите, формулирани в Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и Плана за действие за
изпълнение на Националната стратегия, като обхваща първи планов период.
Планът за действие е разработен в съответствие с Общински план за развитие на
Община Сливен 2014-2017 г., както и с други утвърдени местни стратегически документи.
Планът за действие е разработен, като документ концентриращ усилията на отговорни
институции и неправителствения сектор на местно ниво да планират и реализират конкретни
цели и дейности насочени към изпълнение политиките за социална интеграция на ромите, както
и на други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация на
територията на община Сливен. Разработен е чрез интегриран подход, при който въз основа на
дефинирани национални приоритети са планирани мерки и обединени ресурси за разрешаване
на идентифицирани проблеми и удовлетворяване потребности на специфични уязвими групи от
населението на общината.
В съответствие с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) настоящия план обхваща следните
приоритетни области на действие:

Образование;

Здравеопазване;

Жилищни условия;

Заетост;

Върховенство на закона и недискриминация;

Култура и медии.
Настоящият план за действие задава конкретни насоки за изпълнение на местно ниво на
интеграционни политики, насочени към граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация на територията на
общината, като се цели повишаване тяхното благосъстояние, създаване на условия за
включването им във форми на обществения, икономическия, културния и политическия живот,
както и подпомагане процеса на развитие на Община Сливен.
Планът за действие е разработен от оперативен екип, сформиран със заповед на Кмета
на Община Сливен.
Настоящият план е отворен документ, който подлежи на допълване и актуализиране.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, предлагам на
Общински съвет Сливен да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Приема „План за действие на Община Сливен за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация 2018- 2020г.”

ВНОСИТЕЛ
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Упълномощаване на кмета на Община Сливен да сключи договор за кредит с
„Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който
да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за БФП по проект №
BG16RFOP001-1.015-0002-C01 „Подобряване на градската среда на Сливен“, финансиран
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През 2017 година Община Сливен сключи Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.015-0002-C01 по проект „Подобряване на градската
среда на Сливен“, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. на стойност 2 199
911.00 лв. Проведени са всички обществени поръчки за избор на изпълнител, съгласно
изискванията на ЗОП и са сключени договори с изпълнители на строително-монтажни работи и
услуги. Общата стойност на проекта, след сключване на договорите с изпълнители, възлиза на
2 133 889.23 лв. Стартирали са дейностите за подобряване на градската среда в обектите:
„Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска“ и „Рехабилитация,
благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и
междублокови пространства в кв. Република“.
Съгласно чл. 26, ал. 1 от сключения Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP0011.015-0002-C01, общият размер на авансовите и междинни плащания към бенефициента Община Сливен не трябва да надхвърля 80% от размера на одобрената безвъзмездна финансова
помощ. Сумата по окончателното плащане, намалена с изплатените авансово и междинни
плащания, съставлява останалите 20% и се изплаща след представяне, пред Управляващия
орган, на документи за изпълнени и разплатени дейности.
За осигуряване на сумата, необходима за разплащане с изпълнителите на дейностите, в
размер на 422 777.85 лв. /20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, след
сключване на договорите с изпълнители/, Община Сливен се насочи към Фонд за органите на
местното самоуправление в България – „ФЛАГ“ ЕАД. Дружеството е създадено с
Разпореждане № 4 на Министерския съвет от 2007 г. като инструмент на държавната политика
за регионално развитие. Едноличен собственик на капитала е държавата, чиито права се
упражняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Фондът отпуска заеми на общини и общински дружества, които изпълняват проекти,
одобрени от Управляващите органи на съответната оперативна или друга програма на ЕС,
както и за подготовка на проектни предложения. За осъществяване на дейността по
кредитиране ФЛАГ се подпомага от Управляваща банка. Управляващата банка подпомага
дейността по отпускането, обслужването, администрирането и събирането на предоставените
от дружеството кредити и към настоящия момент това е „УниКредит Булбанк“ ЕАД.
Съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг, процедурата за избор на финансова или
кредитна институция не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от "Фонд за
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД.

Цената на всеки един кредит се определя в зависимост от конкретното искане за кредит.
Лихвата по кредите, отпуснати от ФЛАГ се формира от шестмесечен EURIBOR плюс
максимална надбавка до 4.083%.
Погасителния план по всеки договор за кредит се договаря съгласно конкретното
искане, възможностите на заемоискателя и източниците на погасяване. При мостови кредити за
допустими разходи за изпълнение на проекти, източникът на средства за погасяване на
главницата са средствата от възстановените междинни и финално плащания по проекта от
страна на Управляващия орган, съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна помощ.
Договорените лихви по кредити се начисляват и издължават ежемесечно, освен ако в договора
за кредит не е договорено друго. Общината усвоява одобрения кредит еднократно или на
траншове, съобразно предвиденото в договора за кредит. Крайният срок за погасяване на
кредит, отпуснат от ФЛАГ, е в съответствие с плащанията от Управляващия орган на
съответната оперативна програма.
Видът на дълга, който предстои да се поеме е краткосрочен, със срок за погасяване до
12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
Във връзка с гореизложеното, условията на сключените договори за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и условията на фонд
ФЛАГ за наличие на решение на Общински съвет – Сливен, на основание чл. 21, ал. 1, т.10 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и чл.13, чл.16 и 19а от
Закона за общинския дълг, предлагам на Общинския съвет да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1.
Община Сливен да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: „Подобряване на градската среда на Сливен“”,
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура
за директно възлагане
BG16RFOP001-1.015 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020-Сливен“, при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга – 422 777.85 лв. (четиристотин двадесет и две
хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и пет стотинки);

Валута на дълга – лева

Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

Условия за погасяване:
Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора
за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване.
Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.015-0002-C01
„Подобряване на градската среда на Сливен“ и/или от собствени бюджетни средства.

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална
надбавка от 4.083 %

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

Начин на обезпечение на кредита:
Учредяване на залог върху вземанията на Община Сливен по Договор за
безвъзмездна помощ BG16RFOP001-1.015-0002-C01 „Подобряване на градската среда на
Сливен“, сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по
банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на
особен залог;
Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,
представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Сливен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от

„а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Сливен
по чл. 52 ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен
залог;
2.
Възлага и делегира права на Кмета на Община Сливен да подготви искането за
кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и
договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически
действия за изпълнение на решението по т. 1.
Приложения:
1. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.015-0002-C01 от 13.01.2017 г. – заверено копие;
2. Примерен текст на ФЛАГ на решение на Общински съвет за поемане на общински дълг
във връзка с осигуряване на финансиране за изпълнение на проект.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Момчил Димитров Пантелеев – общински съветник
ГС „Свети Георги Победоносец“ Сливен

ОТНОСНО:
Създаване на звено „Общинска полиция”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предложението е продиктувано от желанието, да се редуцират вандалските прояви и
посегателства върху общинско имущество, въвеждане на контрол на безопасността на движение
и дисциплина на водачите на МПС, обезпечаване на спокойната и сигурна градска среда.
Наложително е създаването на звено, служителите на което да имат предвидените в закона
правомощия по чл. 64-66, 69, 70, 72, 73, 80-88 и 95 от ЗМВР, за да могат безпрепятствено да
осъществяват дейностите по защита на правата и свободите на гражданите, опазване на живота,
здравето и имуществото им; превенция на правонарушенията; опазване на обществения ред на
територията на общината; контрол на безопасността на движението и осигуряване на
безпрепятствено движение на градския транспорт; охрана на обекти; контролна и
административно-наказателна дейност по спазването на действащото законодателство и
актовете на общинския съвет и кмета на общината; съдействие на длъжностни лица от
общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения, свързани с контрола
по спазването на наредбите на общинския съвет, заповедите и разпорежданията на кмета на

общината по въпросите на опазването на обществения ред на територията на общината;
съдействие на общинските съвети и кметствата за прекратяване на самоуправни деяния след
решение на органите на съдебната власт; охрана на мероприятия, провеждани на територията
на общината. Създаването на такова звено ще позволи да бъдат изпълнявани и специфични
дейности по: недопускането на нарушения на нощната тишина и спокойствието на гражданите;
опазването на вертикалната планировка – като тротоари, тревни площи, парково обзавеждане и
др.; спазването на санитарно-хигиенните изисквания, съгласно действащата нормативна уредба;
недопускане на движение и неправилно паркиране в забранени зони на територията на
общината (автобусни пътни ленти, спирки за масовия транспорт и др.); изготвяне на становища
и предложения за промени в организацията на пътното движение; улесняване на движението на
пътните превозни средства в пиковите часове и при лоши атмосферни условия; недопускане на
затваряне и възпрепятстване на пътното движение на улици и части от тях без издадени
разрешения от общината; спазване на забраните за извършване на нерегламентирана дейност на
уличните платна и други уязвими места (миене на автомобилни стъкла, продажба на вестници и
др.); недопускане на нерегламентирана търговска дейност; недопускане и пресичане на
незаконно строителство, на обособяване на временни биваци и други постройки на свободни
телени, както и други незаконни дейности; спазване на въведени карантинни и ограничителни
мерки при възникнали епидемии, епизоотия и други заразни болести; недопускане на продажба
и сервиране на спиртни напитки и тютюневи изделия в нарушение на действащото
законодателство; оказване на съдействие на управителните органи на етажните собственост и
по спазване изискванията на Закона за управление на етажната собственост.
Във всеки от специализираните отдели на общината има назначени поне по 2-ма
служители, упълномощени със заповед на кмета, да извършват проверки и съставят актове по
законодателството касаещо работата на отдела. Практиката обаче показва пълна неефективност
в това направление. Сериозните проблеми свързани с опазването на обществения ред,
опазването на общинското имущество, неправилното паркиране, незаконното строителство,
околна среда, нерегламентирани сметища, безстопанствените животни по улиците, опазване на
масови мероприятия и др., показват безпомощност на назначените служители, които не
разполагат и с необходимия набор от правомощия за тяхното изпълнение. Всеки може да
направи справка в общинската администрация за броя на съставените актове за установени
административни нарушения и издадените наказателни постановления и да установи, че техния
брой ако не никакъв е пренебрежимо малък на фона на явните нарушения.
В програмата на кмета за развитието на общината е заложено създаването на
инспекторат, който има сходни функции, с предлаганото звено „Общинска полиция“.
Практиката с така наречените „Инспекторати“ обаче, в някои общини показва неотложната
нужда от съвместни дествия с полицаи, дори и само поради факта, че само те имат право да
изискват документи за самоличност, необходими за съставянето на съответните актове и
протоколи. Повикването на място на полицаи от районното управление не е работещо, поради
факта, че те имат техни задължения и не винаги са на разположение. С оглед на изложеното, не
е задължително създаване на скъп и неработещ Инспекторат с раздут щат, при напълно
възможното използване на звено от малък брой действащи полицаи на общинска издръжка и
ползване опита и съдействието на общинските служители от специализираните отдели.
В този смисъл намирам създаването на „Инспекторат“ като по-малко ефективно.
Предвиждането за създаване на такава структура в програмата за развитие, може да бъде в
полза на настоящото предложение, защото е ясно, че общинската администрация е направила
съответните финансови разчети за подсигуряването на такъв вид дейност.
Намирам, че за нуждите на звено „Общинска полиция“ са достатъчни 6 служителя.
Нуждата от създаването на такива структури е породила необходимостта от нейното
нормативно регулиране, като за целта е прието Наредба №8121з-422 от 16.04.2015 г., за
организацията и дейността на звената „Общинска полиция“. Звената „Общинска полиция“ се
създават по силата на сключен договор между кмета на общината и директора на ОДМВР.
Назначаването и прекратяването на служебните правоотношения със служителите в звената
„Общинска полиция“ се извършва по реда на ЗМВР. Служителите преминават професионална
подготовка и специализирани курсове, свързани с тематика предмет на сключения договор. При
изпълнение на задачите си, звената „Общинска полиция“ осъществяват взаимодействие със

структурите на МВР.
Финансирането на това звено да стане за сметка на съкращаване на щата на общинската
администрация, в отделите и звената, на които е било възложено осъществяването на тази
контролна дейност – „Екология“ и „Строителен контрол“.
След входиране на предложението за сесията през м. Февруари бяха организирани
няколко срещи, което наложи оттегляне на точката от дневния ред. В срещите бяха зададени
много въпроси, изслушани мнения и взети становища от експерти, които да помогнат за
ефективността от създаването на такова звено. Особено полезна беше логистичната подкрепа от
страна на Началника РУП Сливен – Гл. Инспектор Кикьов, който даде насоките за
доразработване на предложението, за да може да постигне поставените си цели. Беше посочено,
че сключването на договор между Община Сливен и ОДМВР не може да бъде за срок по-малък
от 3 години, както и че за изпълнението на възложените от страна на Общинската
администрация задачи по този договор ще са необходими минимум 15 служители. Налага се и
точното конкретизиране на задачите, които ще бъдат възложени на това звено, както и каква ще
бъде тяхната отговорност по отношение на реда и сигурността в населените места.
Във връзка с изложеното се налага уточнението, че звеното „Общинска полиция“ ще
осъществява следните дейности по: опазване на обществения ред; защита правата и свободите
на гражданите, опазване на живота, здравето и имуществото им; охрана на обекти – публична и
частна общинска собственост; охрана на общински мероприятия и такива, на които общината е
партньор; безопасността на движението; да контролират спазването на правилата за паркиране
от водачите на ППС, на правилата за движение на пешеходците и на правилното използване на
алармените инсталации, монтирани в автомобилите; да преместват паркирано ППС без
знанието на неговия собственик или на упълномощен водач, когато ППС е паркирано в паркове,
градини и детски площадки в населените места, извън обозначените за това места; да оказват
съдействие на служителите от общинското предприятие „Градска мобилност“; да оказват
съдействие на длъжностни лица от общинската администрация при изпълнение на служебните
им задължения, свързани с контрола по спазването на наредбите на общинския съвет,
заповедите и разпорежданията на кмета на общината по въпросите на опазването на
обществения ред на територията на общината и при изпълнението на служебните им
задължения по контролната и административно-наказателната дейност на територията на
Община Сливен.
Структурата и щатната численост на звеното ще се състои от 15 служители (14
служители и 1 инспектор). Назначаване и прекратяване на служебните правоотношения ще се
извършва съгласно разпоредбите на ЗМВР и ППЗМВР.
Договорът с ОДМВР да се сключи за срок от 3 години.
В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Да се сключи договор, за срок от 3 (три) години, между кмета на община Сливен и
директора на ОДМВР Сливен, за създаване на звено „Общинска полиция“ с числен състав от 15
служители, при спазване на нормативните изисквания за продължителност на работното време,
което да осъществява следните дейности на територията на гр. Сливен и в населените места в
общината: опазване на обществения ред; защита правата и свободите на гражданите, опазване
на живота, здравето и имуществото им; охрана на обекти – публична и частна общинска
собственост; охрана на общински мероприятия и такива, на които общината е партньор;
безопасността на движението; да контролират спазването на правилата за паркиране от
водачите на ППС, на правилата за движение на пешеходците и на правилното използване на
алармените инсталации, монтирани в автомобилите; да преместват паркирано ППС без

знанието на неговия собственик или на упълномощен водач, когато ППС е паркирано в паркове,
градини и детски площадки в населените места, извън обозначените за това места; да оказват
съдействие на служителите от общинското предприятие „Градска мобилност“; да оказват
съдействие на длъжностни лица от общинската администрация при изпълнение на служебните
им задължения, свързани с контрола по спазването на наредбите на общинския съвет,
заповедите и разпорежданията на кмета на общината по въпросите на опазването на
обществения ред на територията на общината и при изпълнението на служебните им
задължения по контролната и административно-наказателната дейност на територията на
Община Сливен.
ВНОСИТЕЛ:____________________
(Момчил Пантелеев)
Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Промени в състава на обществената комисия за избор на носителката на наградата
„Аргира Жечкова” на Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Поради настъпили персонални промени в Общинска администрация – Сливен е
необходимо да се приемат промени в състава на обществената комисия за избор на носителката
на наградата „Аргира Жечкова” на Община Сливен.
Във връзка с гореизложеното и чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА предлагам Общинският
съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.
2.
3.

Освобождава Донка Славова като член на обществената комисия за избор на носителката
на наградата „Аргира Жечкова” на Община Сливен и избира за член на обществената
комисия Ина Николова, главен експерт в дирекция „ОКВО”.
Освобождава Милена Чолакова като член на обществената комисия за избор на
носителката на наградата „Аргира Жечкова” на Община Сливен и избира за член на
обществената комисия Марияна Добрева, старши експерт в дирекция „ОКВО”.
На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението

ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Общинска охрана и СОТ
Сливен“ ЕООД върху лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. № СН3570КА, рама
№ХТА212130W1308013 и номер на двигателя №212134896203, цвят Бял, лек автомобил
ВАЗ 21053 с рег. № СН 1078 СС, рама №ХТА210530R1447311, номер на двигател
№21033183484, цвят Бял и лек автомобил ВАЗ 21043 с рег. №СН3132НС, рама
№ХТА210430N0343513, номер на двигател №21032178114, цвят Червен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с предстояща организация и разстановка на центрове и мобилни екипи по
охрана на селскостопанската продукция за периода от 01.05. 2018 г. до 31.10.2018 г., за
нуждите на център гр. Кермен включващ 8 (осем) населени места с обща площ 175 703
кв.м. – с. Младово, с. Бозаджии, с. Скобелево, с. Биково, с. Николаево, с. Чокоба и с.
Глуфишево, център с. Самуилово, включващ 6 (шест) населени места с обща площ 79 625
кв.м. – с. Крушаре, с. Гергевец, с. Панаретовци, с. Мечкарево и кв. Речица, център с.
Гавраилово, включващ 6 (шест) населени места с обща площ 91 889 кв.км. – с. Чинтулово,
с. Малко Чочовени, с. Селиминово, с. Голямо Чочовени и с. Бинкос, и център с. Жельо
войвода, включващ 11 (единадесет) населени места с обща площ 313 778 кв.м. – кв.
Дебелата кория, с. Сотиря, с. Тополчане, с. Калояново, с. Глушник, с. Блатец, с Драгоданово,
с. Трапоклово, с. Горно Александрово и с. Камен, и е необходимо обхождането с
автомобили от служители към „Общинска охрана и СОТ Сливен“ ЕООД на прилежащите
земеделски земи в тези центрове.
Собственост на Община Сливен са лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. № СН3570КА,
рама №ХТА212130W1308013 и номер на двигателя №212134896203, цвят Бял, лек
автомобил ВАЗ 21053 с рег. № СН 1078 СС, рама №ХТА210530R1447311, номер на двигател
№21033183484, цвят Бял и лек автомобил ВАЗ 21043 с рег. №СН3132НС, рама
№ХТА210430N0343513, номер на двигател №21032178114, цвят Червен, които в момента не
са необходими за дейността на Общината. Същите са подходящи и могат да се използват за
нуждите на предстоящата охрана на селскостопанската продукция.
С оглед на обезпечаването дейността по опазване на земеделските земи за периода от
01.05.2018 г. до 31.10.2018 г. в гореописаните центрове следва предложението да бъде
разгледано на предстоящата сесия на Общински съвет Сливен.
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във
връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 49, ал. 4 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 01.05.2018 г. до 31.10.2018
г. на „Общинска охрана и СОТ Сливен“ ЕООД върху моторни превозни средства, общинска
собственост, представляващи :
- лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. № СН3570КА, рама №ХТА212130W1308013 и номер на
двигателя №212134896203, цвят Бял;

- лек автомобил ВАЗ 21053 с рег. № СН1078СС, рама №ХТА210530R1447311, номер на
двигател №21033183484, цвят Бял.
- лек автомобил ВАЗ 21043 с рег. № СН3132НС, рама №ХТА210430N0343513, номер на
двигател №21032178114, цвят Червен
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване върху автомобилите по т. 1.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото
решение.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във връзка с
ал.5 от ЗУТ между Община Сливен, „Бачикови“ ООД и “Ведимекс“ ООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Решение № 1946/27.08.2015г., Общински съвет-Сливен е съгласувал за
одобряване изменение на Подробния устройствен план за УПИ V-„За склад за резервни части”,
УПИ VI- „За предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, УПИ VII-„За цех за
производство на чорапи“, УПИ VIII-„За склад“ и УПИ LXXXVIII -„За склад за хранителни
стоки“, кв.28, Промишлена зона, гр. Сливен, като отпадат УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII
и УПИ LXXXVIII, образува се нов УПИ VI- „За производствено-складова база за плодове и
зеленчуци“, отпада уличната регулация от осова точка 171з до осова точка 172ч,
представляваща придаваема площ към новообразувания УПИ VI и се проектира нова улична
регулация от осова точка 86г до осова точка 172ч за транспортно обслужване на територията.
С предварителен договор от 10.06.2015г., дружествата „Ведимекс“ ООД и “Бачикови“
ООД се споразумяват да обединят в един общ имот, описаните по-долу поземлени имоти, от
които собственост на „Ведимекс“ ООД са поземлени имоти с идентификатори 67338.605.348,
67338.605.322, 67338.605.354 и 67338.605.363, а собственост на “Бачикови“ ООД е поземлен
имот с идентификатор 67338.605.83 по КККР-гр. Сливен.
В Общинска администрация е постъпило заявление от „Ведимекс“ ООД и “Бачикови“
ООД, с искане да им бъде разрешено да прехвърлят части от собствените им поземлени имоти,
които Община Сливен да придобие и от друга страна Община Сливен да прехвърли на
„Ведимекс“ ООД и “Бачикови“ ООД, общински терени за урегулиране на новообразувания
УПИ VI, кв. 28, кв. Промишлена зона, гр. Сливен.
Придаваемите площи, представляват части от поземлени имоти с идентификатори
67338.605.56, 67338.605.82, 67338.605.84, 67338.605.53 и имат трайно предназначение на
територията: урбанизирана и НТП: за второстепенна улица. Като части от улици, те са
публична общинска собственост по силата на чл.3, ал.2, т.1 и 3 от Закона за общинската

собственост във връзка с §7, т.4 от ЗМСМА и съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за
общинската собственост не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети
лица. Общинският съвет може да промени характера на собствеността на общински имот от
публична в частна, само ако имотът е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от
Закона за общинската собственост.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ, чл. 43, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам Общинският
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва раздел V “Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ” в
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018г.,
приета с Решение № 968/25.01.2018 г., представляващи:
- терен с площ 824,50 кв.м., част от ПИ 67338.605.56, нтп: за второстепенна улица;
- терен с площ 6 кв.м., част от ПИ 67338.605.82, нтп: за второстепенна улица;
- терен с площ 4 кв.м., част от ПИ 67338.605.84, нтп: за второстепенна улица;
- терен с площ 3 кв.м., част от ПИ 67338.605.53, нтп: за второстепенна улица.
IІ.1 Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „Ведимекс“ ООД, ЕИК …….. и
“Бачикови“ ООД, ЕИК ………., правото на собственост на следните имоти:
- общински терен с площ 824,50 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.605.56, площ: 3879 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен план:
5090 при съседи: 67338.605.84, 67338.605.90, 67338.605.92, 67338.605.354, 67338.605.83 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. Директор на АК, последно изменение със заповед: 18-1290/18.02.2014г.
на Началника на СГКК-Сливен;
Оценката на 824,50 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 17 765 лв.
(седемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 6 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.605.82, площ: 1430 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен план:
5094 при съседи: 67338.605.76, 67338.605.77, 67338.605.56, 67338.605.83 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп.
Директор на АК;
Оценката на 6 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 127 лв. (сто двадесет и
седем лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 4 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.605.84, площ: 4032 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен план:
5091 при съседи: 67338.605.215, 67338.605.88, 67338.605.100, 67338.605.83 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. Директор на АК;
Оценката на 4 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 85 лв. (осемдесет и пет
лв.) без ДДС.
- общински терен с площ 3 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.605.53, площ: 6233 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен план:
5089 при съседи: 67338.605.322, 67338.605.52, 67338.605.348, 67338.605.349 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. Директор на АК;
Оценката на 3 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 64 лв. (шестдесет и
четири лв.) без ДДС.

II.2. Дава съгласие „Ведимекс“ ООД да прехвърлят на Община Сливен част от
собствен терен с площ 192 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор
67338.605.363, адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв. Промишлена зона, площ: 334 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, стар идентификатор: 67338.605.358, номер по предходен план:
парцел LXXXVIII, кв.28 при съседи: 67338.605.56, 67338.605.354, 67338.605.53, 67338.605.362
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. Директор на АК;
Оценката на 192 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 4 134 лв. (четири
хиляди сто тридесет и четрири лв.) без ДДС.
II.3. Дава съгласие „Бачикови“ ООД да прехвърлят на Община Сливен част от
собствен терен с площ 8 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор
67338.605.83, адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв. Промишлена зона, площ: 4596 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, номер по предходен план: парцел LXXXVIII, кв.28 при съседи:
67338.605.56, 67338.605.354, 67338.605.53, 67338.605.362 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп.
Директор на АК;
Оценката на 8 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 170 лв. (сто и
седемдесет лв.) без ДДС.
III. „Ведимекс“ ООД и “Бачикови“ ООД да заплатят на Община Сливен разликата в
цената на прехвърляните имоти, равна на 13 737 лв. (тринадесет хиляди седемстотин тридесет
и седем лева) без ДДС.
IV. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план на
УПИ VI- „За производствено-складова база за плодове и зеленчуци“ в кв.28, Промишлена зона,
гр. Сливен, частите от поземлени имоти с идентификатори 67338.605.56, 67338.605.82,
67338.605.84 и 67338.605.53-публична общинска собственост, придадени по регулация,
променят характера си от публична в частна общинска собственост.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-административна такса,
местен данък, такса вписване и др., са за сметка на „Ведимекс“ ООД и “Бачикови“ ООД.
VI. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен договор за
прехвърляне на собственост на имотите по т.ІI.
ВНАСЯ
КМЕТ:............................
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: вземане на решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за
услуга с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот №
000680, ЕКАТТЕ 66812. с площ 102,172 дка, находящ се в землището на с. Скобелево, общ.
Сливен, при граници: изток: полски път, запад - ; север - полски път; юг -полски път, имотът
е актуван с Акт за общинска собственост № 24/03.09.2001г."

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Процедурата за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и
поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000680, ЕКАТТЕ 66812, с площ 102.172
дка, находящ се в землището на с. Скобелево, общ. Сливен, при граници: изток: полски път,
запад - ; север - полски път; юг - полски път, имотът е актуван с Акт за общинска собственост
№ 24/03.09.2001г." е открита с решение на Общински съвет - Сливен № 616 /30.03.2017г.
В съответствие с разпоредбите на Закона за концесиите и Правилника за неговото
прилагане, с решение №РД 15-625/23.04.2017г. на кмета на Община Сливен са одобрени
обявление за провеждане на процедурата, документация за участие в процедурата и проект на
концесионен договор.
С писма с изх. №3100-17/05.05.2017г. и 0300-34/05.05.2017г. обявлението е изпратено
едновременно до редакцията на Държавен вестник на РБ и до Националния концесионен
регистър, след което е публикувано в електронното издание на ДВ от 09.05.2017г. под №2 и на
електронната страница на НКР с пореден №А-000869. Съобщение за процедурата за
предоставяне на концесия е публикувано и на официалната интернет страница на Община
Сливен.
Определеният в обявлението краен срок за подаване на оферти за участие в открита
процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление и поддържане на
язовир, съставляващ поземлен имот № 000680. ЕКАТТЕ 66812, с площ 102,172 дка, находящ се
в землището на с. Скобелево, общ. Сливен, при граници: изток: полски път, запад - ; север полски път; юг - полски път. имотът е актуван с Акт за общинска собственост № 24/03.09.2001
г." е 15.06.2017г., 17.00 ч.
В изпълнение на решението на Общински съвет - Сливен за откриване на процедурата и
в съответствие с изискванията на Закона за концесиите и Правилника за прилагането му, със
заповед на кмета на Община Сливен е назначена комисия, която да организира приемането и
съхраняването на офертите; да допуска до и да отстранява от участие в процедурата
участниците: да извърши подбор и да определи участниците, които получават право да
продължат участието си в процедурата; да дава разяснения или да предоставя документи или
допълнителна информация или документи на заинтересованите лица или участници; да прави
предложения за отстраняване на незаконосъобразност в обявленията, документацията за
участие и проекта на концесионен договор; да разглежда и оценява офертите и извършва
класиране на участниците, като предложи класираният на първо място да бъде определен за
концесионер; да изработи проект на решение за определяне на концесионер или проект на
решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия.
На открито заседание, проведено на 16.06.2017г. от 14.00ч. в стая 103 в сградата на
Община Сливен, комисията е констатирала, че в определения в обявлението срок -15.06.2017г.
17.00ч. не са постъпили оферти в деловодството на центъра за административно обслужване
на граждани в сградата на Община Сливен. Като е взела предвид обстоятелството, че няма
подадени оферти и след разискване и проведени дебати, комисията с пълно единодушие се е
произнесла с решение, като е счела, че са налице условията на чл.85. ал.2 от Правилника за
прилагане на закона за концесиите, при което следва да бъдат съставени проект на доклад до
концедента и проект на решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия
на основание чл.60. ал.1, т. 1 от Закона за концесиите - поради липсата на постъпили заявления
или оферти.
В съответствие с изискванията на чл.86 от Правилника за прилагане на Закона за
концесиите проектите на доклад и решение по чл.60, ал.1 от ЗК се съгласуват по реда на чл.16
от ППЗК с органите по чл.103 от ЗК. относно законосъобразността на проведената процедура и
проекта на решение. В деловодството на Общинска администрация - Сливен са постъпили
писма, както следва: от Държавна агенция „Национална сигурност" - писмо с вх. №041510(2)/28.07.2017г.; от Министерство на отбраната на Република България - писмо с вх. №041510(1)/27.07.2017г. и от Министерство на вътрешните работи на Република България -писмо с
вх. №0415-10(3)/31.07.2017г.; от Областен управител на област Сливен – не е получен отговор,
съгласно чл.16, ал.6 и ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, срокът за
изразяване на съгласувателно становище е 10 (десет) дни, считано от получаването на писмото,

при непредставяне на становище в определения срок се счита за съгласуване без бележки, с
които са съгласувани без забележки документите за прекратяване на процедурата за концесия.
В изпълнение на разпоредбата на чл.86, ал.4 от ППЗК във връзка с чл.58, ал.1 и ал.2, т.З
от ЗК, внасям настоящото предложение, ведно със съгласуваните проекти на доклад и на
решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия.
С оглед на гореизложеното, на основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА и § 4, ал. 1 от ЗК (в
сила от 02.01.2018 г.) във връзка с чл.60, ал.1, т.1 от Закона за концесиите (отм.) във връзка с
чл.91, ал.2 и чл.85, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, предлагам на
Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.Прекратява процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: „Управление
и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот № 000680, ЕКАТТЕ 66812. с площ
102,172 дка, находящ се в землището на с. Скобелево, общ. Сливен, при граници: изток: полски
път, запад - ; север - полски път; юг - полски път, имотът е актуван с Акт за общинска
собственост № 24/03.09.2001 г.", открита с решение на Общински съвет-Сливен №
616/30.03.2017г.
Внася,
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: откриване на процедури по отдаване под наем на язовири - публична
общинска собственост
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация - Сливен е постъпило заявление за наемане на язовирпублична общинска собственост. Инвестиционният интерес на заявителя е за конкретен воден
обект, а именно язовир с площ 102,172 дка, в землището на с. Скобелево, м. „Чалъ баир“.
Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост: „Свободни
имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок
до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет.". Със Закона
за изменение и допълнение на Закона за водите е създаден нов § 12, според който „В общините,
на чиято територия има язовири — публична общинска собственост, за които не са сключени
договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на
общината, общинският съвет приема решение за: 1. създаване на общинско предприятие за
осъществяване на тези дейности, или 2. откриване на процедура за избор на оператор на

язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез
предоставянето им под наем или на концесия.". Така цитираната законова разпоредба на
практика дава допълнителни възможности на общините по отношение на притежаваните от тях
язовири - публична общинска собственост. Освен на концесия, на общините се предоставя
възможност да предоставят язовирите под наем, чрез избор на оператор на язовирна стена. По
смисъла на § 1, ал.2, т.95 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите: "оператор на
язовирна стена" е физическо лице хидроспециалист или юридическо лице, което разполага със
служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и
експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика.
Съгласно чл. 14, ал.8 от Закона за общинската собственост имотите - общинска собственост се
отдават под наем на база наемни цени, определни от общинския съвет. Съгласно Приложение 2
от Наредбата за управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд
и водни ресурси в Община Сливен (Приета с Реш. №126 от 29.03.2012 год., доп. с Реш. №
1152/27.02.2014 год.), базисната цена за наем на водни площи и прилежащи към тях терени за
една година е 20 лв./дка без ДДС.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската
собственост, § 12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите във връзка с чл. 19,
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество,
предлагам на Общински съвет – Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва Раздел VІ – „Отдаване под наем“ в Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 год., със следния имот- публична
общинска собственост, както следва:
Язовир в местност „Чалъ баир“, землището на с. Скобелево, община Сливен с площ
от 102,172 дка, съставляващ имот с № 000680, ЕКАТТЕ 66812, при граници: изток: полски
път, запад - ; север - полски път; юг - полски път, имотът е актуван с Акт за общинска
собственост № 24/03.09.2001".
2. Открива процедура по отдаване под наем на язовир - публична общинска
собственост, както следва:
Язовир в местност „Чалъ баир“, землището на с. Скобелево, община Сливен с площ
от 102,172 дка, съставляващ имот с № 000680, ЕКАТТЕ 66812, при граници: изток: полски
път, запад - ; север - полски път; юг - полски път, имотът е актуван с Акт за общинска
собственост № 24/03.09.2001". Начална тръжна цена 20 лв./дка без ДДС за една година, или
2043,44 лв. /две хиляди четиридесет и три лева, и четиридесет и четири стотинки./ за целия
имот за една година. Определя стъпка на наддаване 200 лв. /двеста лева/ без ДДС. Определя
депозит за участие в процедурата – 200 лв./двеста лева/ без ДДС.
3. Обектът да се отдаде под наем за срок от 5 години, след провеждане на публичен търг с
явно наддаване, на оператор на язовирна стена.
4. Утвърждава проект на договор за наем.
5. Определя цена на тръжната документация – 50 лв. /петдесет лева/ без ДДС.
6. Възлага на кмета на общината да извърши всички последващи действия по процедурата
за отдаване под наем на язовир-публична общинска собственост и сключи договори за наем със
спечелилия търга участник.
Приложения:
1. Акт за публична общинска собственост № 24/03.09.2001.;
2. Скица № К 00073/11.04.2018 г. ;
3. Проект на договор за наем.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.434.229, 67338.432.258 и
67338.432.268 – общинска собственост в землището на гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на поземлени имоти - общинска
собственост, находящи се в землището на гр.Сливен със следните идентификатори:
1. 67338.434.229 с площ от 1070 кв.м,, местност „Плоски рът”, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, актуван с
АОС3737 от 02.02.2018 г., данъчна оценка: 27.10 лв.
2. 67338.432.258 с площ от 550 кв.м,, местност „Батмиш”, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, актуван с АОС 3681 от
13.11.2017 г., данъчна оценка: 59.30 лв.
3. 67338.432.268 с площ от 1020 кв.м,, местност „Батмиш”, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, актуван с АОС 3680 от
13.11.2017 г., данъчна оценка: 110.00 лв.
Поземлени имоти с идентифищкатори 67338.432.258 и 67338.432.268 са включени в Раздел
I от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през
2018 година, приета с Решение №968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет гр. Сливен.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на имоти, член на Камарата
на независимите оценители в България. За поземлен имот с идентификатор . 67338.434.229
пазарната оценка възлиза на 780 /седемстотин и осемдесет/ лв., за поземлен имот с
идентификатор 67338.432.258 оценката е 1290/триста и шест/ лв., за поземлен имот с
идентификатор 67338.432.268 оценката е 2390/две хиляди триста и деветдесет/ лв.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Да се допълни Раздел I - Продажба от приета с Решение №968 от 25.01.2018 г. на
Общински съвет гр. Сливен с поземлен имот с идентификатор 67338.434.229 с площ от 1070
кв.м,, местност „Плоски рът”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, актуван с АОС3737 от 02.02.2018 г.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти с
идентификатори:
1. 67338.434.229 с площ от 1070 кв.м,, местност „Плоски рът”, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих, актуван с
АОС3737 от 02.02.2018 г..
Начална цена: 1500 /хиляда и петстотин / лв.без ДДС.

2. 67338.432.258 с площ от 550 кв.м,, местност „Батмиш”, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, актуван с АОС 3681 от
13.11.2017 г..
Начална цена: 1300 /хиляда и триста/ лв.без ДДС.
3. 67338.432.268 с площ от 1020 кв.м,, местност „Батмиш”, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, актуван с АОС 3680 от
13.11.2017 г.
Начална цена: 2400 /две хиляди и четиристотин/ лв.без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.
Внася:
Кмет на Община Сливен..................
Стефан Радев

Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по реда
на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.433.240 и 67338.433.241 в
местност ”Тасмата” и ПИ 67338.437.498 в местност ”Башчардак”, землище гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се прекратява правото на ползване върху земеделските земи,
предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на
Държавния съвет и на Министерския съвет.
Гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи по § 4 придобиват
право на собственост върху тях, когато заплатят земята на собственика чрез Общината по цени,
определени от Министерския съвет по влязла в сила оценка.
Съгласно чл.36 от ЗСПЗЗ оценките на общинските земи, върху които е било учредено
право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните
разпоредби, се определят с решение на Общинския съвет по реда на Закона за общинската
собственост, като така определената цена не може да бъде по-ниска от оценката, определена по
реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи. Съгласно чл. 41, ал. 2,
изречение първо от Закона за общинската собственост, към който препраща чл.36, ал.3 от
ЗСПЗЗ, регламентира, разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост да се
извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.
В тази връзка, след заявено желание от страна на ползвателите да придобият
собственост върху предоставената им за ползване земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, са изготвени
оценки от лицензиран оценител и данъчни оценки за :
1. Поземлен имот 67338.433.240, с площ от 463 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, местност ”Тасмата” с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /, са определени –

пазарна стойност 419 лв., цена по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските
земи 194 лв. и данъчна оценка 49,90 лв.
2. Поземлен имот 67338.433.241, с площ от 516 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, местност ”Тасмата” с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на
трайно ползване: : за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /, са определени –
пазарна стойност 467 лв., цена по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските
земи 216 лв. и данъчна оценка 55,60 лв.
3. Поземлен имот 67338.437.498, с площ от 1255 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, местност ”Башчардак” с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на
трайно ползване: за вилна сграда, са определени – пазарна стойност 1136 лв., цена по Наредбата
за реда за определяне на цени на земеделските земи 146 лв. и данъчна оценка 36,10 лв.
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.35, ал.4,
т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделските земи, предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от ползвателите, на
които е предоставено право на ползване върху земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на
земята за :
1. Поземлен имот 67338.433.240, с площ от 463 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, местност ”Тасмата” с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /, цена 419 лв.
2. Поземлен имот 67338.433.241, с площ от 516 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, местност ”Тасмата” с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на
трайно ползване: : за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /, цена 467 лева.
3. Поземлен имот 67338.437.498, с площ от 1255 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, местност ”Башчардак” с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на
трайно ползване: за вилна сграда, цена 1136 лева.
Възлагам на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за придобиване правото на
собственост върху имотите от техните ползватели след заплащането на определените цени.
Внася:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

Т. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на следните поземлени имоти общинска собственост, находящи се в землището на гр. Сливен:

1. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.93 с площ от 887 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Чинтулово”,
актуван с АОС №3592/06.06.2017 г. данъчна оценка: 108.70 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.94 с площ от 709 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Чинтулово”,
актуван с АОС №3593/06.06.2017 г. данъчна оценка: 86.90 лв.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.6 с площ от 310 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3753/13.03.2018 г. данъчна оценка: 8.90 лв.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.7 с площ от 634 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3687/23.11.2017 г. данъчна оценка: 16.00 лв.
5. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.11 с площ от 831 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3762/26.03.2018 г. данъчна оценка: 23.90 лв.
6. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.37 с площ от 1090 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3747/06.03.2018 г. данъчна оценка: 36.40 лв.
7. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.88 с площ от 531 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3671/01.10.2017 г. данъчна оценка: 15.30 лв.
8. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.416 с площ от 891 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3755/21.03.2018 г. данъчна оценка: 25.60 лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Поземлени имоти с идентифищкатори 67338.435.7 и 67338.435.416 са включени в Раздел I
от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през
2018 година, приета с Решение №968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет гр. Сливен.
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. За поземлен имот с идентификатор . 67338.431.93
пазарната оценка възлиза на 2076 /две хиляди седемдесет и шест/ лв., за поземлен имот с
идентификатор 67338.431.94 оценката е 1655/хиляда шестстотин петдесет и пет/ лв., за
поземлен имот с идентификатор 67338.435.6 оценката е 1560/хиляда петстотин и шестдесет/
лв., за поземлен имот с идентификатор 67338.435.7 оценката е 3190/три хиляди сто и
деветдесет/ лв, за поземлен имот с идентификатор 67338.435.11 оценката е 4180/четири хиляди
сто и осемдесет/ лв, за поземлен имот с идентификатор 67338.435.37 оценката е 5480/пет
хиляди четиристотин и осемдесет/ лв., за поземлен имот с идентификатор 67338.435.88
оценката е 2670/две хиляди шестстотин и седемдесет/ лв., за поземлен имот с идентификатор
67338.437.416 оценката е 4480/четири хиляди четиристотин и осемдесет/ лв.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Да се допълни Раздел I - Продажба от прието с Решение №968 от 25.01.2018 г. на
Общински съвет гр. Сливен с поземлени имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.93 с площ от 887 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Чинтулово”,
актуван с АОС №3592/06.06.2017 г. , землище на гр. Сливен.

2. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.94 с площ от 709 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Чинтулово”,
актуван с АОС №3593/06.06.2017 г., землище на гр. Сливен.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.6 с площ от 310 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3753/13.03.2018 г., землище на гр. Сливен.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.11 с площ от 831 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3762/26.03.2018 г., землище на гр. Сливен.
5. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.37 с площ от 1090 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3747/06.03.2018 г. , землище на гр. Сливен.
6. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.88 с площ от 531 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3671/01.10.2017 г., землище на гр. Сливен.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти с
идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.93 с площ от 887 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Чинтулово”,
актуван с АОС №3592/06.06.2017 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 2100 /две хиляди и сто / лв.без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.431.94 с площ от 709 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Чинтулово”,
актуван с АОС №3593/06.06.2017 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 1700 /хиляда и седемстотин/ лв.без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.6 с площ от 310 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3753/13.03.2018 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена:1600 /хиляда и шестстотин/ лв.без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.7 с площ от 634 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3687/23.11.2017 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 3200/три хиляди и двеста / лв.без ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.11 с площ от 831 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3762/26.03.2018 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 4200/четири хиляди и двеста/ лв.без ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.37 с площ от 1090 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3747/06.03.2018 г, землище на гр. Сливен.
Начална цена: 5500/пет хиляди и петстотин / лв.без ДДС.
7. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.88 с площ от 531 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3671/01.10.2017 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена:2700/две хиляди и седемстотин/ лв.без ДДС.
8. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.416 с площ от 891 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3755/21.03.2018 г., землище на гр. Сливен.
Начална цена: 4500/четири хиляди и петстотин/ лв.без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи договори
със спечелилите участници.
Внася:
Кмет на Община Сливен..................
Стефан Радев

Т. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Младово,
общ.Сливен
Община Сливен е собственик на следния недвижим имот, находящ се в с.Младово,
общ.Сливен, представляващ урегулиран поземлен имот VІІ в кв.49, с площ от 195 кв.м.,
отреден за обществено обслужване по ПУП на с.Младово, общ.Сливен, ведно с построената в
него едноетажна масивна сграда „Казанджийница“ със ЗП 45 кв.м., актуван с акт за частна
общинска собственост № 99 от 13.03.2018г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от задължението за плащане на
данъци за имота и ще осигури приходи в общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на Камарата на независимите
оценители в България, пазарната оценка на имота по т.1, възлиза на 3270 лева (три хиляди
двеста и седемдесет лв.).
Данъчната оценка на имота е 1243,60 лева (хиляда двеста четиридесет и три лева и
шестдесет ст.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и
чл.39, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост, приета с Решение № 968/25.01.2018г. на ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба
се добавя: УПИ VІІ в кв.49, с площ от 195 кв.м., отреден за обществено обслужване по ПУП на
с.Младово, общ.Сливен, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда
„Казанджийница“ със ЗП 45 кв.м.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост, представляващ, УПИ VІІ в кв.49, с площ от 195 кв.м., отреден за
обществено обслужване по ПУП на с.Младово, общ.Сливен, ведно с построената в него
едноетажна масивна сграда „Казанджийница“ със ЗП 45 кв.м., актуван с акт за частна общинска
собственост № 99 от 13.03.2018г.
Начална цена 3270 лева (три хиляди двеста и седемдесет лв.), без ДДС в т.ч.:
- земя – 530 лева
- сграда – 2740 лева
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи договор
със спечелилия участник.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на с. Чокоба
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е постъпило искане за закупуване на следните поземлени имоти общинска собственост, находящи се в землището на с. Чокоба:
1. ПИ038115 с площ от 1.494 дка, начин на трайно ползване: нива, трета категория на
земята, м.”Бозаджийска кория”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №84/25.03.2015 г.
данъчна оценка: 197.70 лв.
2. ПИ038117 с площ от 8.408 дка, начин на трайно ползване: нива, трета категория на
земята, м.”Бозаджийска кория”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №85/25.03.2015 г.
данъчна оценка: 1112.40 лв.
3. ПИ040035 с площ от 26.380 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория на
земята, м.”Шахларя”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №96/17.02.2017 г. данъчна оценка:
637.10 лв.
4. ПИ040037 с площ от 4.538 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория на
земята, м.”Шахларя”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №97/17.02.2017 г. данъчна оценка:
109.60 лв.
5. ПИ049004 с площ от 2.300 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория на
земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №53/07.10.2008 г. данъчна
оценка: 47.60 лв.
6. ПИ049005 с площ от 3.100 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория на
земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №54/07.10.2008 г. данъчна
оценка: 71.30 лв.
7. ПИ049007 с площ от 4.100 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория на
земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №55/07.10.2008 г. данъчна
оценка: 84.90 лв.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите чрез
провеждане на публичен търг с явно наддаване, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на имоти, член на Камарата
на независимите оценители в България. За поземлен имот 038115 пазарната оценка възлиза на
1217 /хиляда двеста и седемнадесет/ лв., за поземлен имот 038117 оценката е 6865/шест хиляди
осемстотин шестдесет и пет/ лв., за поземлен имот 040035 оценката е 20680/двадесет хиляди
шестстотин и осемдесет/ лв., за поземлен имот 040037 оценката е 3530/три хиляди петстотин и
тридесет/ лв., за поземлен имот 049004 оценката е 1770/хиляда седемстотин и седемдесет/ лв.,
за поземлен имот 049005 оценката е 2410 /две хиляди четиристотин и десет/ лв., за поземлен
имот 049007 оценката е 3186/три хиляди сто осемдесет и шест/ лв.,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ
предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
I. Да се допълни Раздел I - Продажба от приета с Решение №968 от 25.01.2018 г.
Общински съвет гр. Сливен със следните поземлени имоти в землището на с. Чокоба:
1. ПИ038115 с площ от 1.494 дка, начин на трайно ползване: нива, трета категория
земята, м.”Бозаджийска кория”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №84/25.03.2015 г.
2. ПИ038117 с площ от 8.408 дка, начин на трайно ползване: нива, трета категория
земята, м.”Бозаджийска кория”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №85/25.03.2015 г.
3. ПИ040035 с площ от 26.380 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория
земята, м.”Шахларя”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №96/17.02.2017 г.
4. ПИ040037 с площ от 4.538 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория
земята, м.”Шахларя”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №97/17.02.2017 г.
5. ПИ049004 с площ от 2.300 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория
земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №53/07.10.2008 г.
6. ПИ049005 с площ от 3.100 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория
земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №54/07.10.2008 г.
7. ПИ049007 с площ от 4.100 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория
земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №55/07.10.2008 г.
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II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти с
идентификатори:
1. ПИ038115 с площ от 1.494 дка, начин на трайно ползване: нива, трета категория на
земята, м.”Бозаджийска кория”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №84/25.03.2015 г.
Начална цена: 1600 /хиляда и шестстотин/ лв.
2. ПИ038117 с площ от 8.408 дка, начин на трайно ползване: нива, трета категория на
земята, м.”Бозаджийска кория”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №85/25.03.2015 г.
Начална цена: 8200 /осем хиляди и двеста/ лв.
3. ПИ040035 с площ от 26.380 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория на
земята, м.”Шахларя”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №96/17.02.2017 г.
Начална цена: 20700/двадесет хиляди и седемстотин/ лв.
4. ПИ040037 с площ от 4.538 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория на
земята, м.”Шахларя”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №97/17.02.2017 г.
Начална цена: 3600 /три хиляди петстотин и шестстотин/ лв.
5. ПИ049004 с площ от 2.300 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория на
земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №53/07.10.2008 г.
Начална цена: 1800/хиляда и осемстотин/ лв.
6. ПИ049005 с площ от 3.100 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория на
земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №54/07.10.2008 г.
Начална цена: 2450/две хиляди четиристотин и петдесет/ лв.
7. ПИ049007 с площ от 4.100 дка, начин на трайно ползване: нива, девета категория на
земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Чокоба, актуван с АОС №55/07.10.2008 г.
Начална цена: 3200/три хиляди и двеста/ лв.без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи договори
със спечелилите участници.
Внася:
Кмет на Община Сливен..................
Стефан Радев

Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
Кръстанка А. Ш. в поземлен имот с идентификатор 673385.514.259, …………., гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация е постъпило заявление от Кръстанка А. Ш., притежаваща в
съсобственост с Община Сливен поземлен имот с идентификатор 67338.514.259, целият с площ
от 187 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ……….., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) по КККР на гр. Сливен с
искане за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване дела на Общината, представляващ
35/187 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.514.259, актувани с акт за частна
общинска собственост №3746/23.02.2018г.
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 6280 лв. (шест хиляди двеста и
осемдесет лева).
Данъчната оценка на 35/187 ид.ч. от имота е 1 718,50 лв. (хиляда седемстотин и
осемнадесет лв. и петдесет ст.)
Предвид трудностите, които съсобствеността поражда при ползването, застрояването и
разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от
ЗОС, 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 2018г., приета с Решение № 968/25.01.2018 г. на ОбС-Сливен с
35/187 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.514.259, площ: 187 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, …………., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) по КККР.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Кръстанка А. Ш. с ЕГН
………., върху поземлен имот с идентификатор 67338.514.259, целият с площ от 187 кв.м., адрес:
гр. Сливен, п.к. 8800, …………., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 1810, УПИ XIII, кв. 126
при съседи: 67338.514.261, 67338.514.260, 67338.532.3, 67338.532.1, 67338.514.258 по КККР,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, чрез изкупуване
дела на Общината, представляващ 35/187 ид. ч. от поземления имот.
Оценката на 35/187 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.514.259, възлиза на 6
280 лв. (шест хиляди двеста и осемдесет лева) без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
ВНАСЯ
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в УПИ І73, кв.14, с.Крушаре, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление от Георги П. А., притежаващ в
съсобственост с Община Сливен урегулиран поземлен имот І-73, кв.14, целият с площ от 2540
кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с. Крушаре, общ.Сливен, с
искане за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване дела на Общината, представляващ
260/2540 ид.ч. от УПИ І-73, кв.14, актуван с АОС № 213 от 12.03.2018г.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на Камарата на независимите
оценители в България, пазарна оценка възлизаща на 1290 лева (хиляда двеста и деветдесет
двадесет лв.).
Данъчната оценка на имота е 1168,30 лева (хиляда сто шестдесет и осем лева и тридесет
ст.).
Предвид трудностите които съсобствеността поражда при ползването, застрояването и
разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и
чл.36 от ЗС, предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост, приета с Решение № 968/25.01.2018г. на ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба
се добавя: 260/2540 ид.ч. от УПИ І-73, кв.14, целият с площ от 2540 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с. Крушаре, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Георги П. А. върху
следния недвижим имот, представляващ УПИ І-73, кв.14, целият с площ от 2540 кв.м., отреден
за жилищно строителство по действащия план на с. Крушаре, общ.Сливен, чрез изкупуване
дела на Общината, представляващ 260/2540 ид.ч. от УПИ І-73, кв.14.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза на 1290 лева
(хиляда двеста и деветдесет двадесет лв.), без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 24
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на
общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ почивна база на
Община Сливен, къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево, състояща се от кухненски блок със
столова, сервизни помещения, баня и санитарен възел и 20 бр. бунгала, с обща полезна площ 384
кв.м.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен с вх.№4704-380 от 06.02.2018 г. е постъпило, чрез Христина М. К. в
качеството й на управител, искане от „АВАНГАРД” ООД с ЕИК: ……. – наемател на общински
нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ почивна база на Община
Сливен, къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево, състояща се от кухненски блок със столова,
сервизни помещения, баня и санитарен възел и 20 бр. бунгала, с обща полезна площ 384 кв.м.
С цитираната по-горе молба, наемателят е отправил искане за продължаване срока на
действащия към момента договор за наем с още 5 (пет) години.
Договорът за наем е сключен на 20.08.2013 г. със срок от 5 (пет) години, считано от датата
на подписването му. Този срок изтича на 20.08.2018 г. Наемателят поддържа добре имота,
редовно и в срок заплаща дължимия месечен наем.
Процедурата за продължаване на наемни договори е регламентирана в чл. 25, ал. 1 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Сливен (приета с Решение №238/31.07.2008 г.), а именно: Преди изтичането на сроковете на
наемните договори, те могат да бъдат продължени по искане на наемателите със съгласие на
общинският съвет за нов срок, до максимално допустимия по закон. Исканията се подават чрез
кмета на общината не по-късно от три месеца преди изтичането на срока на договора и се
разглеждат от общинския съвет в двумесечен срок.
Искането е подадено от наемателя в определения срок и срокът на договора за наем не е
изтекъл, отговаря на изискуемите от закона предпоставки, а именно на чл. 25, ал. 1 от
НРПУРОИ, поради което може да бъде разгледано от Общинския съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25,
ал. 1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ

1. Дава съгласие да бъде продължен с още 5 (пет) години, считано от 21.08.2018 г., срокът
на договор за наем, сключен на 20.08.2013 г. за временно и възмездно ползване под наем на
общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ почивна база на
Община Сливен, къмпинг „Нестинарка“, гр. Царево, състояща се от кухненски блок със
столова, сервизни помещения, баня и санитарен възел и 20 бр. бунгала, с обща полезна площ 384
кв.м.

2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс №1 към договора за
наем от 20.08.2013 г., за срока по т. 1.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 25
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. за
инсталиране на терминално устройство АТМ (банкомат) с външен достъп в общински обект
находящ се в гр. Сливен, бул. Цар Освободител №1 (до източния вход на сградата на Община
Сливен)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация Сливен е проявен интерес за инсталиране на терминално
устройство АТМ (банкомат) с външен достъп в общински обект находящ се в гр. Сливен, бул.
Цар Освободител №1 (до източния вход на сградата на Община Сливен).
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 2018 г., приета с Решение №968 от 25.01.2018
г. на Общински съвет Сливен, както следва:
Имот
№
1

1 кв.м. за инсталиране на терминално устройство АТМ
(банкомат) с външен достъп в общински обект находящ
се в гр. Сливен, бул. Цар Освободител №1 (до източния
вход на сградата на Община Сливен)

Площ

Предназначение

1 м2

за инсталиране на
терминално
устройство АТМ
(банкомат) с
външен достъп

2. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща 1 кв.м. за инсталиране на терминално устройство АТМ (банкомат) с

външен достъп в общински обект находящ се в гр. Сливен, бул. Цар Освободител №1 (до
източния вход на сградата на Община 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: 50 (петдесет) лева, без ДДС

Депозит за участие в търга: 50 (петдесет) лева;

Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;

Срок за наемане: 5 (пет) години;

Предназначение: за инсталиране на терминално устройство АТМ (банкомат) с
външен достъп;

Изисквания към кандидатите:
- да притежават лиценз за извършване на банкова дейност;
- да представят декларация (свободен текст) ,че при възникване на авария, същата ще
бъде отстранена в рамките на два часа от уведомяването за това.
- да представят техническа документация и подробно описание на вида, марката и модела
на банкомата, от които да е видна включително поставената СЕ маркировка,както и посочване
на ел.енергия на предлагания за монтиране банкомат, съгласно указанията на производителя;
 Изисквания към наемателя:
- да монтира и осигури терминално устройство АТМ /банкомат/ - с външен достъп в
общински обект находящ се в гр. Сливен, бул. Цар Освободител №1 (до източния вход на
сградата на Община Сливен), технически обезопасено, с електрическо захранване, посочено в
техническата документация. Устройството следва да е съобразено с изискванията на
Директива 2006/95/ ЕО, т.е. с поставена СЕ маркировка,която доказва съответствието му с
хармонизираните стандарти, включително изискванията за безопасност.
- разходите по монтирането и демонтирането на банкомата, както и разходите по
свързването му към ел.инсталацията са за сметка на наемателя, като тези дейности следва да се
извършват в рамките на работните дни от 8.30 до 17.00 часа.;
- при възникване на авария в банкомата да я отстрани за срок от 2 часа, а при
необходимост да я подмени и да монтира друг, също снабден с СЕ маркировка, доказваща
съответствието на устройството с хармонизираните европейски стандарти и изисквания за
безопасност при експлоатация;
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. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе върху
поземлен имот общинска собственост в землището на гр.Сливен и разрешаване изработването
на проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата ифраструктура.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Във връзка с изграждане на обект: ”Пътна връзка в имот с проектен идентификатор
67338.48.63 (образуван от имот с идентификатор 67338.48.34) по кадастралната карта на
гр.Сливен“, с НТП „полски път“, за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с
идентификатор № 67338.48.29, местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен, в Общинската
администрация е постъпило заявление от „Джи Ер Ауто“ООД за даване на предварително
съгласие за определяне на площадка или трасе върху следния имот с проектен идентификатор,
представляващ общинска собственост в землището на гр.Сливен:
-ПИ 67338.48.63 (представляващ част от ПИ 67338.48.34 по кадастралната карта на
гр.Сливен) с НТП „полски път“ и засегната площ 48 кв.м,
както и разрешаване изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти
на техническата ифраструктура извън границите на населените места и селищните образувания
за пътна връзка в имот с проектен идентификатор 67338.48.63 (образуван от имот с
идентификатор 67338.48.34) по кадастралната карта на гр.Сливен, с НТП „полски път“, за
осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 67338.48.29, за
осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, местност „Сливенски
кър“, землище гр.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във
връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.Дава на „Джи Ер Ауто“ООД и Янко Н. Н. предварително съгласие за определяне на
площадка или трасе за изграждане на пътна връзка върху следния имот с проектен
идентификатор, общинска собственост в землището гр.Сливен: ПИ 67338.48.63 (образуван от
имот с идентификатор 67338.48.34) по кадастралната карта на гр.Сливен с НТП „полски път“ и
засегната площ 48 кв.м.
2.Разрешава на „Джи Ер Ауто“ООД и Янко Н. Н., за тяхна сметка изработването на
проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата ифраструктура извън
границите на населените места и селищните образувания за пътна връзка в имот с проектен
идентификатор 67338.48.63 (образуван от имот с идентификатор 67338.48.34) по кадастралната
карта на гр.Сливен, с НТП „полски път“, за осигуряване на транспортен достъп до поземлен
имот с идентификатор 67338.48.29, за осъществяване на инвестиционно намерение „За
автосервиз и автокъща“, местност „Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев

Т. 27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларни
планове за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел 1кV и
водопроводно отклонение в землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка присъединяване към електроразпределителната мрежа и захранване с
питейна вода на ПИ 67338.48.29, местност „Сливенски кър“, з-ще гр.Сливен, за осъществяване
на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, в Общинската администрация са
постъпили заявления от „Джи Ер Ауто“ООД за разрешаване изработването на проекти за ПУП
- парцеларни планове за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на ел.кабел 1кV от ТП“Трилистник-0“,
извод СрН „Обходен“, ПС „Комуна“, находящ се в ПИ 67338.8.30, местност „Рамануша“ и
трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод, находящ се в ПИ 67338.8.59,
местност „Рамануша“, до ПИ 67338.48.29, местност „Сливенски кър“, за осъществяване на
инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, и преминаващи през следните имоти:
ПИ 67338.8.59, местност „Рамануша“, с НТП “полски път“; ПИ 67338.48.34, с НТП “полски
път“; ПИ 67338.48.35, с НТП “дере“ и ПИ 67338.48.36, с НТП “първостепенна улица“, всички в
землище гр.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и
чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава на „Джи Ер Ауто“ООД и Янко Н. Н., за тяхна сметка, изработването на
проекти за ПУП – парцеларни планове за линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните образувания за:
1.Трасе на ел.кабел 1кV от ТП“Трилистник-0“, извод СрН „Обходен“, ПС „Комуна“,
находящ се в ПИ 67338.8.30, местност „Рамануша“, до ПИ 67338.48.29, местност „Сливенски
кър“, за осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, и
преминаващ през следните имоти: ПИ 67338.8.59, местност „Рамануша“, с НТП “полски път“;
ПИ 67338.48.34, с НТП “полски път“; ПИ 67338.48.35, с НТП “дере“ и ПИ 67338.48.36, с НТП
“първостепенна улица“, всички в землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиране.
2. Трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод, находящ се в ПИ
67338.8.59, местност „Рамануша“, до ПИ 67338.48.29, местност „Сливенски кър“, за
осъществяване на инвестиционно намерение „За автосервиз и автокъща“, и
преминаващ през следните имоти: ПИ 67338.8.59, местност „Рамануша“, с НТП “полски път“;
ПИ 67338.48.34, с НТП “полски път“; ПИ 67338.48.35, с НТП “дере“ и ПИ 67338.48.36, с НТП
“първостепенна улица“, всички в землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиране.
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 28
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Относно:

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

Уважаеми госпожи и господа,
С Решение №953 от 14.12.2017г. Общински съвет – Сливен разрешава изработването на
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на eл.кабел 20 кV от съществуващ ЖР стълб
№63/20/7/5, извод “Блатец“, ПС“Индустрия Сливен“, находящ се в ПИ 063015 и два броя
ел.кабели 1 кV от нов БКТП в ПИ 065215 до ново ел.табло в ПИ 065290, за захранване на ПИ
000307, отреден „За дърводелска работилница“ и ПИ 065215, отреден „За дърводелска
работилница и склад за промишлени стоки“, землище с.Тополчане, общ.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране. С протокол №5/23.02.2018г. Общинският експертен съвет по
устройство на територията прие проект за подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за трасе на eл.кабел 20 кV от съществуващ ЖР стълб №63/20/7/5, извод
“Блатец“, ПС“Индустрия Сливен“, находящ се в ПИ 063015 и два броя ел.кабели 1 кV от нов
БКТП в ПИ 065215 до ново ел.табло в ПИ 065290, за захранване на ПИ 000307, отреден „За
дърводелска работилница“ и ПИ 065215, отреден „За дърводелска работилница и склад за
промишлени стоки“ и преминаващи през ПИ 063015 с НТП „нива“, частна собственост, ПИ
000283 с НТП “местен път“, общинска собственост, ПИ 065290 с НТП “местен път“, общинска
собственост и ПИ 065215 с НТП “дървопреработка“, частна собственост, всички в землището
на с.Тополчане, общ.Сливен. Трасето на ел.провода е с обща дължина 397.6м и сервитутна зона
от 0.6 до 2.0 метра от двете му страни, мерено от оста.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ изработеният проект на парцеларен план е съобщен
на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в бр.25/20.03.2018г. на Държавен вестник.
Възложител на проекта е “Електроразпределение Юг“ЕАД.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ предлагам Общинския
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания
за трасе на eл.кабел 20 кV от съществуващ ЖР стълб №63/20/7/5, извод “Блатец“,
ПС“Индустрия Сливен“, находящ се в ПИ 063015 и два броя ел.кабели 1 кV от нов БКТП в ПИ
065215 до ново ел.табло в ПИ 065290, за захранване на ПИ 000307, отреден „За дърводелска
работилница“ и ПИ 065215, отреден „За дърводелска работилница и склад за промишлени
стоки“ и преминаващи през ПИ 063015 с НТП „нива“, частна собственост, ПИ 000283 с НТП
“местен път“, общинска собственост, ПИ 065290 с НТП “местен път“, общинска собственост и
ПИ 065215 с НТП “дървопреработка“, частна собственост, всички в землището на с.Тополчане,
общ.Сливен.
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

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

Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния
устройствен план на част от кв.516, ЦГЧ, гр.Сливен

Уважаеми госпожи и господа,
С протокол № 27/22.12.2017г. Общинския експертен съвет по устройство на територията
прие като предложение по чл.135 ал.2 от ЗУТ проект за изменение на подробния устройствен
план за част от кв.516, ЦГЧ, гр.Сливен. Предложението изследва възможността за покриване на
част от коритото на р.Селишка /Аблановско дере/ между подпорните стени на корекцията и
използването му за паркиране предимно към обекти с обществено предназначение в
кв.”Република”. Изменението на плана предвижда изменение на плана за регулация и режима на
застрояване, като се създава нов УПИ I-За паркинг”, с възможност за организиране на 31 бр.
паркоместа и достъп от ул.”Ел.Багряна” при кръстовището с ул.”Сава Доброплодни”. Площа на
новия имот е 1 067 кв.м.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план за част от кв.516,
ЦГЧ, гр.Сливен, като се създава нов УПИ I-За паркинг” и се покрива част от коритото на
р.Селишка /Аблановско дере/.

КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Упълномощаване на представител на община Сливен в Общото събрание на МБАЛ
„Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 09.05.2018 г. /сряда/, в 10.00 ч. ще се проведе редовно Общо събрание на
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински” АД Сливен. С вх. №
4702-358/04.04.2018 г. изпълнителният директор на дружеството е уведомил кмета на общината
за свикване на общото събрание. Необходимо е Общински съвет Сливен да упълномощи
представителя на Община Сливен в Общото събрание на акционерите за начина на гласуване. С
Решение № 72/28.01.2016 г. за представител в Общото събрание на МБАЛ е избран Д-р Иван
Колев Данчев.
На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия и постъпила покана от изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”
АД гр. Сливен, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Упълномощава Д-р Иван Колев Данчев - Представител на Община Сливен в Общото
събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, да гласува „ЗА”
приемането на решенията от т. 1 до т. 14 от дневния ред, определен в поканата за редовно
Общо събрание на акционерите, насрочено за 09.05.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната
зала на болницата, намираща се в административната и сграда на бул.”Христо Ботев” № 1, гр.
Сливен.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, редовното Общо събрание на
акционерите е насрочено да се проведе на 28.05.2018 г. /понеделник/ от 10.00 часа на същото
място и при същия дневен ред.

ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 31
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на ПК по
оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „Дентален център -1 Сливен“
ЕООД гр. Сливен за 2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание на 21.03.2018 год. ПК по оперативен контрол разгледа Годишния
финансов отчет на „Дентален център – 1 Сливен“ ЕООД за 2017 год.
Финансовият резултат за 2017година е печалба в размер на 21 936.35лв. Дружеството
има неразпределена печалба от минали години в размер на 205 229.06лв.
След преобразуване финансовият резултат съгласно ЗКПО е печалба в размер на
24 373.72лв., за която дружеството дължи корпоративен данък в размер на 2 437.37лв.
Наличните парични средства по счетоводен баланс към 31.12.2017 год. са в размер на
268 хил.лв.
С Решение № 570 от 23.02.2017 год. на Общински съвет Сливен д-р Живка Георгиева е
освободена от длъжността управител и за временно изпълняващ длъжността е избран д-р
Николай Йосифов, но поради спряно регистърно производство по вписването на новия
управител встъпването му в длъжност става възможно едва на 05.12.2018 год. Това доведе до
влошаване на финансовите показатели на дружеството, спрямо предходни периоди.
Предвид горното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и т. 13 на Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „Дентален център -1 Сливен“ ЕООД за 2017
год.
2. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2017 год. в размер на 10 000 лв.
3.Не освобождава от отговорност д-р Живка Георгиева за дейността й като управител на
дружеството за 2017 год.
4. На основание чл.60,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 32
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на ПК по
оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „ДКЦ1 - Сливен“ ЕООД
гр. Сливен за 2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание на 21.03.2018 год. ПК по оперативен контрол разгледа
Годишния финансов отчет на „ДКЦ1 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017 год.
Финансовият резултат за 2017година е печалба в размер на 17213.30лв.
Резултатът от минали години е 3 хил.лв. и включва неразпределената печалба в размер на
51хил.лв. и непокрита загуба от 48хил.лв. Промяната от стойността на непокритата загуба е
резултат от извършеното сливане на „МЦРСМ-Сливен“ЕООД в „ДКЦ1-Сливен“ЕООД.
Приходите на дружеството през 2017 год. бележат увеличение от 12.5%, а разходите
нарастват с 8.6% спрямо предходната година. С най-голям относителен дял в общите разходи
са разходите за възнаграждения – 67.6%. Приходите от медицински услуги заемат 95.1% от
общия размер на приходите.
След преобразуване на финансовия резултат на основание ЗКПО дружеството дължи
2873.77лв. годишен корпоративен данък.
Предвид горното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и т. 13 на Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ1 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017 год.
2. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2017 год.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2017 год. в размер на 6 000 лв.
4. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително
изпълнение на решението.

ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 33
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на ПК по
оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „ЦКВЗ-Сливен“ ЕООД гр.
Сливен за 2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседан
ие на 21.03.2018 год. ПК по оперативен контрол разгледа Годишния финансов отчет на „ЦКВЗ“
ЕООД гр. Сливен за 2017 год.
Основният капитал на дружеството към 31.12.2017год. е в размер на 6 405лв. и не е
променян през годините.
Собствения капитал на дружеството в края на 2017 год. е отрицателен – 11хил.лв.
Процесът на декапитализация на дружеството е започнал през 2011год., като за 2017 год. вече е
напълно декапитализирано. Според управителя на дружеството перспективите за развитие са
неясни без държавно или общинско финансиране. Предприети са действия за прекратяване
дейността на центъра чрез ликвидация, като за обезпечаване на здравното обслужване на
населението ще бъде разкрито отделение по Кожни и венерически болести към МБАЛ „Д-р
Иван Селимински-Сливен“АД-гр. Сливен.
Финансовият резултат за 2017 год. е загуба в размер на 22 734.37лв., непокритата загуба
от минали години към 31.12.2017 год. възлиза на 98 937лв.
Общите приходи са намаляли с 2.1% спрямо предходната година, същият процент
намаление бележат и приходите от основна дейност. Общите разходи са увеличени с 3.4%
спрямо предходната година.
След преобразуване на счетоводния финансов резултат съгласно разпоредбите на
ЗКПО, загубата е в размер на 9 259.17лв. Не дължи корпоративен данък.
Предвид горното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и т. 13 на Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „ЦКВЗ - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017 год.
2. Не освобождава от отговорност управителя на дружеството д-р Мая Миланова за
дейността й през 2017 г.
3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 34
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“ ЕООД Сливен за
2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия Общинският съвет приема годишния финансов отчет на търговските дружества
със 100% участие в капитала и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащане на
дивиденти. На свое заседание на 14.03.2018 год. ПК по оперативен контрол при Общински
съвет Сливен разгледа годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“ЕООД Сливен. През
2017 год. дружеството е формирало загуба в размер на 16516.07 лв. Общински съвет Сливен
със свое Решение № 703/30.05.2017год. е определил да се покрие загубата за 2016 год. в размер
на 3 793.09лв. Решението е изпълнено.
По годишната данъчна декларация, след преобразуването на финансовия
резултат, загубата на дружеството е в размер на 20 676.15лв. Дружеството е надвнесло
корпоративен данък в размер на 600лв., който подлежи на възстановяване.
С Решение на ОбС №840/28.09.2017год. е освободена като управител на
дружеството г-жа Веселина Казакова и за временно изпълняващ длъжността управител на
дружеството е избран г-н Георги Киров.
Предвид горното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и т. 13 на
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала и общинските предприятия предлагам Общинския съвет да
приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“ ЕООД Сливен за 2017
год.
2. Освобождава от отговорност управителите Веселина Казакова и Георги Киров за
дейността им през 2017 год.
3. Препоръчва на общинска администрация да бъдат изплатени приоритетно дължимите
на дружеството 3 000лв. за социални погребения.
3. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 35
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на
ПК по оперативен контрол при ОбС – Сливен

ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ЕООД за 2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите да Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия Общинският съвет приема годишния финансов отчет на търговските дружества
със 100% участие в капитала и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащане на
дивиденти.
Постоянната комисия по оперативен контрол на свое заседание на 04 април 2018 год.
разгледа годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ЕООД. Дружеството отчита загуба
в размер на 492 хил.лв., натрупаната загуба от минали години е 4 998 хил.лв. Резултатът по
дейности е отрицателен за: градски автобусен транспорт, тролейбусен и междуселищен
транспорт, диагностичен пункт, както и за пътническа въжена линия. С печалба приключва
само звено Автогара.
След преобразуване финансовия резултат на основание ЗКПО резултатът е данъчна
загуба в размер на 289 301.31лв.
Съгласно предоставения годишен отчет за изпълнение на бизнес програмата на
управителя Енчо Петров за периода 2016-2019 год. и представения годишен отчет на
дружеството е видно, че са постигнати следните заложени в програмата цели:
Подобряване на материално-техническата база – в дружеството е извършен основен
ремонт на 3 бр. тролейбуси, започнало е възстановяване на още 8 тролейбуса. Изграден е пункт
за почивка на персонала на спирка „Таньо войвода“, извършен е ремонт на контактна мрежа и
профилактика на ТИС по линия 201.
Дружеството изпитва остър недостиг на парични средства. Общата ликвидност от 0.58
за 2016г. е намалена на 0.27 през 2017г. Независимо от увеличения обем на приходите със 130
хил.лв. реализираната загуба е увеличена с 325х.лв. спрямо предходната година.
На основание гореизложеното и чл. 14, т.11 пр.второ, т.12 и т.13 на Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия предлагам Общинският съвет да приеме
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ЕООД гр. Сливен за 2017
год.
2. Освобождава управителя Енчо Петров от отговорност за дейността му през 2017 год.
3. Избира за проверител на дружеството ДЕС Георги Стоянов Тренчев регистриран
одитор № 0647.
4.Управителят на дружеството да предприеме мерки за подобряване на финансовото
състояние на дружеството чрез оптимизиране на разходите.

5. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
ВНАСЯ:
МУСТАФА МУСТАФОВ
Т. 36
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на ПК по оперативен
контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ - Сливен“
ЕООД за 2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание на 04.04.2018 год. ПК по оперативен контрол разгледа Годишния
финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ“ ЕООД гр. Сливен за 2017 год.
Финансовият резултат за годината е печалба в размер на 63117.94лв. Неразпределената
печалба от минали години е печалба в на 191 526.64. Приходите на дружеството са намалеели с
5.5%, а разходите със 7.0% спрямо предходната година.
След преобразуване на финансовия резултат на основание ЗКПО облагаемата печалба става
70 817.96лв., за което дружеството дължи 7 081.80лв годишен корпоративен данък.
В бизнес-програмата на управителя е заложено предвиденото разходите към края на 2017
год. да са в размер до 1 855 хил.лв., стойността на очакваните приходите да е в размер на 1 890
хил.лв. и очаквана печалба в размер на 35 хил.лв. съгласно представения ОПР разходите
възлизат на 1 461 хил.лв., отчетените приходи са 1 531 хил.лв, а реализираната печалба от
дейността е 63 хил.лв.
Предвид горното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и т. 13 на Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ ЕООД за 2017
год.
2. Освобождава управителя Петко Чолаков от отговорност за дейността му през 2017 год.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2017 год. в размер на 23 000 лв.
4. На основание чл.19 от договора за управление предлага на Кмета на общината да увеличи
с 3 550лв. начисленото за 2017 год. възнаграждение на управителя на дружеството Петко
Чолаков.
5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 37
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИ Е
от МУСТАФА МУСТАФОВ – общински съветник, Председател на ПК по
оперативен контрол при ОбС – Сливен
ОТНОСНО: Приемане годишния финансов отчет на „ДКЦ2 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за
2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание на 21.03.2018 год. ПК по оперативен контрол разгледа Годишния
финансов отчет на „ДКЦ2 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017 год.
Финансовият резултат за 2017година е печалба в размер на 89438.04лв. Натрупаната
печалба от минали години е в размер на 275121.70лв., която представлява неразпределена
печалба. Няма непокрити загуби.
Дружеството преобразува финансовия резултат, съгласно ЗКПО. Годишният
корпоративен данък за 2017 год. е в размер на 10 669.84лв.
Съгласно представената от д-р Илиев бизнес-програма за развитие на дейността на
дружеството е предвидено разходите към края на 2017 год. да възлизат на 1288хил.лв.,
приходите да са в размер на 1 382хил.лв., а финансовият резултат да е печалба в размер на 85
хил. лв. От представения ОПР на дружеството е видно, че разходите възлизат на 1388хил.лв,
отчетените приходи са 1488хил.лв., а реализираната печалба от дейността е 89хил.лв.
Заложените показатели в бизнес програмата за 2017 год. са изпълнени.
Предвид горното и на основание чл.14, т.11 пр.второ , т. 12 и т. 13 на Наредбата за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия предлагам Общинския съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема годишния финансов отчет на „ДКЦ2 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017 год.
2. Освобождава управителя д-р Георги Илиев от отговорност за дейността му през 2017
г.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2017 год. в размер на 22 000 лв.
4. На основание чл.19 от Договора за управление предлага на Кмета на общината да
увеличи с 3 200лв. начисленото за 2017 год. възнаграждение на управителя на дружеството д-р
Георги Илиев.
5. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска
предварително изпълнение на решението.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 38
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
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен бяха входирани следните искания за отпускане на финансови
средства от:
1. Синдиката на българските учители за участие на отборите по „Мини футбол“ и по
„Стрийтбол“ - представящи Сливен, в Четиринадесетата спартакиада на учителите, с
международно участие;
2. Сдружение „ Туида Класик“ за организиране и провеждане на традиционния парад на
ретро автомобили в гр. Сливен на 28.04.2018 год. Парадът през тази година ще бъде седми
поред. Мероприятието се радва на огромен интерес от страна на гражданите и гостите на града
ни;
3. НЧ „Христо Ботев - 1897“ гр. Сливен за участието на децата от Школа по народно
пеене „Славейче“ при читалището в Международен фолклорен фестивал в Мармарис / 9-13 май
2018 г./ в Република Турция.
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 1 000 /хиляда/ лева на Сдружение „ Туида
Класик“ за осигуряване на награден фонд на традиционния парад на ретро автомобили в гр.
Сливен, който ще се състои на 28.04.2018 год.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.8 „Резерв“ на приложение № 9 от бюджета на
Община Сливен за 2018г.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1200 / хиляда и двеста / лева на Синдиката
на българските учители – гр. Сливен, за участие в Четиринадесетата спартакиада на учителите,
с международно участие.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.8 „Резерв“ на приложение № 9 от бюджета на
Община Сливен за 2018г.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева на НЧ
„Христо Ботев - 1897“ гр. Сливен за участието на децата от Школа по народно пеене
„Славейче“ при читалището в Международен фолклорен фестивал в Мармарис.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.2 „Средства за съфинансиране на екипировка и
пътувания за участия в Международни и национални образователни и културни програми на
деца и ученици от групи и състави на бюджетна издръжка“ на приложение №9 от бюджета на
Община Сливен за 2018г.

IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или
рекламират спомоществователството на Общински съвет Сливен за конкретните инициативи.
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да представят до
31.08.2018год. отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ГАЛИНА ВУЧКОВА

Т. 39
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Димитър Павлов – общински съветник, председател на ПК ЗСЖП
ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет постъпиха заявления от граждани за финансова помощ и становища
по тях от общинската администрация както следва:
1. Иван Д. П. от гр.Сливен, за лечение;
2. Стефан А. М. от гр.Сливен, за рехабилитация и раздвижване;
3. Диляна И. Й. от гр.Сливен, за лечение на детето й – Денислав Г. М.;
4. Наталия А. Н. от гр.Сливен, за допълване на лечението;
5. Николина К. И. от с. С., общ. Сливен, за лекарства и осъществяване на хранителен
режим.
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 300 /триста/ лева на:
1. Иван Д. П. с ЕГН ……. от гр.Сливен, ……….. за лечение;
2. Стефан А. М. с ЕГН …….. от гр.Сливен, ……… за рехабилитация и раздвижване.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
1. Диляна И. Й. с ЕГН ……. от гр.Сливен, ……….. за лечение на детето й – Денислав Г.
М.;
2. Наталия А. Н. с ЕГН …….. от гр.Сливен, ……… за допълване на лечението.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 600 /шестстотин/ лева на Николина К. И. с ЕГН
……… от с. С., общ. Сливен, ………. за лекарства и осъществяване на хранителен режим.

IV. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „Обезщетения и помощи
по решение на Общинския съвет”.
V. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 31.08.2018год. разходооправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика при
Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР ПАВЛОВ
Т. 40
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на Цанко М. Й., Станимира М. Й., Вероника М.
Й. и Митко М. Й.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпило заявление от г-жа Бинка М. И. с
постоянен адрес …………, ……….., община Сливен за отпускане на персонална пенсия на
децата Цанко М. Й., Станимира М. Й., Вероника М. Й. и Митко М. Й.
Бащата на горепосочените деца г-н Манчо С. Й. е починал на 10.08.2017година.
С Разпореждане № 2115-19-18#1/26.02.2018 г., № 2115-19-19#1/26.02.2018 г., № 211519-20#1/26.02.2018 г., № 2115-19-21#1/26.02.2018 г. на териториалното поделение на НОИ Сливен е отказано отпускането на наследствена пенсия на децата Цанко М. Й., Станимира М.
Й., Вероника М. Й. и Митко М. Й., тъй като наследодателя няма придобит стаж от 5 години, от
който една година и осем месеца действителен осигурителен стаж към датата на смъртта.
Г-жа Бинка И. декларира годишен доход на член от семейството, по-малък от сбора на
гарантирания минимален доход, установен за страната за последните 12 месеца преди искането
на пенсията/съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/.
Г-жа И. се подпомага от Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен, като за месец
февруари 2018г. е получила месечни помощи в размер на 145,00 лв. на основание Закона за
семейните помощи за деца и 270,00 лв. на основание Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане.
На основание гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предлагам Общинския съвет
да вземе следното
РЕ Ш ЕНИЕ :
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Цанко М. Й.,
ЕГН …….., Станимира М. Й., ЕГН ………, Вероника М. Й., ЕГН ……… и Митко М. Й., ЕГН
………...
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 41
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на Борислава А. С. и Атанас М. С..
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпило заявление от г-жа Марияна К.Н. с
постоянен адрес ………, ………., община Сливен за отпускане на персонална пенсия на децата
Борислава А.С. и Атанас М.С.
Г-жа Н. е назначена за настойник на малолетното дете Атанас М.С., съгласно
Удостоверение № 5/05.01.2017г. на Органа по настойничество и попечителство при Община
Сливен, тъй като майката г-жа Миглена С. Г. е починала на 12.09.2016 година, а бащата е
незвестен.
С Решение № 990/20.12.2016г. на Сливенски районен съд спрямо детето Борислава А.С.,
чийто родители са неговата майка Миглена С.Г., починала на 12.09.2016г. и бащата Атанас Б.С. е
предприета мярка за закрила, предвидена в чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗДт – „настаняване в семейство на
роднини” – в семейството на Марияна К.Н. и Слав Г.Н. /баба и дядо по майчина линия/.
С Разпореждане № 2115-19-170#2/18.01.2018 г. и Разпореждане № 2115-19171#2/18.01.2018 г. на териториалното поделение на НОИ -Сливен е отказано отпускането на
наследствена пенсия на децата Борислава А.С. и Атанас М.С., тъй като наследодателката няма
придобит стаж от 3 години, от който една година действителен осигурителен стаж към датата на
смъртта.
На основание чл. 7, ал. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж за деца,
настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и при настойник или
попечител, не се изисква декларация за доход на член от семейството.
На основание гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕ Ш ЕНИЕ :
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Борислава А.С.,
ЕГН ……….. и Атанас М.С., ЕГН ……….

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

