Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Проект на наредба за именуване, преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на художествени елементи на територията на
община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящото предложение за приемане на проект на Наредба за именуване,
преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на
художествени елементи на територията на община Сливен e обосновано от процеса на
работа по казуси, свързани с обществените отношения, които се уреждат с
предложения проект на Наредба.
Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове/ЗНА/,
към предложения проект на Наредба за именуване, преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на художествени елементи на територията на
община Сливен, са приложени следните мотиви – отговарящи на изискванията на чл.
28, ал. 2 от ЗНА:
1. Причини, налагащи приемането на наредбата:
В изпълнение на възложената задача на Общинска администрация от Комисията
по символика по Протокол № 9/29.08.2017 г., е изготвен проект на Наредба, в който се
определят условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на
територията на община Сливен, както и условията и реда за поставяне, преместване и
премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и
др. художествени елементи) на територията на община Сливен.
На територията на община Сливен до момента за именуване и преименуване на
общински обекти, поставяне преместване и премахване на паметници, и други
възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) решения е вземал Общинският
съвет след становище на Главния архитект, РИМ и други учреждения. Всяко действие
се извършва съобразно българското законодателство, ЗУТ, ЗКН, Закон за войнишките
паметници.
Съгласно Чл. 57, ал. 1 от ЗУТ: Върху недвижими имоти могат да се поставят
рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз основа на
разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с Наредба на Общинския съвет по
чл. 56, ал. 2.
Действащата Наредба на Общински съвет – Сливен, изготвена по реда на чл. 56,
ал. 2 от ЗУТ е Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи
дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Сливен.
Наредбата е приета с Решение № 599/30.03.2017 г. на ОбС, като в нея е посочен общия
ред за разполагане на обектите.

С настоящия проект на наредба е разписан специален ред, предвид характера и
спецификата на художествените елементи, които е необходимо да отговарят на
определени изисквания, както и да бъдат одобрени от експерти със съответното ниво на
компетентност.
2. Цели, които се поставят:
Създаване на определен с нормативен акт ред за именуване, преименуване на
общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени
елементи на територията на община Сливен.
3. Финансови и други средства необходими за прилагане на новата уредба
Прилагането на новата уредба не е свързано с изразходване на допълнителни
средства от бюджета на общината.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Актуализиране на нормативната база, отнасяща се за разрешаване,
функциониране и премахване на обекти – паметници и художествени елементи, на
територията на община Сливен;
5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
Проектът на наредба за именуване, преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на
територията на община Сливен е в съответствие с действащото законодателство и с
правото на Европейския съюз.
Проектът на Наредбата за именуване, преименуване на общински обекти,
поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на
територията на община Сливен е оповестен на интернет страницата на Общински съвет
Сливен на 15.06.2018 г. В законоустановения 30-дневен срок не са постъпили други
предложения.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във
връзка с ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Наредба за именуване, преименуване на общински обекти, поставяне,
преместване и премахване на художествени елементи на територията на община
Сливен, съгласно приложение № 1 към настоящото решение.
Приложение: Извадка от интернет страницата на Общински съвет Сливен на
оповестения проект на Наредбата, ведно с мотивите.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Приложение № 1
НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ, ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ,
ПОСТАВЯНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ И
ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА СЛИВЕН
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата наредба определя:
(1) условията и реда за именуване и преименуване на общински обекти на територията
на община Сливен;
(2) условията и реда за поставяне, преместване и премахване на паметници и други
възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др. художествени елементи) на
територията на община Сливен.
Чл. 2. (1) Общински обекти, предмет на именуване и преименуване са:
1. улици, булеварди, площади, градини, квартали, жилищни комплекси, спирките на
градския транспорт, подлези, мостове;
2. общински начални, основни и средни училища, детски градини и ясли;
3. общински болнични, социални и други заведения;
4. общински сгради на образователни и културни институти, читалища, библиотеки;
5. общински спортни комплекси, спортни съоръжения;
6. други.
(2) Паметниците и другите възпоменателни знаци са произведения на човешката
дейност, които документират материалната и духовната култура на обществото и имат
научно, художествено и историческо значение или са свързани с живота и дейността на
видни общественици, военни, политически, културни, научни и др. дейци.
(3) Имената на общинските обекти и паметниците и другите възпоменателни знаци са
посветени на хора, събития и постижения с принос за световното и националното
развитие и за развитието на Сливен. Те изразяват признателността на гражданите към
тяхното дело и значимост.
Чл. 3. (1) Настоящата наредба се отнася за всички монументално-декоративни и
художествени елементи, включително паметници, художествени инсталации,
инсталации със значимо визуално присъствие в градска среда, възпоменателни знаци,
скулптури, мозайки, стенописи, декоративни пластики, фонтани, чешми и други
традиционни и съвременни форми на изкуството на екстериор и интериор в сгради с
обществена функция и др.
(2) Настоящата наредба не се прилага за именуване и преименуване на култови обекти
по смисъла на Закона за вероизповеданията и не се отнася за паметниците и другите
възпоменателни знаци на територията на гробищните паркове на община Сливен.
(3) Когато обектите по чл. 3, ал. 1 са със статут на културна ценност или се поставят в
територии със статут на културна ценност, се разглеждат при спазване на процедурите
на Закона за културното наследство.
(4) Разрешенията за поставяне и разрешения за строеж по отношение на обектите по чл.
3, ал. 1 се издават от Главния архитект на община Сливен по реда на Закона за
устройство на територията и Наредбата за преместваемите обекти, за търговски и други

обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община
Сливен(приета с Решение № 599/30.03.2017 г. на ОбС - Сливен).
РАЗДЕЛ II
ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ
Чл. 4. (1) Решения за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на
територията на община Сливен се вземат от Общински съвет - Сливен.
(2) Именуват се нови или съществуващи общински обекти, които не са именувани.
(3) Преименуват се обекти, когато се възстановява историческо наименование.
Чл. 5. Обектите с национално значение - държавна собственост, на държавна издръжка,
на пряко ръководство от държавни органи и др. се именуват и преименуват с решение
на Общински съвет - Сливен по предложение на Народното събрание, Президента на
Република България, министерства и приравнените към тях ведомства и институции.
Чл. 6. Писмено предложение до Общински съвет – Сливен за именуване и
преименуване на общински обекти могат да правят:
1. кметът на община Сливен;
2. общински съветници, кметове на населени места и кметски наместници;
3. юридически лица;
4. инициативни граждански комитети в състав не по-малко от 20 души, формирани чрез
съответна подписка.
(2) Когато предложението по ал. 1, се отнася за преименуване на улици и е свързано с
подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на
повече от половината от лицата, които са пряко засегнати от преименуването.
Чл. 7. Докладите за именуване и преименуване, които се внасят за разглеждане в
Общински съвет - Сливен задължително съдържат:
1. сведения за обекта и причините, които налагат да се именува или преименува;
2. мотиви за предлаганото наименование;
3. скица за местоположението на обекта (ограничителни осови точки, ако това се
отнася за улица);
4. становище на оторизирана институция за наличие на друг общински обект с
предложеното име.
Чл. 8. (1) Наименованията на обектите с общинско значение се дават съобразно
характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на
хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания,
творения на природата и др. при спазване на следните принципи:
1. възстановяване и развитие на традиционния модел на именната структура на
общинските улици и булеварди;
2. предимство се дава на наименования с исторически установена гражданственост;
3. съответствие на стила и нормите на съвременния български език и на историческата
точност;
4. пълноценно използване на възможностите на българската национална топонимия;
5. запазване на връзката между наименованията на улиците, булевардите, площадите и
други обекти, утвърдили се като маркиращи топоними в района;
6. използване с предимство на имената на личности с изключителен принос за
развитието на българското общество и общината.
(2) Именната система на общинските обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1 от настоящата наредба
се изгражда в рамките на населените места и селищни образувания;
(3) Значимостта на наименованието и мащаба на именувания или преименувания обект
не са в пряка връзка.

Чл. 9. При наименуване и преименуване на общински обекти не се допуска:
1. използване на дублетни или приблизително еднакви наименования на улици,
булеварди и площади с изключение на площад и булевард или улица, свързани с него;
2. използване на имена и названия, изгубили историческа актуалност, както и такива
свързани с тоталитарни идеологии и такива асоциирани с прояви на геноцид и всякакви
форми на дискриминация;
3. именуване и преименуване с имена на живи лица;
4. именуване на улиците в жилищни комплекси, които имат вътрешно блоков
(обслужващ) характер. Сградите в тези комплекси имат само адрес, състоящ се от
името на ЖК и номер на сграда (блок);
5. наименуване на отделни части от един и същ булевард или една и съща улица с
различни имена.
Чл. 10. (1) Именуване и преименуване на обекти с имена с небългарски произход се
допуска само, ако се касае за имена на личности с изключителни заслуги за България,
или за наименуването на обект при условията на реципрочност с чужда столица.
(2) При именуване на обекти с имена с небългарски произход, се спазват следните
правила:
1. при наличие на утвърден превод на името на български език, се използва то;
2. в останалите случаи имената се изписват на кирилица (по произношение).
Чл. 11. (1) Цифрови наименования на улици се допускат само при особени случаи.
(2) Разместване на наименувания на обекти с общинско значение се допуска само по
изключение.
Чл. 12. (1) Предложенията и докладите за именуване и преименуване на общински
обекти се обсъждат на заседание на Комисия по символика съгласно Наредба за
символиката на Община Сливен (наричана нататък Комисия по символика), които
изготвят мотивирано предложение/становище/ и го представят за разглеждане на
Общински съвет - Сливен.
(2) Общински съвет - Сливен приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство от
всички присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия
брой гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след 1
година.
(3) Решенията на Общински съвет – Сливен за именуване и преименуване на общински
обекти на територията на община Сливен се разгласяват по реда на чл. 68 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите
комисии и взаимодействието им с Общинската администрация.
(4) Общинската администрация организира поставянето на обозначителни табели с
новото наименование на съответните обекти, в срок определен в решението на
Общинския съвет.
РАЗДЕЛ III
ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ
Чл. 13. (1) Oбщински съвет – Сливен взема решения за поставяне, преместване и
премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и
др.) на територията на община Сливен.
(2) Предложението за поставяне, преместване и премахване на паметници и други
възпоменателни знаци и предложение за решение до ОбС се обсъждат задължително на
заседание
на
Комисията
по
символика,
която
изготвя
мотивирано
предложение/становище/ и го представя за разглеждане на заседание на Общинския
съвет.

(3) Решението по ал. 1 на Общинският съвет се взема само след получаване и на
писмено становище на Главния архитект на общината, а когато това се изисква от
Закона за културното наследство и от Министерство на културата.
(4) С това решение Общинският съвет се произнася и по въпроса с чии средства (на
общината, на инициаторите и/или събрани от дарения) ще бъде изграден и поддържан
паметника или възпоменателния знак.
(5) Общински съвет приема решение по ал. 1 с обикновено мнозинство от всички
присъстващи общински съветници. Ако предложението не получи необходимия брой
гласове, ново предложение за същия обект може да се направи най-рано след една
година.
Чл. 14. (1) Писмено предложение до Общински съвет за поставяне, преместване и
премахване на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и
др.) могат да правят:
1. кметът на община Сливен;
2. общински съветници, кметове на населени места и кметски наместници;
3. юридическите лица;
4. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души, формирани
чрез съответна подписка.
(2) В случаите, когато инициативата за поставяне, преместване и премахване на
паметници и други възпоменателни знаци е на инициаторите, посочени в т. 3 и т. 4 от
предходната алинея, след съответно решение на Общински съвет – Сливен,
задължително се сключва договор между кмета на общината и инициаторите или
изрично определено от тях лице.
(3) В договора по предходната алинея, подробно се уговарят правата, задълженията и
отговорностите на страните по него.
Чл. 15. (1) Предложението за поставяне на паметник или възпоменателен знак съдържа:
1. подробни мотиви за предлаганото действие;
2. идеен проект на паметника или възпоменателния знак;
3. предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или
възпоменателния знак;
4. посочен източник на финансиране за изграждане, поставяне и поддръжка, и писмено
съгласие на лицето, ако има посочено такова.
(2) Предложението за преместване или премахване на паметник или възпоменателен
знак съдържа:
1. подробни мотиви за предлаганото действие;
2.предложение за мястото, на което да бъде преместен паметникът или
възпоменателния знак;
3. проект за разполагане на новото място;
4. посочен източник на финансиране за извършване на това действие.
(3) Проектите за паметници се публикуват в интернет страницата на общината за срок
не по-кратък от един месец, в който срок заинтересованите лица могат да представят
становища и предложения по оповестения проект.
Чл. 16. За неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
устройство на територията, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и
Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и
елементите на градско обзавеждане на територията на Община Сливен.
РАЗДЕЛ IV
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА
ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Чл. 17. (1) Художествените елементи за естетизация на територията на общината са
произведения на синтеза на изящните и пластични изкуства и архитектурата, имат
постоянен статут и са под защитата на закона.
(2) Художествените елементи на градския дизайн служат за естетизация, оформяне на
градската среда, повишават нейните художествени качества и подобряват качеството на
живот на гражданите.
Чл. 18. Решения за поставяне, преместване, премахване и съхранение на
художествените елементи на градския дизайн и произведенията на изкуството се
взимат по реда на РАЗДЕЛ III от настоящата наредба.
РАЗДЕЛ V
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. Кметът на Oбщина Сливен упражнява контрол по поставянето, преместването и
премахването, и отговаря за стопанисването и опазването на паметниците и другите
възпоменателни знаци на територията на общината, освен в случаите когато те са
държавна собственост и/или попадат под действието на специален закон.
Чл. 20. (1) Забранява се поставянето на табели с надписи, изображения и/или
информация, указващи наименованието на обекти - предмет на настоящата наредба,
чиито смисъл уронва престижа на общината, обществения морал и общоприетите
норми на поведение.
(2) Забранява се премахването или повреждането на табели с наименования на обекти предмет на настоящата наредба. Табелки с обозначения на имена и номера на улици на
новостроящи се сгради се поставят за сметка на инвеститора.
(3) Табели с надписи, изображения и/или информация с наименования на обекти се
поставят по реда на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община
Сливен и Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Сливен
Чл. 21. (1) Забраняват се всякакви действия, свързани с обектите по чл. 3, ал. 1 извън
реда, описан в настоящата наредба, тяхното повреждане или унищожаване.
(2) Възстановяването им се извършва за сметка на нарушителите.
Чл. 22. За нарушенията по смисъла на чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от настоящата наредба,
виновните лица се наказват с административно наказание - глоба от 500 до 2000 лв. за
физически лица, съответно имуществена санкция от 1000 лв. до 5000 лв. за еднолични
търговци и юридически лица.
Чл. 23. (1) Наказателните постановления за нарушенията по чл. 20 и чл. 21, ал. 1 се
издават от кмета на общината или определено от него длъжностно лице въз основа на
акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от
администрацията на общината, определени от кмета на община Сливен.
(2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления (НП)
се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
Чл. 24. Ако при съставяне на акта за установяване на нарушение се констатира
нарушение по смисъла на разпоредбите на Наредбата за преместваемите обекти, за
търговските и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на
територията на община Сливен или Закона за устройство на територията, длъжностните
лица по чл. 35, ал. 1 са длъжни да уведомят началника на отдел „Строителен контрол"
на община Сливен.
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА.
§ 2. Внесените предложения, свързани с паметници и други възпоменателни знаци
(паметни плочи, барелефи и др.) до влизане в сила на тази наредба, се довършват по
уредения в законодателството ред.
§ 3. За неуредени в настоящата наредба въпроси се прилагат разпоредбите на ЗУТ,
ЗМСМА и други нормативни актове уреждащи материята за условията и реда за
именуване и преименуване на общински обекти и условията и реда за поставяне,
преместване и премахване на паметници и други възпоменателни знаци.
§ 4. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от деня на приемането й.

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

Относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2017 г.
През отчетният период дейността на общината беше насочена към осигуряване
изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложени в програмата за
икономическо развитие, плана за финансово оздравяване и ефективното управление на
финансовите ресурси.
Изпълнението на основните параметри на бюджета за 2017 г. се характеризира
със следното:
І. ПРИХОДИ
Постъпленията от приходи, общо са в размер на 85454894 лв., като уточнения
годишен план за приходите е изпълнен 77,7 на сто при 72,1 на сто за 2016 г.
1. Общински приходи.
1.1. Годишният план за приходите от местни данъци е изпълнен на 98,5 на сто,
като е отчетено увеличение спрямо 2016 г. с 3,1 на сто, в т.ч.:
1.1.1. Данък върху недвижимите имоти: изпълнение на годишната задача 99,5 на
сто, увеличение спрямо 2016 г. с 4,7 на сто. Ръстът в изпълнението е от увеличената
събираемост текущата и за предходни години. Събрани са вземания от предходни години
в размер на 1088000 лв. при 850000 лв. за 2016 г. Събираемостта за текущия данък
през 2017 г., спрямо облога за същата година, е 76,7 на сто, при събираемост за текущ
данък през 2016 г. – 76,5 на сто.
1.1.2. Данък върху превозните средства: изпълнение на годишната задача 91,5 на сто,
като е отчетено намаление спрямо предходната година с 5,5 на сто. Събраните вземания
от предходни години са намалели с 538000 лв., спрямо същите през 2016 г. Намаленият
размер на събраните по-малко просрочени задължения, се дължи основно на

обстоятелството, че от 2016 г., при извършване на годишните технически прегледи на
МПС, от пунктовете за ГТП започна стриктното спазване разпоредбата от ЗМДТ –
„заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на
превозното средство”.
Събираемостта за текущия данък през 2017 г., спрямо облога за същата година, е
70,3 на сто, при събираемост за текущ данък през 2016 г. – 69,2 на сто.
1.1.3. Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин:
изпълнение на годишната задача – 118,6 на сто, увеличение спрямо 2016 г. с 13 на сто.
1.1.4. Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници: изпълнение
на годишната задача – 84,4 на сто. От 01.01.2017 г. е въведен нов данък – данък върху
таксиметров превоз на пътници. Първите плащания за новия данък са направени през
м. декември 2016 г. в размер на 4000 лв. През 2017 г. са платени 151000 лв., в т.ч. 42000
лв. за превоз през 2018 г.
Внесеният през 2017 г. патентен данък, е в размер на 174000 лв.
1.1.5. Туристическия данък: изпълнение на годишната задача – 113,1 на сто,
увеличение с 1,7 на сто в сравнение с 2016 г.
За подобряване събираемостта на недоборите, през 2017 г. са издадени 2169 акта
за установяване на задължения, при издадени през 2016 г. 1923 акта. За принудително
изпълнение, през същия период са образувани 593 изпълнителни дела, при образувани
през 2016 г. 354 броя.
1.2. Значителна част (13,7% при 13,1% за 2016 г.) от приходите на общината
заемат неданъчните приходи, които възлизат на 11717916 лв. (10965337 лв. за 2016 г.)
или 55,4 на сто спрямо предвидения за годината план, в т.ч.:
1.2.1. Приходи и доходи от собственост: изпълнение на годишната задача 82,5 на
сто, увеличение спрямо миналата година с 16,4 на сто. Увеличава се относителният дял
в обема на приходите – 4,1 на сто за 2017 г., 3,6 на сто за 2016 г., 5,6 на сто за 2015 г.
1.2.2. Общински такси, общо: изпълнение на годишната задача 89,8 на сто,
намаление спрямо 2016 г. с 4,5 на сто. Планът за такса за битови отпадъци е изпълнен
на 94,3 на сто, като е отчетено намаление спрямо събраната през 2016 г. такса с 6 на
сто. Спрямо 2016 г., за текущите задължения за такса за битови отпадъци, са събрани в
повече 24000 лв., докато за недоборите, са събрани в по-малко 200000 лв.
1.2.3. Приходи от продажба на нефинансови активи:
изпълнението на
годишната задача е 3039980 лв. или 24,5 на сто от плана и представляват 3,6 на сто от
размера на общите приходи, докато по план са предвидени с относителен дял 11,3 на
сто. Отчетено е увеличение спрямо предходната година със 78,5 на сто (1337194 лв.).
2. Взаимоотношенията на общината с Централния бюджет - трансфери
/субсидии/ са изпълнени 100 на сто от годишния план, в т.ч.:
- обща субсидия за държавни дейности - увеличение спрямо 2016 г. с 10 на сто;
- обща изравнителна субсидия – увеличение спрямо 2016 г. с 9,3 на сто;
- целева субсидия за капиталови разходи – намаление спрямо 2016 г. с 62,9 на
сто;
- целеви трансфери за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия
и аварии – 2682927 лв.;
- целеви трансфери за компенсации на безплатни и по намалени цени пътувания
на ветерани от войните и военноинвалиди; субсидии за вътрешноградски транспорт,
учащи, възрастни граждани; безплатен превоз на ученици до 16 г. общо в размер на
1662400 лв.;
- възстановени са в Централния бюджет 1829 лв., в т.ч. 220 лв. – компенсации за
транспорт на деца и ученици до 16 г. възраст, 804 лв. - компенсации за пътувания по
вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт, 1 лв. – субсидии за

вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в планински и други райони и
други, 804 лв. - целева субсидия за капиталови разходи.
3. Трансфери между бюджетни сметки, бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз:
- получени трансфери в размер на 584295 лв., в т.ч.: по програмата на
Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост,
Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, Областна администрация Сливен и др.;
- предоставени трансфери в размер на 1234608 лв., в т.ч. 1091041 лв. на община
Ямбол за РИОСВ на основание Закона за управление на отпадъците, 69000 лв. Държавен и Куклен театър, 71478 лв. - Министерство на труда и социалната политика
(проект „Красива България”), 3089 лв. - Министерство на образованието и науката (за
Професионална гимназия по механотехника гр. Сливен);
- предоставени трансфери по сметки за средства от Европейския съюз – 464601
лв., изпълнението на плана е 44,8 на сто:
- получени трансфери от ПУДООС – 72489 лв.
4. Временни безлихвени заеми.
С писмо № 08-00-291 от 30.05.2017 г. на община Сливен на основание
разпоредбата на чл.130ж, ал.1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси е одобрен
временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 5000000 лв.
Отчетеният отрицателен нетен размер на временните безлихвени заеми между
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз представлява превишение на
предоставените над възстановените заеми.
Ползваният заем от средствата за делегирани държавни дейности за местни
дейности и дофинансирани държавни дейности през 2014 г. (3090495 лв.) е частично
възстановен (остатък – 2300000 лв.).
5. Финансиране на бюджетното салдо.
Отчетени са погашенията на главницата по дългосрочен заем от „Дексиа
Комуналкредит Банк” АГ (-1309557 лв.); получени отчисления на основание Закона за
управление на отпадъците (2100582 лв.); внесени отчисления на основание Закона за
управление на отпадъците (-867662 лв.) и др.
ІІ. РАЗХОДИ
Бюджетните разходи за 2017 г. са в размер на 85454894 лв. Годишният план за
разходите е изпълнен на 77,7 на сто.
Изпълнението на бюджета (77,7 на сто) е в по-малко от утвърдения план с
24574216 лв. при неизпълнение от 32361041 лв. за 2016 г.
Разходите за делегираните държавни дейности (48580667 лв.) са изпълнени
85,3 на сто и представляват 56,8 на сто от общия обем на разходите. Планът за
разходите за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавните
дейности (36874232 лв.) е изпълнен на 69,5 на сто.
Неизпълнението на плана за приходите от продажба на нефинансови активи
(план 12420000 лв.; отчет 3039980 лв., в т.ч. 162061 лв. ДДС върху продажбите и
ЗКПО) ограничава финансирането на капиталовата програма, текущите ремонти,
разходите за издръжка.
1. Изпълнението на разходите по икономически елементи е както следва:
1.1. Разходи за персонал – работната заплата, възнагражденията, социалните и
здравни осигуровки на заетите в бюджетните заведения и дейности са в размер на
42806832 лв. при 40397165 лв. за 2016 г., т.е. увеличение с 6 на сто. Тези разходи
представляват 50,1 на сто от общия обем на разходите, извършени за отчетния период.

Трябва да се има предвид, че в отчета към 31.12.2016 г. са включени разходи за данък,
социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя и обезщетения на кметове за
2015 г. в размер на 135117 лв.
1.1.1. Заплати на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения увеличението е с 2457298 лв. или 8,3 на сто.
Има нарастване във функции:
- „Общи държавни служби” – увеличение с 66897 лв. Основни причини за това
са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2017 г., увеличение
на заплати, приета нова структура на общинската администрация от 01.04.2016 г. и
увеличение с 12,5 щатни бройки, от 01.04.2016 г. са увеличени основни заплати на
кметове и кметски наместници;
- „Отбрана и сигурност” – увеличение с 13911 лв. Основните причини за това са:
увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2017 г. и увеличаване на
основните работни заплати на служителите в дейност „Други дейности по вътрешната
сигурност“ от 01.01.2017 г.;
- „Образование” – увеличение с 2066933 лв. Основните причини за това са:
увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2017 г.; увеличаване на
основните работни заплати на педагогическите специалисти от 01.01.2017 г. и от
01.09.2017 г. съгласно Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда на
МОН;
- „Здравеопазване” – увеличение с 92508 лв. Основните причини за това са:
увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2017 г. и увеличаване на
основните работни заплати от 01.04.2017 г.на медицинския персонал в дейностите
„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ и „Здравен кабинет в
детски градини и училища“;
- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличение с 13050 лв.
Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата
от 01.01.2017 г.; увеличение на числеността в дейностите „Център за работа с деца на
улицата“ от 01.09.2016 г. с 10,5 щатни бройки, „Център за настаняване от семеен тип“
от 01.08.2016 г. с 2 щатни бройки, „Преходни жилища“ с 2 щатни бройки и в „Центрове
за социална рехабилитация и интеграция“ от 01.09.2016 г. с 6 щатни бройки; намаление
на числеността в дейност „Домашен социален патронаж“ с 37 щатни бройки от
11.11.2016 г.;
- „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение със
149980 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна
работна заплата от 01.01.2017 г. и създаване на ОП „Озеленяване“ от 01.05.2017 г. с
утвърдена численост 40 щатни бройки;
- „Икономически дейности и услуги” – увеличение със 112218 лв. Основните
причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2017
г.; създаване на ОП „Градска мобилност“ от 01.01.2017 г.; намаление на числеността на
персонала в дейност „Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности“ с
32 щатни бройки и увеличение на числеността на персонала в дейност „Други дейности
по икономиката“ с 24 щатни бройки от 01.04.2016 г.
Има намаление във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело” с 58199 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна
работна заплата от 01.01.2017 г. и намаление числеността на персонала от 01.01.2017 г.
в Ансамбъл за народни песни и танци с 3 щатни бройки и в Симфоничен оркестър с
13,5 щатни бройки

1.1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала - намалението е със
779290 лв. или 17,1 на сто. Изпълнението на годишната задача по видове разходи и
тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2016 г. е както следва:
1.1.2.1. Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови
правоотношения - изпълнение на годишната задача – 90,5 на сто. Увеличението спрямо
2016 г. е със 1,5 на сто – 12065 лв. . Основни причини:
– увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2017 г. и
увеличение на възнагражденията в дейност „Програми за временна заетост“;
- намаление в дейностите „Държавни и общински служби и дейности по
изборите“, „Общински съвет“, „Център за подкрепа за личностно развитие“, „Домашен
социален патронаж“ и „Оркестри и ансамбли“.
1.1.2.2. Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови
правоотношения - изпълнение на годишната задача – 79,9 на сто. Намалението спрямо
2016 г. е с 23,5 на сто – 121170 лв. Различия:
- намаление – основно в дейности „Общинска администрация”,
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, „Домашен социален
патронаж“, „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие“, „Оркестри и ансамбли“;
- увеличение – основно в дейности „Детски градини“, „Програми за временна
заетост“, „Озеленяване“,„Обредни домове и зали“, „Други дейности по културата“,
„Други дейности по туризма“.
1.1.2.3. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на
възнаграждение - изпълнение на годишната задача – 85,6 на сто. Намалението спрямо
2016 г. е с 12,2 на сто – 153921 лв.
1.1.2.4. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение - изпълнение
на годишната задача – 72,9 на сто. Намалението спрямо 2016 г. е с 29,9 на сто –
544677 лв. (платени през 2016 г. обезщетения на кметовете в размер на 82116 лв.).
Различия:
- намаление – основно в дейности „Общинска администрация”,
„Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, „Спортни училища“,
„Общежития“, „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”, „Здравен
кабинет в детски градини и училища“, „Домашен социален патронаж“, „Домове за
стари хора“, „Оркестри и ансамбли“, „Музеи, художествени галерии, паметници на
културата и етнографски комплекси с местен характер“, „Други дейности по
културата“, „Общински пазари и тържища“, „Помощни стопанства“ и „Други дейности
по икономиката“;
- увеличение – основно в дейности „Център за подкрепа за личностно развитие“,
„Домове за възрастни хора с увреждания”, „Други служби и дейности по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта“.
1.1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – увеличение спрямо
2016 г. със 731659 лв. или 11,4 на сто.
1.2. Разходите за издръжка са в размер на 37166576 лв. Годишната задача за
издръжката е изпълнена на 81,9 на сто. В сравнение с 2016 г. (25435705 лв.) разходите
за издръжка се увеличават с 46,1 на сто. Изпълнението на годишната задача за
разходите с най-голям относителен дял и тяхното изменение спрямо съпоставимия
период на 2016 г. е както следва:
1.2.1. Храна – изпълнение на годишната задача – 83 на сто. Увеличението
спрямо 2016 г. е с 21,5 на сто – 606919 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет
над 50000 лв.):

- „Детски градини” – увеличение с 484515 лв. Има промяна в отчетения брой
деца 3526 към 31.12.2016 г. и 3338 към 31.12.2017 г. Осчетоводените задължения към
31.12.2017 г. са 240784 лв. при 737113 лв. към 31.12.2016 г.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – намаление с
9041 лв.;
- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” – намаление с
12503 лв. Има промяна в отчетения брой деца 599 към 31.12.2016 г. и 559 към
31.12.2017 г. Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. са 12822 лв. при 17658 лв.
към 31.12.2016 г.;
- „Домашен социален патронаж” – увеличение с 26864 лв. Има съществена
промяна в отчетения среден брой обслужвани лица на месец 421 за 2017 г. и 625 за 2016
г. Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. са 55768 лв. при 171738 лв. 31.12.2016 г.;
- „Домове за стари хора” – увеличение с 7576 лв. Отчетеният брой обслужвани
лица е увеличен с 5;
- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение със 167568 лв.
Отчетеният брой обслужвани лица е намален с 2. Осчетоводените задължения към
31.12.2017 г. са 54722 лв. при 216264 лв. към 31.12.2016 г.
1.2.2. Материали – изпълнение на годишната задача – 71,7 на сто, увеличение с
11,6 на сто – 169248 лв. спрямо 2016 г. Дейности с по-голям относителен дял (отчет
над 50000 лв.):
- „Общинска администрация” – увеличение с 5599 лв. Осчетоводените
задължения към 31.12.2017 г. са 1777 лв. и са намалени спрямо тези към 31.12.2016 г. с
62182 лв.;
- „Детски градини” – увеличение с 81785 лв. Осчетоводените задължения към
31.12.2016 г. са 81515 лв., 26359 лв. към 31.12.2017 г.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение със
74966 лв.;
- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение с 14800 лв.
Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. са 0 лв. при 14550 лв. към 31.12.2016 г.;
- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие” – увеличение с 1027 лв. Осчетоводените задължения към
31.12.2017 г. и 31.12.2016 г. са незначителни;
- „Музеи и художествени галерии с регионален характер” – увеличение с 1777
лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. и 31.12.2016 г. са незначителни.
1.2.3. Вода, горива и енергия - изпълнение на годишната задача – 77,9 на сто,
намаление с 2,5 на сто – 86444 лв. спрямо 2016 г. Дейности с по-голям относителен дял
(отчет над 50000 лв.):
- „Общинска администрация” – намаление със 71559 лв. Осчетоводените
задължения към 31.12.2017 г. са 24616 лв. и са увеличени спрямо тези към 31.12.2016 г.
- 43729 лв.;
- „Детски градини” – намаление с 225982 лв. Осчетоводените задължения към
31.12.2017 г. са 106128 лв. при 2052 лв. към 31.12.2016 г.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение с
69790 лв.;
- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини” – намаление с
9468 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. са 13283 лв. и са намалени
спрямо тези към 31.12.2016 г. с 18147 лв.;
- „Домашен социален патронаж” – намаление с 15493 лв. Няма осчетоводени
задължения към 31.12.2016 г. и към 31.12.2017 г.;

- „Домове за стари хора” – намаление с 15812 лв. Няма просрочени задължения;
- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение със 17278 лв.
Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. са 41509 лв. при 17364 лв. към 31.12.2016
г.;
- „Осветление на улици и площади” – намаление с 53821 лв.;
- „Спортни бази за спорт за всички” – увеличение с 3066 лв. Осчетоводените
задължения към 31.12.2017 г. са 18370 лв. и са намалени спрямо тези към 31.12.2016 г.
с 1989 лв.
В другите дейности има незначително, спрямо общия размер, нарастване и
намаление.
1.2.4. Разходи за външни услуги – изпълнение на годишната задача – 82,6 на сто,
увеличение с 69,1 на сто – 7916384 лв. спрямо 2016 г. Дейности с по-голям
относителен дял (отчет над 100000 лв.):
- „Общинска администрация” – намаление с 305607 лв. Осчетоводените
задължения към 31.12.2017 г. са 54407 лв. и са намалени спрямо тези към 31.12.2016 г.
с 86155 лв.;
- „Други дейности по вътрешната сигурност” – намаление със 189261 лв.
Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. са 25548 лв. при 75281 лв. към 31.12.2016
г. Отчитат се основно разходите по договора за охрана с „Общинска охрана и СОТ”
ЕООД;
- „Детски градини” – намаление с 42208 лв. Няма осчетоводени задължения към
31.12.2016 г., 24625 лв. към 31.12.2017 г.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение със
100304 лв.;
- „Други дейности по здравеопазването” – увеличение с 27240 лв.
Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. са 29555 лв. при 130188 лв. към
31.12.2016 г.;
- „Осветление на улици и площади” – увеличение с 1200797 лв. Осчетоводените
задължения към 31.12.2017 г. са 452728 лв. и са намалени спрямо тези към 31.12.2016
г. със 768485 лв.;
- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие” – увеличение с 99723 лв. Осчетоводените задължения към
31.12.2017 г. са 36960 лв. при 45290 лв. към 31.12.2016 г.;
- „Озеленяване” – увеличение с 1669559 лв. Осчетоводените задължения към
31.12.2017 г. са 7794 лв. и са намалени спрямо тези към 31.12.2016 г. с 1699466 лв.;
- „Чистота” - увеличение с 3351717 лв. Осчетоводените задължения към
31.12.2017 г. са 2829506 лв. и са намалени спрямо тези към 31.12.2016 г. с 3151989 лв;
- „Управление на дейностите по отпадъците” – увеличение с 1269601 лв.
Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. са 245148 лв. при 897934 лв. към
31.12.2016 г.;
- „Обредни домове и зали” – увеличение с 27089 лв. Разликата осчетоводените
задължения към 31.12.2017 г. и тези към 31.12.2016 г. е незначителна;
- „Други дейности по културата” – увеличение с 7499 лв. Осчетоводените
задължения към 31.12.2017 г. са 3928 лв. и са намалени спрямо тези към 31.12.2016 г. с
28793 лв.;
- „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища” –
увеличение с 629895 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. са 228966 лв.
при 734417 лв. към 31.12.2016 г.;

- „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” –
увеличение с 37565 лв. Осчетоводените задължения към 31.12.2017 г. са 0 лв. при 49272
лв. към 31.12.2016 г.
1.2.5. Текущи ремонти – изпълнение на годишната задача – 85,3 на сто,
увеличение спрямо миналата година с 242,6 на сто. Осчетоводените задължения към
31.12.2017 г. (1012462 лв.) са намалени с 2233458 лв. спрямо тези към 31.12.2016 г.
(3245920 лв.).
Намалението е във функции: “Здравеопазване” – 1076 лв.; „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи” – 1885 лв.
Увеличението е във функции: „Общи държавни служби” – 4826 лв.; „Отбрана и
сигурност” – 468444 лв. (ликвидиране на последици от бедствия – основно средства по
решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет); „Образование” – 88518 лв. (основно ремонт на училища);
„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 840929 лв. (основно в
дейност „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” – 816426 лв.); “Почивно
дело, култура, религиозни дейности” – 1770 лв.; „Икономически дейности и услуги” –
650621 лв. (основно за текущ ремонт на общински пътища).
1.2.6. Платени данъци, такси и административни санкции – изпълнение на
годишната задача 87,2 на сто, намаление спрямо 2016 г.:
а) платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни
санкции – 27513 лв. за 2017 г.; 574341 лв. – 2016 г. Дейности с по-голям относителен
дял (отчет над 50000 лв.):
- „Общинска администрация” – 6411 лв. за 2017 г.; 281251 лв. за 2016 г.;
- „Водоснабдяване и канализация” – 5 лв. за 2017 г.; 165051 лв. за 2016 г., в т.ч.
426263 лв. - държавни такси по търговски дела и наказателни постановления и 261521
лв. възстановени от НАП суми за ДДС, за получени доставки на стоки и услуги за
изграждане на ВиК системи и съоръжения;
- „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 2075 лв. за 2017 г.;
100038 лв. за 2016 г., в т.ч. 96474 лв. - държавни такси по търговски дела;
б) платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни
санкции – 393230 лв. за 2017 г.; 354389 лв. – 2016 г. Дейности с по-голям относителен
дял (отчет над 50000 лв.):
- „Общинска администрация” – 60337 лв. през 2017 г.; 215210 лв. за 2016 г.;
- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие” – 267782 лв. за 2017 г.; 65928 лв. – 2016 г.
2. Изпълнението на разходите по функции е както следва:
2.1. За функция „Общи държавни служби” са извършени разходи за 6067083 лв.
при 6898432 лв. през 2016 г. В сравнение с 2016 г. разходите са намалени с 12,1 на сто.
Годишния план за разходите е изпълнен на 86,4 на сто. Отчетените разходи
представляват 7,1 на сто от общия обем на разходите, при 8,3 на сто през 2016 г.
Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста, освен това има
намаление на капиталовите разходи с 34436 лв.
2.2. За функция „Отбрана и сигурност” са извършени разходи за 2078017 лв., в т
.ч. за издръжка 1477345 лв., при 1349176 лв. през 2016 г. в т .ч. за издръжка 1112357 лв.
Годишния план за разходите е изпълнен на 82,3 на сто. Отчетените разходи
представляват 2,4 на сто от общия обем на разходите, при 1,6 на сто през 2016 г.
Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста. Отчетено е
увеличение на капиталовите разходи с 355548 лв. (ликвидиране на последици от
бедствия – основно средства по решения на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет).

2.3. За функция “Образование” са извършени разходи общо 37201428 лв. при
33602895 лв. за 2016 г. В сравнение със съпоставимия период на 2016 г. разходите са
нараснали с 10,7 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 86,8 на сто, при
84,9 на сто през 2016 г. Отчетените разходи за образованието представляват 43,5 на сто
от обема на разходите на общината.
През отчетния период са финансирани 31 училища с 12508 ученици и 716 деца в
подготвителни групи; 27 детски градини с 3338 деца.
Финансирането на общинските училища се осъществяваше при спазване на
изискванията на чл. 39, ал. 1 от ПМС № 33280/22.12.2016 г. (средствата са
предоставяни в срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет).
Учебните заведения прилагащи системата на „делегираните бюджети ” са
осигурили от стопанска дейност (наеми на имущество и земеделски земи, услуги и др.)
и дарения собствени приходи за 246193 лв. при 169711 лв. за 2016 г.
2.4. За функция “Здравеопазване” са отчетени разходи за 3002953 лв., което в
сравнение с 2016 г. е увеличение с 6,5 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен
на 68 на сто. Отчетените разходи за здравеопазването представляват 3,5 на сто от
общия обем на разходите.
Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това
има увеличение на капиталовите разходи с 69044 лв.
Дейността на общината в сферата на здравеопазването беше насочена главно за
създаване условия за нормална работа на 7 детски ясли, на детска млечна кухня и
осигуряване на медицинското обслужване на учебните и детски заведения в 38 здравни
кабинета.
2.5. За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени
разходи за 6790000 лв. при 6960190 лв. за 2016 г., намаление с 2,4 на сто. Годишният
план за разходите е изпълнен на 78,8 на сто. Относителният дял на разходите за
социални дейности е 7,9 на сто от общия обем на разходите.
В 19 заведения с капацитет 681 места са обслужени 661 лица, в Домашен
социален патронаж се обслужват 421 лица.
Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста, освен това има
намаление на капиталовите разходи със 177494 лв.
2.6. За функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са
отчетени разходи за 19726452 лв. при 18633146 лв. за 2016 г.
За някои основни дейности, изпълнението на планираните разходи е както
следва:
- дейност “Чистота”: 94,2 на сто от годишната задача;
- дейност “Осветление на улици и площади”: 94,5 на сто от годишната задача;
- дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 40 на сто от
годишната задача.
Основните причини за различията с 2016 г. са посочени по-горе в текста,
отчетено е намаление на капиталовите разходи със 7798138 лв.
2.7. За функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са извършени
разходи за 4592659 лв. като за 2016 г. са 8523037 лв., намалението е с 46,1 на сто.
Годишната задача за разходите е изпълнена на 80,7 на сто. Относителния дял на
разходите за функцията представлява 5,4 на сто от общия обем на разходите, при 10,2
на сто за 2016 г.
Културните институти, второстепенни разпоредители със самостоятелни
бюджети, осигуриха от стопанска, концертна дейност и дарения собствени приходи в
размер на 106035 лв. при 90192 лв. за 2016 г.

Финансирани са мероприятия от културния календар на община Сливен за 2017
г. – Майски празници на културата „Сливенски огньове”, Международен детски
фолклорен танцов фестивал, Национален фестивал на детската книга, Национален
фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон”, културни
прояви свързани с празника на града – Димитровден, Коледни и Новогодишни
празници и др.
Трансферите за културните институти – Държавен и Куклен театър, се
осигуряваха до размера на реализираните собствени приходи на общината - 69000 лв.
Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста, освен това има
намаление на капиталовите разходи с 4012284 лв.
2.8. За функция “Икономически дейности и услуги” са отчетени разходи за
5296932 лв. при 4249209 лв. за 2016 г. Разходите са нараснали с 24,7 на сто. Годишния
план за разходите е изпълнен на 81,7 на сто. Относителния дял на тези разходи
представлява 6,2 на сто от общия обем на разходите за общината.
За някои основни дейности, изпълнението на планираните разходи е както
следва:
- дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и
пътищата” – 1298038 лв., като е изпълнена 72,5 на сто от годишната задача;
- дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата” – 2247110 лв., като е изпълнена 94,4 на сто от годишната задача.
ІІІ. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ (Приложение № 2, включени второстепенни
разпоредители прилагащи системата на делегиран бюджет в системата на
образованието).
През 2017 г. са извършени общо капиталови разходи за 7491942 лв.
Инвестиционната програма на общината е изпълнена на 35,3 на сто. , в т.ч.:
1. По източници:
- целева субсидия – 1967423 лв., изпълнение – 97,5 на сто;
- сметки за средства от ЕС – 2010456 лв., изпълнение – 75 на сто;
- собствени средства – 519989 лв., изпълнение – 13,7 на сто;
- други източници (Детски фонд на ООН „УНИЦЕФ”, ПУДООС, Решения и
постановления на Министерски съвет, преходни остатъци от предходни години,
допълващ стандарт за материална база за дейности от функция „Образование”) –
2110874 лв., изпълнение – 22,9 на сто;
- банкови кредити – 0 лв., при план 1875916 лв.;
- общински облигации – 883200 лв., изпълнение – 55,8 на сто.
2. По видове разходи:
- за основен ремонт - 3436899 лв., като е изпълнена 59,5 на сто от годишната
задача;
- за придобиване на ДМА - 3887989 лв., като е изпълнена 25,7 на сто от
годишната задача;
- за придобиване на НМДА - 167054 лв., като е изпълнена 63,2 на сто от
годишната задача.
3. По функции:
- функция “Общи държавни служби” – 111498 лв., изпълнена е 73,9 на сто от
годишната задача;
- функция „Отбрана и сигурност” – 408706 лв., изпълнена е 80,7 на сто от
годишната задача;

- функция “Образование” – 1744665 лв., изпълнена, е 41,6 на сто от годишната
задача;
- функция “Здравеопазване” – 209778 лв., изпълнена е 96,3 на сто от годишната
задача;
- функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 133252 лв., като е
изпълнена 76,2 сто от годишната задача;
- функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –
3061285 лв., като е изпълнена 22,4 на сто от годишната задача;
- функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 635694 лв., като е
изпълнена 72,5 на сто от годишната задача;
- функция “Икономически дейности и услуги” – 1187064 лв., изпълнена е 85,6
на сто от годишната задача.
ІV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (Приложение № 3).
Към 01.01.2017 г. общинският дълг възлиза на 26309557 лв.
С Решение № 644/27.04.2017 на Общински съвет – Сливен е приет плана за
финансово оздравяване на общината за периода 2017 – 2019 г. и е възложено на кмета
на общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане
под формата временен безлихвен заем от централния бюджет.
Съгласно писмо изх. № 08-00-291/30.05.2017 г. на министъра на финансите е
одобрен временен безлихвен заем в размер на 5000000 лв. за погасяване на просрочени
задължения и срок за възстановяване до 01.12.2019 г.
Одобреният временен безлихвен заем е използван по предназначение за
погасяване на просрочените задължения на общината с цел постигане на заложените в
плана за финансово оздравяване мерки. На Министерство на финансите са изпратени
копия от платежните нареждания за разплатените просрочени задължения.
За издължаване на поетите задължения по банков заем и дългосрочен общински
дълг чрез емисия ва общински ценни книжа – облигации през 2017 г. бяха изплатени
общо 1915594 лв., в т.ч. 1309557 лв. главница и 656 лв. лихва към „Дексиа
Комуналкредит Банк” АГ; 603625 лв. лихва и 1756 лв. такси по облигации.
Към 31.12.2017 г . общинският дълг възлиза на 30000000 лв.
За 2017 г. съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер
на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години е
6,8 на сто, при нормативно допустими 15 на сто.
V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (Приложения №№ 4, 5, 6).
Наличностите по сметките за средства от ЕС (общо) към 01.01.2017 г. са в
размер на 1033055 лв. Постъпилите средства за 2017 г. са в размер на 10356803 лв.
Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 4908609 лв.
Наличността в края на периода е в размер на 6481249 лв.
VІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛИРАНИ ОТ ОБЩИНАТА ЛИЦА ПО ЧЛ.
137, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ /ЗПФ/.
Контролирано от общината лице, което попада в подсектор „Местно
управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет е
„ЦКВЗ – Сливен” ЕООД. Представени са Счетоводен баланс към 31.12.2017 г.
(Приложение № 7) и Отчет за приходите и разходите за 2017 г. (Приложение № 8).
VІІ. СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ ПО ЧЛ. 137, АЛ. 1, Т. 3 ОТ
ЗПФ.

Липсва отчетна информация за съществени сделки и операции на общината и на
разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект
върху бюджета на общината.
VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГНОЗИТЕ ПО ЧЛ. 82,
АЛ. 3 от ЗПФ:
1. Общински сметки за средствата от Европейския съюз:
- трансфери (субсидии, вноски) между бюджети и сметки за средства от ЕС
(нето): прогноза от 01.03.2016 г. (Решение № 141/31.03.2016 г. на ОбС Сливен) – 0 лв.;
уточнен план бюджет 2017 г. – -1035924 лв.; отчет бюджет 2017 г. – -464601 лв.;
- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето):
прогноза от 01.03.2016 г. (Решение № 141/31.03.2016 г. на ОбС Сливен) – -1305000 лв.;
уточнен план бюджет 2017 г. – -1115891 лв.; отчет бюджет 2017 г. – -294138 лв.
2. Динамика и състояние на общинския дълг и на дълга, гарантиран от
общината:
- получени заеми: прогноза от 01.03.2016 г. (Решение № 141/31.03.2016 на ОбС
Сливен) – 0 лв.; уточнен план бюджет 2017 г. – 0 лв.; отчет бюджет 2017 г. – 0 лв.;
- погашения по заеми: прогноза от 01.03.2016 г. (Решение № 141/31.03.2016 г. на
ОбС Сливен) – -1309500 лв.; уточнен план бюджет 2017 г. – -1309557 лв.; отчет
бюджет 2017 г. – -1309557 лв.
3. Приходи, разходи и останали показатели по чл. 14 от ЗПФ за контролираните
от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и
средства не са включени в общинския бюджет – Приложение № 9.
4. Финанси на контролираните от общината дружества и други лица,
включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната
динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на
дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и
други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на
Европейския съюз - Приложение № 10.
5. Липсва информация за очакван ефект върху показателите на общинските
финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и
концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори,
както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на
общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект
върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 140, ал. 5 от Закона за
публичните финанси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема отчета на бюджета на Община Сливен за 2017 г., както следва:
- по приходите общо
85454894 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
- по разходите общо
85454894 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2017 г. (съгласно Приложение
№ 2).
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг (съгласно
Приложение № 3).

4. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз
(съгласно Приложения №№ 4, 5, 6).
5. Приема отчетна информация за 2017 г. за показателите на контролирани от
общината лица от подсектор „Местно управление” – „Център за кожно-венерически
заболявания – Сливен” ЕООД (съгласно Приложения №№ 7, 8).
6. Приема отчетна информация за липса на съществени сделки и операции на
общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк
касов ефект върху бюджета на общината.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
Относно: изменение на предложение вх. № 30-00-420/12.04.2018 г. – годишен
отчет за изпълнението на бюджета на община Сливен за 2017 г.
Във връзка с установена техническа грешка – невключена информация за дълга
на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг (Решение № 596/23.02.2017 г. на
Общински съвет – Сливен за отпускане на допълнителна парична вноска в размер на
10 000 лв. на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД за срок от
две години), на основание чл. 65, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, изменям предложение вх. № 30-00-420/12.04.2018 г. - годишен отчет за
изпълнението на бюджета на община Сливен за 2017 г.:
§ 1. Приложение № 3 – Информация за общинския дълг, издадените общински
гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за
общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година на община Сливен.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /

Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен за
първото шестмесечие на 2018 г.

През първото полугодие на 2018 г. дейността на общината беше насочена към
осигуряване изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложени в програмата
за икономическо развитие, плана за финансово оздравяване и ефективното управление
на финансовите ресурси
Изпълнението на основните параметри на бюджета:
І. ПРИХОДИ.
Постъпленията от приходи, са общо в размер на 41936175 лв. (Приложение №
1). Годишната задача за приходите е изпълнена на 39,7 на сто, като е отчетено
намаление в сравнение със съпоставимия период на 2017 г. с 0,4 на сто.
1. Общински приходи.
1.1. Годишният план за приходите от местните данъци е изпълнен на 65,6 на сто,
като е отчетено увеличение спрямо съпоставимия период на 2017 г. с 4,0 на сто, в т.ч.:
1.1.1. Данък върху недвижимите имоти: изпълнение - 4204054 лв., което е 73,8
на сто от годишната задача, намаление с 6,3 на сто спрямо съпоставимия период на
2017 г., през който са събрани 4486516 лв. За 2018 г. ДНИ за жилищните и
нежилищните имоти е намален на 2,7 промила при 3,2 промила за 2017 г. (Решение №
863/17.10.2017 г. на Общински съвет – Сливен). Постигната е по-голяма събираемост
на просрочените вземания – 743517 лв., при 655728 лв. през 2017 г.;
1.1.2. Данък върху превозните средства: изпълнение – 2858034 лв., което е 60,2
на сто от годишната задача. Отчита се увеличение с 12,3 на сто спрямо съпоставимия
период на миналата година, през който са събрани – 2544698 лв. Събираемостта е
увеличена за текущите задължения за 2018 г. (2058361 лв. / 1853762 лв.) и за
недоборите (799673 лв. / 690936 лв.);
1.1.3. Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин:
изпълнение на годишната задача – 56,9 на сто, увеличение с 39,4 на сто спрямо
постъпленията за същия период на миналата година. С Решение № 863/17.10.2017 г. на
Общински съвет - Сливен, ставката за придобиване на недвижимо имущество, е
променена на 2,8%, при 2,2% за 2017 г.;
1.1.4. Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз
на пътници – изпълнение на годишната задача – 59,8 на сто – 159628 лв., намаление с
23,4 на сто спрямо съпоставимия период на 2017 г., през който са събрани 208506 лв.
Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е от 01.01.2017 г.
1.2. Годишният план на постъпленията от неданъчни приходи е изпълнен общо
на 31,0 на сто, като е отчетено намаление спрямо съпоставимия период на 2017 г. с 6,5
на сто, в т.ч.:
1.2.1. Приходи и доходи от собственост: изпълнение на годишната задача е 45,7
на сто, увеличение спрямо миналата година – 34,4 на сто. В различните източници се
отчита увеличение и намаление, подробно посочени в Приложение № 1;
1.2.2. Общински такси, общо: изпълнение на годишната задача 56,2 на сто,
увеличение спрямо 2017 г. с 16,3 на сто. Планът за такса за битови отпадъци е изпълнен
на 70,7 на сто от годишната задача при 65,1 на сто за 2017 г. (2543830 лв. / 1922809 лв.).
Увеличението е с 32,3 на сто.
С Решение № 864/17.10.2017 г. на Общински съвет - Сливен, ставките за ТБО за
2017 г. – 0,9 промила за жилищните и 1,2 промила за нежилищните имоти, за 2018 г. са
определени в различен размер за гр.Сливен и за останалите населени места в общината
(град Сливен: за жилищни имоти – 1,05 промила; за нежилищни имоти – 1,50 промила;
останали населени места: за жилищни имоти – 1,80 промила; за нежилищни имоти –
2,35 промила).
Събрана е такса от предходни години в размер на 312431 лв.;

1.2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви: изпълнение на годишната задача –
46,7 на сто, отчетено е намаление спрямо миналата година с 33,0 на сто.
1.2.4. Приходи от продажба на нефинансови активи: изпълнение на годишната
задача – 10 на сто, отчетено е намаление спрямо миналата година с 48,0 на сто.
2. Взаимоотношенията на общината с Централния бюджет - трансфери
/субсидии/ са изпълнени 54,2 на сто от годишния план, в т.ч.:
- обща субсидия за държавни дейности - увеличение спрямо 2017 г. с 15,6 на сто;
- обща изравнителна субсидия – увеличение спрямо 2017 г. с 2,1 на сто;
- целева субсидия за капиталови разходи – намаление спрямо 2017 г. с 66,1 на
сто;
- целеви трансфери: за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия
и аварии – 67922 лв., за пътни разходи на правоимащи болни – 1137 лв., присъдена
издръжка – 32723 лв., транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни
продукти в малки селища – 4586 лв.;
- други целеви трансфери: за компенсации на безплатни и по намалени цени
пътувания на ветерани от войните и военноинвалиди; субсидии за вътрешноградски
транспорт, учащи, възрастни граждани; безплатен превоз на ученици до 16 г. общо в
размер на 705984 лв.;
- възстановени трансфери в Централния бюджет 8833 лв., в т.ч. 8595 лв. –
компенсации за транспорт на деца и ученици до 16 г. възраст, 238 лв. - компенсации за
пътувания по вътрешноградския и автомобилния междуселищен транспорт.
3. Трансфери между бюджетни сметки, бюджети и сметки за средства от
Европейския съюз:
- получени трансфери в размер на 449725 лв., в т.ч.: по програмата на
Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост,
Министерство на образованието и науката и Министерство на културата;
- предоставени трансфери в размер на 740901 лв., в т.ч. 703901 лв. на община
Ямбол за РИОСВ на основание Закона за управление на отпадъците, 37000 лв. –
Драматичен и Куклен театър;
- предоставени трансфери по сметки за средства от Европейския съюз – 264111
лв., изпълнението на плана е 56,6 на сто;
- получени трансфери от ПУДООС – 26595 лв.
4. Временни безлихвени заеми.
Отчетеният отрицателен нетен размер на временните безлихвени заеми между
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз представлява превишение на
предоставените над възстановените заеми.
Ползваният заем от средствата за делегирани държавни дейности за местни
дейности и дофинансирани държавни дейности през 2014 г. (3090495 лв.) и планиран за
възстановяване през 2018 г. (2300000 лв.) не е възстановен.
5. Финансиране на бюджетното салдо.
Отчетени са: внесена парична вноска в размер на 102920 лв. в капитала на
„Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД (Решение №
1129/31.05.2018 г.); получени отчисления на основание Закона за управление на
отпадъците (558883 лв.) и др.
ІІ. РАЗХОДИ.
Бюджетните разходи за І-то полугодие на 2018 г. са в размер на 41936175 лв.
(Приложение № 1). Годишният план за разходите е изпълнен на 39,7 на сто. В
сравнение със съпоставимия период на 2017 г. бюджетните разходи са намалени с 0,4
на сто.

Към края на отчетния период просрочените задължения са 2081750 лв. при
8465687 лв. към 31.12.2017 г. Намалението е с 6383937 лв.
1. Изпълнението на разходите по икономически елементи е както следва:
1.1. Трудови разходи – работната заплата, другите възнаграждения,
обезщетенията, социалните и здравните осигуровки на заетите в бюджетните заведения
и дейности са в размер на 23001615 лв., като е изпълнена 45,5 на сто от годишната
задача. Разходите през 2017 г. са били 20114530 лв., т.е. увеличение с 14,4 на сто.
1.1.1. Заплати на персонал по трудови и служебни правоотношения и §0209
„Други плащания и възнаграждения” (болнични за сметка на работодателя) увеличението е със 1907352 лв. или 12,6 на сто. По функции:
- „Общи държавни служби” – увеличение с 69185 лв. Основните причини за това
са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2018 г. и увеличение
на основните работни заплати от 01.07.2017 г. и от 01.05.2018 г. на служителите в
дейност „Общинска администрация“;
- „Отбрана и сигурност” – намаление с 14487 лв. Основната причина за това са:
увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2018 г. и това, че
средствата за Общинския съвет за наркотични вещества и превантивно
информационния център през 2018 г. се отчитат в дейност „Други дейности по
здравеопазването”, функция „Здравеопазване”, а през 2017 г. в дейност „Други
дейности по вътрешната сигурност”, функция „Отбрана и сигурност” – 16828 лв.;
- „Образование” – увеличение с 1341413 лв. Основните причини за това са:
увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2018 г., увеличение на
минималните основни работни заплати от 01.09.2017 г. на педагогическите
специалисти с 15 % съгласно Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на
труда и намаление на числеността на персонала в някои детски градини през 2017 г.;
- „Здравеопазване” – увеличение със 108810 лв. Основни причини за това са:
увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2018 г. и увеличение на
основните месечни заплати на медицинския персонал от 01.04.2017 г., от 01.01.2018 г. и
от 01.04.2018 г., отчета към 30.06.2018 г. за Общинския съвет за наркотични вещества и
превантивно информационния център е 17731 лв.;
- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличение със 68209 лв.
Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата
от 01.01.2018 г., намаление на плановата численост на персонала в Домашен социален
патронаж (2017 г. – 64 щ. бр., от 01.01.2018 г. – 48 щ. бр., от 03.04.2018 г. – 41 щ. бр.) и
намаление на числеността на персонала в Център за работа с деца на улицата с 3 щ. бр.
от 01.05.2017 г. поради намаляване на капацитета;
- „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение с
244890 лв. Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна
работна заплата от 01.01.2018 г., създаване от 01.05.2017 г. на ОП „Озеленяване” с
утвърдена численост 40 щ. бр. и промяна от 01.01.2018 г. на ОП „Озеленяване и
гробищни паркове” с утвърдена численост 63 щ. бр.;
- „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличение с 9229 лв.
Основните причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата
от 01.01.2018 г., намаление на числеността в дейност „Обредни зали и домове” от
01.01.2018 г. с 23 щ. бр. – прехвърлени в ОП „Озеленяване и гробищни паркове”;
- „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 80103 лв. Основните
причини за това са: увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2018
г., намаление на числеността с 1 щ. бр. от 01.09.2017 г. в дейност „Други дейности по
селско и горско стопанство, лов и риболов“, увеличението на разходите на ОП „Градска
мобилност” спрямо 2017 г. е с 57159 лв.

1.1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала, без §0209 „Други
плащания и възнаграждения” (болнични за сметка на работодателя) - увеличението е с
464157 лв. или 28,9 на сто. Изпълнението на годишната задача по видове разходи и
тяхното изменение спрямо съпоставимия период на 2017 г. е както следва:
1.1.2.1. Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови
правоотношения - изпълнение на годишната задача – 53,9 на сто. Увеличението спрямо
2017 г. е с 13,6 на сто – 64035 лв. Основни причини:
- увеличаване на минималната месечна работна заплата от 01.01.2018г.;
- увеличение със 292634 лв. в дейност „Личен асистент”;
- намаление с 92601 лв. в дейност „Държавни и общински служби и дейности по
изборите”;
- намаление със 145188 лв. в дейност „Програми за временна заетост”.
1.1.2.2. Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови
правоотношения - изпълнение на годишната задача – 47,1 на сто. Увеличението спрямо
2017 г. е с 64,6 на сто – 120896 лв. Основни причини: увеличение – основно в
дейности „Общинска администрация”, „Детски градини”, „Подготвителна група в
училище”,
„Неспециализирани
училища, без професионални гимназии”,
„Озеленяване”, „Спортни бази и спорт за всички”, „Библиотеки с национален и
регионален характер” и „Други дейности по културата”, а намаление основно в
дейностите „Чистота” и „Обредни зали и домове”.
1.1.2.3. Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на
възнаграждение - изпълнение на годишната задача – 68 на сто. Увеличението спрямо
2017 г. е с 35,9 на сто – 243509 лв.
1.1.2.4. Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение - изпълнение
на годишната задача – 37,2 на сто. Увеличението спрямо 2017 г. е с 12,7 на сто – 35717
лв. Основни причини:
- увеличение – основно в дейности „Общинска администрация”, „Детски
градини”, „Център за подкрепа за личностно развитие”, „Детски ясли, детски кухни и
яслени групи в детска градина”, „Домашен социален патронаж”, „Оркестри и
ансамбли”, „Музеи, художествени галерии, паметници на културата с местен характер”,
„Библиотеки с национален и регионален характер”;
- намаление – основно в дейности
„Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, „Здравен кабинет в детски градини и училища” и
„Обредни домове и зали”.
1.1.3. Осигурителни вноски от работодателя – увеличението е с 515576 лв. или
15,3 на сто.
1.2. Разходите за издръжка на бюджетните заведения и дейности са в размер на
17506811 лв. Годишната задача за издръжката е изпълнена на 43,6 сто. В сравнение с
2017 г. извършените разходите за издръжка (20766621 лв.) са намалели с 15,7 на сто.
Изпълнението на годишната задача за разходите с най-голям относителен дял и тяхното
изменение спрямо съпоставимия период на 2017 г. е както следва:
1.2.1. Храна – изпълнение на годишната задача – 45,6 на сто. Намалението
спрямо 2017 г. е с 21,8 на сто – 427435 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет
над 50000 лв.):
- „Детски градини” – намаление с 335175 лв. Има промяна в отчетения брой деца
3371 към 30.06.2017 г. и 3311 към 30.06.2018 г.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение с
9691 лв.;
- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини” – намаление с
8391 лв. Има промяна в отчетения брой деца 574 към 30.06.2018 г. и 612 към 30.06.2017

г. Няма просрочени задължения от 2017 г., през същия период през 2017 г. са
разплатени 17658 лв.;
- „Домашен социален патронаж” – намаление с 18892 лв. Има промяна в
отчетения брой обслужвани лица 386 към 30.06.2018 г. и 410 към 30.06.2017 г.
Разплатени са просрочени задължения от 2017 г. в размер на 30793 лв. при 95452 лв. за
същия период през 2017 г.;
- „Домове за стари хора” – увеличение с 1871 лв. Има промяна в отчетения брой
обслужвани лица 120 към 30.06.2018 г. и 115 към 30.06.2017 г.;
- „Домове за възрастни хора с увреждания” – намаление с 69047 лв. Отчетения
брой обслужвани лица към 30.06.2018 г. е 240 г. и към 30.06.2017 г. е 237. Разплатени
са просрочени задължения от 2017 г. в размер на 54722 лв. при 66435 лв. за същия
период през 2017 г.
При анализа трябва да се вземе в предвид и промяната на цените на
хранителните продукти и наличностите в началото на отчетните периоди.
1.2.2. Материали – изпълнение на годишната задача – 26,2 на сто. Намалението
спрямо 2017 г. е с 4,3 на сто. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над 50000
лв.):
- „Общинска администрация” – намаление с 18793 лв. Разплатени са просрочени
задължения от 2017 г. в размер на1576, при 21771 лв. за 2017 г.;
- „Детски градини” – намаление с 26646 лв.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – намаление с
24088 лв.
1.2.3. Вода, горива и енергия - изпълнение на годишната задача – 52,3 на сто,
увеличение спрямо същия период на 2017 г. с 2,5 на сто – 52873 лв. Дейности с поголям относителен дял (отчет над 50000 лв.):
- „Общинска администрация” – увеличение с 9721 лв. Разплатени са просрочени
задължения от 2017 г. в размер на 20330 лв., през 2017 г. - 11461 лв.;
- „Детски градини” – увеличение със 72204 лв.;
- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – намаление с
5661 лв.;
- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини” – увеличение с
22966 лв. Има промяна в отчетения брой деца 574 към 30.06.2018 г. и 612 към
30.06.2017 г. През 2017 г. са разплатени просрочени задължения в размер на 17658 лв.;
- „Домове за стари хора” – намаление с 12795 лв. Има промяна в отчетения брой
обслужвани лица – 120 към 30.06.2018 г. и 115 към 30.06.2017 г.
- „Домове за възрастни хора с увреждания” – увеличение с 6988 лв. Отчетения
брой обслужвани лица към 30.06.2018 г. е 240 и към 30.06.2017 г. е 237;
- „Осветление на улици и площади” – намаление с 27708 лв.
1.2.4. Разходи за външни услуги – изпълнение на годишната задача – 41,4 на сто,
намаление с 18,0 на сто – 1936345 лв. Дейности с по-голям относителен дял (отчет над
100000 лв.):
- „Общинска администрация” – има намаление - 63151 лв. Разплатени са
просрочени задължения от 2017 г. в размер на 35485 лв. при 78775 лв. за същия период
през 2017 г.;
- „Други дейности по вътрешната сигурност” – увеличение с 98461 лв.
Разплатени са просрочени задължения от 2017 г. в размер на 22142 лв. при 43512 лв. за
същия период през 2017 г. Отчитат се основно разходите по договора за охрана с
„Общинска охрана и СОТ” ЕООД, които се влияят от увеличаване на минималната
месечна работна заплата;
- „Детски градини” – увеличение с 44569 лв;

- „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – увеличение с
23275 лв.;
- „Осветление на улици и площади” – увеличение със 138545 лв. Разплатени са
просрочени задължения от 2017 г. в размер на 452728 лв. при 889737 лв. за същия
период през 2017 г.;
- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие” – намаление с 65198 лв. Разплатени са просрочени задължения
от 2017 г. в размер на 11960 лв.;
- „Озеленяване” – намаление с 1393408 лв. Разплатени са просрочени
задължения от 2017 г. в размер на 7794 лв. при 1411081 лв. за същия период през 2017
г. От 01.05.2017 г. е създадено ОП „Озеленяване”;
- „Чистота” – намаление с 1279374 лв. Към 30.06.2018 г. са разплатени разходи
за 3493363 лв., в т.ч. просрочени задължения - 2518973 лв., при 4772737 лв. към
30.06.2017 г., в т.ч. просрочени задължения - 4670280 лв.;
- „Управление на дейностите по отпадъците” – увеличение с 393337 лв.
Разплатени са просрочени задължения от 2017 г. в размер на 115917 лв. при 541861 лв.
за същия период през 2017 г.;
- „Обредни домове и зали” – намаление с 81468 лв. От 01.01.2018 г. е променен
предмета на дейност и името на ОП „Озеленяване” на ОП „Озеленяване и гробищни
паркове”;
- „Други дейности по културата” – увеличение с 39876 лв. Разплатени са
просрочени задължения през 2017 г. в размер на 22825 лв.;
- „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и
пътищата” – увеличение със 124500 лв. Разплатени са просрочени задължения от 2017
г. в размер на 188817 лв. при 391713 лв. за същия период през 2017 г. С Решение на
Общински съвет – Сливен № 483/16.12.2016 г. е създадено Общинско предприятие
„Градска мобилност” и е приет правилник за дейността му. Увеличението на разходите
на ОП „Градска мобилност” спрямо 2017 г. е с 3907 лв. Разходите свързани с
безопасност на движението са намалели с 45292 лв., а тези свързани с Наредбата за
реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на
територията на Община Сливен (пътувания по намалени цени) са се увеличили със
168354 лв.;
- „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” –
намаление с 55290 лв. Разплатени са просрочени задължения през 2017 г. – 46772 лв.
1.2.5. Текущи ремонти – изпълнение на годишната задача – 49,6 на сто,
намалението спрямо миналата година е с 53,8 на сто.
Увеличението по функции е следното: „Общи държавни служби” – 17895 лв.,
„Образование” – 19143 лв., „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 6119 лв.
Намаление има във функции: „Отбрана и сигурност” – 208600 лв. (основно за
ликвидиране на последици от бедствия: средства по решения на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет – намаляват с
367143 лв.); „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 647988 лв.
(основно намаление в дейности „Осветление на улици и площади” – 119857 лв. и
„Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” – 765591 лв., увеличение в
дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие” – 237267 лв.); „Икономически дейности и услуги” – 326481 лв.
(ремонт на общински пътища).
1.2.6. Други разходи за лихви – изпълнение на годишната задача – 57,5 на сто,
увеличение в сравнение с 2017 г. с 561743 лв., основно лихви по съдебни споразумения
във връзка със забавени плащания.

2. Изпълнението на разходите по функции е както следва:
2.1. За функция „Общи държавни служби” са извършени разходи за 2881551 лв.
при 3245441 лв. през 2017 г. В сравнение със съпоставимия период на 2017 г. разходите
са намалели с 11,2 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 37,4 на сто.
Отчетените разходи представляват 6,9 на сто от общия обем на разходите.
Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста.
2.2. За функция „Отбрана и сигурност” са извършени разходи за 902214 лв. при
1285361 лв. през 2017 г. В сравнение със съпоставимия период на 2017 г. разходите са
намалени с 29,8 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 46,7 на сто.
Отчетените разходи представляват 2,2 на сто от общия обем на разходите.
Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това
има намаление на капиталовите разходи с 248886 лв.
2.3. За функция “Образование” са извършени разходи общо за 18982406 лв. при
17327170 лв. за 2017 г. В сравнение със съпоставимия период на 2017 г. разходите са
нараснали с 9,6 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 42,9 на сто.
Отчетените разходи за образование представляват 45,3 на сто от обема на разходите на
общината.
През отчетния период са финансирани 31 училища с 12293 ученици и 718 деца в
подготвителни групи; 27 детски градини с 3311 деца.
Финансирането на общинските училища се осъществява при спазване на
изискванията на чл. 39, ал. 1 от ПМС № 332/22.12.2017 г. (средствата се предоставят в
срок до 7 работни дни от получаването им от централния бюджет).
2.4. За функция “Здравеопазване” са извършени разходи за 1568561 лв. при
1422705 лв. за 2017 г. В сравнение със съпоставимия период на 2017 г. разходите са
нарастнали с 10,3 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 32,7 на сто.
Отчетените разходи за здравеопазване представляват 3,7 на сто от общия обем на
разходите.
Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста.
2.5. За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са извършени
разходи за 3710306 лв. при 3442442 лв. за съпоставимия период на 2017 г., увеличение с
7,8 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 43,7 на сто. Относителният дял
на разходите за социални дейности е 8,8 на сто от общия обем на разходите.
В социални заведения с капацитет 692 места са обслужени 680 лица, в Домашен
социален патронаж се обслужват 386 лица.
2.6. За функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са
отчетени разходи за 8857213 лв. при 10589574 лв. за 2017 г. Разходите са намалени с
16,4 на сто. Годишния план за разходите е изпълнен на 33,7 на сто. Относителния дял
на тези разходи представлява 21,1 на сто от общия обем на разходите за общината при
25,1 на сто за 2017 г.
За някои основни дейности, изпълнението на планираните разходи е както
следва:
- дейност „Водоснабдяване и канализация” ”: 15,5 на сто от годишната задача;
- дейност “Осветление на улици и площади”: 53,4 на сто от годишната задача;
- дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – 17,0 на сто
от годишната задача;
- „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие”: 23,7 на сто от годишната задача;
- дейност “Чистота”: 48,2 на сто от годишната задача;
- „Управление на дейностите по отпадъците”: 50,3 на сто от годишната задача.

Основните причини за увеличението са посочени по-горе в текста, освен това
има увеличение на капиталовите разходи с 798977 лв.
2.7. За функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са извършени
разходи за 2300525 лв., като за 2017 г. са 2228875 лв., увеличението е с 3,2 на сто.
Годишната задача за разходите е изпълнена на 41,1 на сто. Относителния дял на
разходите за функцията представлява 5,5 на сто от общия обем на разходите.
Финансирани са мероприятия от културния календар на община Сливен за 2018
г. – Майски празници на културата „Сливенски огньове”, Международен детски
фолклорен танцов фестивал, Национален фестивал на детската книга, Национален
фестивал за млади изпълнители на популярна музика „Цветен камертон” и др.
Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста, освен това има
намаление на капиталовите разходи с 64819 лв.
2.8. За функция “Икономически дейности и услуги” са отчетени разходи за
1828599 лв. при 2201146 лв. за 2017 г. Разходите са намалели с 16,9 на сто. Годишния
план за разходите е изпълнен на 39,2 на сто. Относителния дял на тези разходи
представлява 4,4 на сто от общия обем на разходите за общината.
За някои основни дейности, изпълнението на планираните разходи е както
следва:
- дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и
пътищата” – 585476 лв., като е изпълнена 39,9 на сто от годишната задача;
- дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата” – 413319 лв., като е изпълнена 42,1 на сто от годишната задача;
- дейност „Общински пазари и тържища” – 240687 лв., като е изпълнена 46,6 на
сто от годишната задача.
Основните причини за намалението са посочени по-горе в текста, освен това има
намаление на капиталовите разходи с 306574 лв.
ІІІ. КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ (Приложения №№ 1, 2).
През първото полугодие на 2018 г. са извършени капиталови разходи за 1431962
лв. с бюджетни средства. Възстановени са разходи за придобиване на ДМА, извършени
през предходни години, общо в размер на 4213 лв. Инвестиционната програма на
общината е изпълнена на 9,5 на сто, в т.ч.:
- за основен ремонт 326447 лв., като е изпълнена 10,4 на сто от годишната
задача. В сравнение с миналата година разходите за основен ремонт на ДМА са
намалели с 62,6 на сто;
- за придобиване на ДМА 1033084 лв., като е изпълнена 8,8 на сто от годишната
задача. В сравнение с миналата година разходите за придобиването на ДМА са се
увеличили с 218,6 на сто;
- за придобиване на НДА 72431 лв., като е изпълнена 39,4 на сто от годишната
задача. В сравнение с миналата година разходите са се увеличили със 160,1 на сто.
Относителния дял на извършените капиталови разходи представлява 3,4 на сто
от общия обем на отчетените бюджетни разходи.
По функции плана за капиталовите разходи е изпълнен:
- функция “Общи държавни служби” – 23,4 на сто от годишната задача;
- функция „Отбрана и сигурност” – 41,5 на сто от годишната задача;
- функция “Образование” – 6,5 на сто от годишната задача;
- функция “Здравеопазване” – 3,6 на сто от годишната задача;
- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 7,1 на сто от
годишната задача;

- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 9,5 на
сто от годишната задача;
- функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 15 на сто от
годишната задача;
- функция “Икономически дейности и услуги” – 1,9 на сто от годишната задача.
Извършените капиталови разходи от Сметки за средства от ЕС за отчитане на
средствата по оперативни програми на ЕС са в размер на 6191959 лв. (Приложения №
2, 3, 4, 5).
По източници на финансиране, изпълнението е както следва:
- от целева субсидия от Централния бюджет - 5,1 на сто от годишната задача;
- от собствени бюджетни средства - 6,4 на сто от годишната задача;
- от други източници –11,7 на сто от годишната задача;
- от Сметки за средства от ЕС – 93,5 на сто от годишната задача;
- общински облигации – 23,8 на сто от годишната задача.
ІV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ.
Към 01.01.2018 г. общинският дълг възлиза на 30000000 лв.
За издължаване на поетите задължения през 2018 г. са изплатени общо 287185
лв., в т.ч. 1800 лв. такса ангажимент към „Фонд за органите на местното
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД; 284375 лв. лихва и 1010 лв. такси по
облигационен заем.
Към 30.06.2018 г. общинският дълг възлиза на 30000000 лв.
V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС (Приложения №№ 3, 4, 5, 6).
1. Наличноста по сметката за средствата от Европейския съюз към 01.01.2018 г.
е в размер на 5727208 лв.
Постъпилите приходи за 2018 г. са в размер на 942459 лв.
Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 6515375 лв.
Наличността в края на периода е в размер на 154292 лв.
2. Няма наличност по сметката за средства за Други европейски средства на
01.01.2018 г.
Постъпилите приходи за 2018 г. са в размер на 17312 лв.
Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 17312 лв.
Наличността в края на периода е в размер на 0 лв.
3. Наличноста по сметката за средства за Други международни програми към
01.01.2018 г. е в размер на 754041 лв.
Постъпилите приходи за 2018 г. са в размер на 13 лв.
Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 643174 лв.
Наличността в края на периода е в размер на 110880 лв.
4. Няма наличност по сметката за средства от Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция на 01.01.2018 г.
Постъпилите приходи за 2018 г. са в размер на 0 лв.
Разходите, извършени за отчетния период са в размер на 0 лв.
Наличността в края на периода е в размер на 0 лв.
VІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛИРАНИ ОТ ОБЩИНАТА ЛИЦА ПО ЧЛ.
137, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.
Контролирано от общината лице, което попада в подсектор „Местно
управление” и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет е
„ЦКВЗ – Сливен” ЕООД. Представени са Счетоводен баланс „Център за кожно-

венерически заболявания-Сливен” ЕООД към 30.06.2018 г. (Приложение № 7) и Отчет
за приходите и разходите „Център за кожно-венерически заболявания-Сливен” ЕООД
за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. (Приложение № 8).
VІІ. СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ ПО ЧЛ. 137, АЛ. 1, Т. 3 ОТ
ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.
Липсва отчетна информация за съществени сделки и операции на общината и на
разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект
върху бюджета на общината.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона
за публичните финанси, предлагам общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема за сведение информацията за:
1. Изпълнението на бюджета на Община Сливен за полугодието на 2018 г.
2. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община
Сливен за полугодието на 2018 г.
3. Показателите на контролирани от общината лица от подсектор „Местно
управление” – „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД за
полугодието на 2018 г.
4. Липса на съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с
бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на
общината за полугодието на 2018 г.
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ Р. Иванов, съгл. Заповед № РД-15-2170/09.08.2018 г. /

Т. 4
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 31.07.2018 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
107 466 475 лв.
- по разходите, общо
107 466 475 лв.

І. По съществени причини за изменението на бюджета:
1. Приходи.
Във връзка с изпълнението на проек „Интегриран градски транспорт гр. Сливен”
по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.” е необходимо общината да
осигури собствен финансов ресурс за заплащане на извършени строително-монтажни
работи в размер на 148 515 лв., поради забавяне на плащанията от страна на
управляващия орган. След верифициране на разходите, сумата ще бъде възстановена до
края на 2018 г.
2. Разходи:
2.1. Постъпило е искане от ръководството при Читалище „Пробуда – 1938 г.” с.
Панаретовци за финансова помощ в размер на 2 000 лв. за ремонт на сградата, която е
общинска собственост. Предлагам да се планират средства за финансиране дейноста на
читалището – 2 000 лв. за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
2.2. Постъпила е молба от председателя на Народно читалище „Зора 1860” гр.
Сливен за финансова подкрепа за ремонт на покрива на източната част на сградата на
читалището с площ от 100 кв.м. Предлагам да се планират средства за финансиране
дейноста на читалището – 7 000 лв. за сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи.
2.3. Във връзка с искане на кметовете на с. Тополчане и с. Чинтулово е
необходимо да се планират средства за ремонт на улици, съответно 3 000 лв. и 5 000 лв.
за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
2.4. По предложение на кмета на с. Градско е необходимо да се планират
средства за закупуване на материали, необходими за отводняване на улици и имоти, на
стойност 2 500 лв. за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
2.5. Постъпили са искания за увеличаване на разходите за други възнаграждения
и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения на стойност 10 660 лв.
Необходимо е да се промени плана за разходи в дейност „Общинска администрация” за
сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
2.6. Необходимо е да се промени плана между разходи за издръжка и капиталови
разходи по предложение на отделни второстепенни разпоредители с бюджет
(заместник кмет „ФОИ” за БС „Управление” и директор на Регионален исторически
музей).
2.7. В бюджета не са планирани достатъчно разходи за овладяване на критични
ситуации. Необходимо е да се планират допълнително в размер на 30 000 лв.
Увеличаването на разходите е за сметка на резерва за непредвидени и неотложни
разходи.
2.8. Промени в плана за капиталови разходи с източници на финансиране:
2.8.1. Целева субсидия - между отделни обекти.
2.8.2. Собствени бюджетни средства - между отделни обекти.
ІІ. Във връзка с т. 1. Приходи, І се променя и индикативния разчет за сметките за
средства от Европейския съюз.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 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. август 2018
г.
2. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи
на Община Сливен за 2018 г. по източници на финансиране.
3. Приложение № 3а - Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
4. Приложение № 4 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз – 2018 г.
5. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ Р. Иванов, съгл. Заповед № РД-15-2170/09.08.2018 г. /

Т. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна на поземлени
имоти, находящи се в ЦГЧ, гр. Сливен с идентификатори 67338.513.270 (УПИ XXII, кв.
103), 67338.513.271 (УПИ XXVIII, кв. 103), 67338.513.280 (УПИ I, кв. 133) и
67338.513.281 (XXVIII, кв. 133)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение №1219 от 21.12.2006г., Общински съвет – Сливен е одобрил
окончателен проект „План за улична регулация на ул. „Г. С. Раковски“ от осова точка
228 до осова точка 411 – гр. Сливен и Подробен комуникационно – транспортен план
на ул. „Г. С. Раковски“ от осова точка 228 до осова точка 411 по плана на гр. Сливен“.
Във връзка с влезлия в сила план за уличната регулация на ул. „Г. С. Раковски“,
гр. Сливен и необходимостта от изграждане на обект публична общинска собственост,
представляващ “Втори ръкав на ул.”Г.С.Раковски”/ по ул.” Алеко Богориди “,
ул.”Антим I” и ул.”Михаил Колони”/ е извършено отчуждително мероприятие на имоти
- частна собственост по реда на Закона за общинската собственост.
Съгласно Заповеди №РД-15-1096/08.08.2012г. и №РД-15-2156/21.10.2013г. на
кмета на община Сливен са одобрени Подробни устройствени планове – план за

регулация и застрояване на квартали 103 и 133, ЦГЧ, гр. Сливен, като от отчуждените
имоти (с изключение на частите, които попадат в улица) са се образували, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот XXII в кв. 103, отреден „за обществено
обслижване“ по плана на ЦГЧ, съставляващ поземлен имот с идентификатор
67338.513.270, площ: 301 кв.м., стар идентификатор: 67338.513.262, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване при съседи: 67338.513.189, 67338.513.269, 67338.513.159, 67338.513.271 по
КККР-гр. Сливен;
2. Урегулиран поземлен имот I в кв. 133, отреден „за ТП“ по плана на ЦГЧ,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.513.271, площ: 38 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, Централна градска част, стар идентификатор:
67338.513.262, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за електроенергийно производство при съседи: 67338.513.270, 67338.513.159,
67338.513.173 по КККР-гр. Сливен;
3. Урегулиран поземлен имот I в кв. 133, отреден „за общ. обслужващи
дейности“ по плана на ЦГЧ, съставляващ поземлен имот с идентификатор
67338.513.280, площ: 273 кв.м., стар идентификатор: 67338.513.191; 67338.513.263,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
друг обществен обект, комплекс при съседи: 67338.509.111, 67338.534.1, 67338.513.279,
67338.513.192 по КККР-гр. Сливен;
4. Урегулиран поземлен имот XXVIII в кв. 133, отреден „за жилищно
строителство“ по плана на ЦГЧ, съставляващ поземлен имот с идентификатор
67338.513.281, площ: 109 кв.м., стар идентификатор: 67338.513.19; 67338.513.263,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
друг обществен обект, комплекс при съседи: 67338.513.280, 67338.513.282,
67338.513.186, 67338.513.159 по КККР-гр. Сливен;
На основание чл. 21, ал.9 от ЗОС за описаните по-горе имоти са съставени
актове за публична общинска собственост №№ 3814/14.06.2018г., 3815/14.06.2018г.,
3829/02.07.2018 г., 3830/02.07.2018г.
За частта от имотите, които попадат в улица, мероприятието е реализирано.
Останалата част от имотите е престанала да има публичен характер, видно от
предвижданията на влезлите в сила Подробни устройствени планове за квартали 103 и
133, съгласно които отреждането на имотите е „за обществено обслужване“, „за ТП“,
„за общ. обслужващи дейности“ и „за жилищно строителство“ и отпаднала
необходимост, предназначението на имотите да е за трайно задоволяване на
обществени потребности от местно значение (чл.3, ал.2 от ЗОС). Предложението за
промяна вида на общинската собственост на гореописаните имоти от публична в частна
е законосъобразно.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал.
1 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 от НРПУРОИ, предлагам
Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Обявява за частна общинска собственост поземлени имоти с идентификатори,
както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.513.270, площ: 301 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, Централна градска част, стар идентификатор:
67338.513.262, номер по предходен план: УПИ XXII, кв. 103, трайно предназначение на

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване при съседи:
67338.513.189, 67338.513.269, 67338.513.159, 67338.513.271 по КККР-гр. Сливен;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 67338.513.271, площ: 38 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, Централна градска част, стар идентификатор:
67338.513.262, номер по предходен план: УПИ XXVIII, кв. 103, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за електроенергийно
производство при съседи: 67338.513.270, 67338.513.159, 67338.513.173 по КККР-гр.
Сливен;
1.3. Поземлен имот с идентификатор 67338.513.280, площ: 273 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, Централна градска част, стар идентификатор:
67338.513.191; 67338.513.263, номер по предходен план: УПИ I, кв. 133, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс при съседи: 67338.509.111, 67338.534.1, 67338.513.279,
67338.513.192 по КККР-гр. Сливен;
1.4. Поземлен имот с идентификатор 67338.513.281, площ: 109 кв.м., адрес на
поземления
имот: гр. Сливен, п.к. 8800, Централна градска част, стар идентификатор: 67338.513.19;
67338.513.263, номер по предходен план: УПИ XXVIII, кв. 133, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс при съседи: 67338.513.280, 67338.513.282, 67338.513.186, 67338.513.159 по
КККР-гр. Сливен;
2. Общински съвет-Сливен задължава Кмета на Общината чрез отдел
„Общинска собственост“ да състави актове за частна общинска собственост за
поземлени имоти с идентификатори 67338.513.280, 67338.513.281, 67338.513.270 и
67338.513.271 по КККР - гр. Сливен.
ВНАСЯ
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Промяна характера на собствеността на недвижим имот, находящ се в
с.Николаево,общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 821/31.08.2017г. на ОбС Сливен и заповед № РД-152195/15.09.2017г. на кмета на община Сливен е одобрено изменение на подробен
устройствен план- план за регулация за УПИ ІХ - „За озеленяване” в кв.15,
с.Николаево, общ.Сливен, като имотът се преотрежда в “За обществено обслужване“.

Съгласно предвиждането на плана на с.Николаево, общ.Сливен, одобрен със
заповед № 15-1919/19.12.1988г., УПИ ІХ в кв.15 е с отреждане -„За озеленяване“.
Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, имотът е публична общинска
собственост. Към настоящия момент отреденото мероприятие не е осъществено и
имотът няма характер на озеленена площ за широко ползване, предназначена за трайно
задоволяване на обществени потребности от общинско значение-паркове, градини,
улично озеленяване. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал.1 от ЗОС, имотите и вещите публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл.
3, ал.2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.
Съгласно чл.38, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, предлагам Общински съвет – Сливен да разгледа настоящото
предложение на предстоящата си сесия.
Предвид гореизложеното за новообразувания УПИ ІХ отреден „За обществено
обслужване“ е отпадналата необходимост от ползване му „За озеленяване” и на
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1.Обявява за частна общинска собственост недвижим имот, представляващ УПИ
ІХ в кв.15, с площ от 435 кв.м., отреден „За обществено обслужване“ по плана на
с.Николаево, общ.Сливен.
2.Възлага на кмета на Община Сливен да състави акт за частна общинска
собственост.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на земеделска земя –
публична общинска собственост - ПИ 000267, в землището на с.Струпец и промяна
характера на собствеността
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С акт за общинска собственост № 22/17.11.2005г. е актуван поземлен имот в
землището на с.Струпец, общ.Сливен, възстановен с решение № 1035/19.09.2005г. на
ОСЗ-Сливен с начин на трайно ползване „гробище“. Имотът е с № 000166 по картата на
възстановената собственост (КВС) на землището на с.Струпец, с площ от 4,812 дка.

След извършено геодезическо заснемане на съществуващите на терена граници
(огради и други трайни ситуационни елементи) на съществуващия гробищен парк, се
установи несъответствие с границите на имота по КВС, поради което бе изработен
проект за разделяне на имот № 000166, целта на който бе обособяване на имот за
гробището в съществуващите на терена граници (огради). При разделянето се
формираха 3 бр. новообразувани имоти, за които в изпълнение на Решение №
989/25.01.2018г. на ОбС-Сливен са съставени следните актове за публична общинска
собственост с начин на трайно ползване “гробище“:
 за ПИ № 000169 с площ от 4078 кв.м., представляващ съществуващия гробищен
парк – АПОС № 116/11.06.2018г.;
 за ПИ № 000266 с площ от 122 кв.м., представляващ подхода към
съществуващия гробищен парк – АПОС № 117/11.06.2018г.;
 за ПИ № 000267 с площ от 612 кв.м., представляващ незастроен терен, извън
съществуващия гробищен парк– АПОС № 118/11.06.2018г.
Във връзка с гореизложеното, предвид обстоятелството, че поземлен имот №
000267 не е част от съществуващото гробище, попада извън границите му и
представлява друг терен за земеделски нужди и на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам Общинският съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на ПИ 000267 с площ от
612 кв.м. находящ се в землището на с.Струпец от „гробище” на „друга
селскостопанска територия”.
2. Упълномощава кмета на гр.Сливен да предприеме необходимите действия за
отразяване промяната в начина на трайно ползване на имота по КВС на с.Струпец,
общ.Сливен.
3. След промяна начина на трайно ползване на имота по т.1 от настоящото
решение, същият се обявява за частна общинска собственост.
4. Задължава кмета на Общината чрез отдел „Общинска собственост” да състави
акт за частна общинска собственост за горепосочения имот.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т. 8
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 и “Строй Груп Илиеви“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на имот с идентификатор 67338.537.202, с площ
958 кв.м., адрес: гр. Сливен, кв. „Клуцохор“, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина по КККР,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, по
действащия план на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен: УПИ II, кв.239, актуван с акт №
3803/04.06.2018 г. за публична общинска собственост.
Съгласно Решение № 1075/29.03.2018 г., Общински съвет-Сливен е съгласувал
за одобряване изменение на Подробния устройствен план в част „План за регулация“ за
УПИ I - „За обществено обслужване" и УПИ II - „За озеленяване“, кв.239,
кв.“Клуцохор“, гр. Сливен, като отпада УПИ II - „За озеленяване“, образува се нов
УПИ II - „За озеленяване и благоустрояване“, променят се границите на УПИ I - „За
обществено обслужване“, като част от неговата площ се предава към новообразувания
УПИ II - „За озеленяване и благоустрояване”, а част от площта на бившия УПИ II се
предава към УПИ I.
В Общинска администрация, във връзка с гореизложеното изменение на ПУП е
постъпило заявление от „Строй Груп Илиеви“ ЕООД, притежаващо УПИ I, кв. 239,
кв. „Клуцохор“, с искане да му бъде разрешено да прехвърли част от собствения си
поземлен имот, която Община Сливен да придобие към новообразувания УПИ II,
кв.239, кв."Клуцохор", а от друга страна Община Сливен да прехвърли на „Строй Груп
Илиеви“ ЕООД общински терен, придаващ се към УПИ I, кв. 239, кв. „Клуцохор“, гр.
Сливен.
При условията на чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията границите
на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със
съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за
прехвърляне на собственост, а чл.43, ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество регламентира за площи над 80
кв.м. в града и 500 кв.м. за селищните образования Изгрев, Селището и по селата това
да става след решение на Общинския съвет.
Съгласно разпоредбите на чл.15, ал.5 от ЗУТ е възложена и изготвена експертна
оценка от оценител на имоти, член на Камарата на независимите оценители в България,
с определена пазарна стойност на имотите както следва:
- 1 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.537.201, възлизаща на 119 лв. (сто и
деветнадесет лв.), без ДДС;
- 1 кв.м. от ПИ с идентификатор 67338.537.202, възлизаща на 108 лв. (сто и осем
лв.), без ДДС.
Придаваемата площ, представляваща част от поземлен имот с идентификатор
67338.537.202 по КККР – гр. Сливен и има трайно предназначение на територията:
урбанизирана и НТП: обществен селищен парк, градина. Като част от озеленените
площи, които са публична общинска собственост по силата на чл.61, ал.4 от Закона за
устройство на територията 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., с терен с площ 443 кв.м.,
част от ПИ с идентификатор 67338.537.202, нтп: обществен селищен парк, градина.
IІ.1. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „Строй Груп Илиеви“
ЕООД, правото на собственост на общински терен с площ 443 кв.м., представляващ
част от поземлен имот с идентификатор 67338.537.202, целия с площ от 958 кв.м., адрес
на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Клуцохор“, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: обществен селищен парк,
градина, при съседи: 67338.537.198, 67338.539.1, 67338.301.201, 67338.537.201 по
КККР-гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на АК,
по действащия плана на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен: УПИ II, кв.239, актуван с акт №
3803/04.06.2018 г. за публична общинска собственост.
Оценката на 443 кв.м., част от ПИ с идент. 67338.537.202, изготвена от оценител
на имоти възлиза на 47 844 лв. (четиридесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и
четири лв.), без ДДС.
II.2. Дава съгласие „Строй Груп Илиеви“ ЕООД да прехвърли на Община
Сливен част от собствен терен с площ 25 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.537.201, целия с площ от 1187 кв.м., адрес на поземления имот:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Клуцохор“, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи:
67338.537.198, 67338.537.202, 67338.301.201, 67338.537.200 по КККР-гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на АК, по действащия
плана на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен: УПИ I, кв.239 .
Оценката на 25 кв.м., част от ПИ с идент. 67338.537.201, изготвена от оценител
на имоти възлиза на 2 975 лв. (две хиляди деветстотин седемдесет и пет лв.), без ДДС.
III. „Строй Груп Илиеви“ ЕООД да заплати на Община Сливен разликата в
цената на прехвърляните имоти, равна на 44 869 лв. (четиридесет и четири хиляди
осемстотин шестдесет и девет лв.), без ДДС.
IV. С влизане в сила на заповедта за изменение на Подробния устройствен план
за УПИ I - „За обществено обслужване" и УПИ II - „За озеленяване", кв.239,
кв."Клуцохор", гр. Сливен, частта от поземлен имот с идентификатор 67338.537.202 публична общинска собственост, придадена по регулация, променя 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 „Строй
Груп Илиеви“ ЕООД.
VI. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имотите по т.ІI.

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

Т. 9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински Съвет Сливен
ОТНОСНО: Изменение на Решение №6 от 04.12.2015 год. за създаване на
Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със свое Решение №6 от 04.12.2015 год. Общински съвет Сливен създаде
Постоянна комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
В Държавен вестник бр.7 от19.01.2018г. бе обнародван приетият от Народното
събрание на Република България Закон за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. С§ 3, т.3
от ПЗР на ЗПКОНПИ бе отменен Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси /ЗПУКИ/ (обн., ДВ, бр. 94 от 2008 г.; изм., бр.10, 26 и 101 от 2009
г., бр. 62 и 97 от 2010
г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015г.и бр. 62 от 2016 г.).
С § 6, ал.1от ПЗР на ЗПКОНПИ Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество се преименува на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да приеме
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Изменя Решение №6 от 04.12.2015 год. за създаване на Постоянна комисия за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси както следва:
§1. Изразът „за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ да се
замени с израза „за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобито имущество“.

ВНАСЯ,
ДИМИТЪР МИТЕВ

Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за управление на
Община Сливен за 2017 година
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Отчетът за изпълнението на Програмата за управление на Община Сливен за 2017
година е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя
пред Общинския съвет Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление за
срока на мандата. Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Сливен,
неговия екип и ръководената от него Общинска администрация като обхваща периода
на втората година от управлението през мандат 2015-2019 г.
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените
приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Сливен. Отчетът е
структуриран така, че да отразява в съдържателен аспект работата на отделните
структурни звена на Община Сливен.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.
44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам
Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Сливен
за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Одобряване на Доклад от междинна оценка на изпълнението на
плана за развитие на Община Сливен 2014 – 2020. Възлагане на кмета на Община
Сливен в срок до 31.10.2018 г. да изготви актуализация на Общински план за
развитие 2014-2020 г. на Община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 1390 от 10.07.2014 г. Общински съвет - Сливен прие Общинския
план за развитие на Община Сливен 2014-2020 г.
Общинският план за развитие 2014 - 2020г. на Община Сливен (ОПР) е основен
документ за стратегическо регионално развитие на местно ниво. Планът има за задача
да определи целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социалноикономическо развитие на Общината, които трябва да бъдат постигнати през плановия
период. Стратегическата рамка на ОПР се базира на съществуващия потенциал на
Община Сливен, на нейните вътрешни предимства, определени чрез анализ на
настоящото състояние, оценката на перспективите за развитие и широко обществено
консултиране. Не на последно място, съобразно профила на общината, планът отразява
политиките, залегнали в действащите европейски, национални, регионални и областни
стратегически документи, имащи пряко или косвено отношение към регионалното
развитие.
Съгласно чл. 33 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) за реализацията на
ОПР се извършва междинна оценка към средата на периода на действие на документа,
която включва: 1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 2. оценка на
степента на постигане на съответните цели; 3. оценка на ефективността и ефикасността
на използваните ресурси; 4. изводи и препоръки за изпълнението на плановия
документ. Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за
постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране,
програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.
Чрез прилагането им се отчитат резултатите от изпълнението на стратегическите
документи, които допринасят за регионалното развитие.
Приложеният доклад представя резултатите от Междинната оценка (МО) на
Общинския план за развитие (ОПР) на Община Сливен за периода 2014-2020 г.,
изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното
развитие (ЗРР) - чл.33, ал.1 и чл.36, ал.1, Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и
Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално
развитие (2012 – 2020), регионални планове за развитие от ниво 2 (2014 – 2020),

областни стратегии за развитие (2014 – 2020), общински планове за развитие (2014 –
2020).
Съгласно изводите и препоръки за изпълнението на плана, посочени на стр. 159
от доклада, е необходимо изготвянето на актуализация на Общински план за развитие
2014-2020 г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 1 от ЗРР и чл. 42, ал. 1 от
ППЗРР, чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе
следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Одобрява Доклад за резултатите от Междинна оценка на Общински план за развитие
2014-2020 г. на Община Сливен.
2. Възлага на кмета на Община Сливен в срок до 31 октомври 2018 г. да изготви
актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Сливен, съгласно
чл. 35, ал. 1, при условията на чл. 38 от ППЗРР.
Приложения:
1. Доклад от междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община
Сливен 2014 – 2020 /на хартиен и електронен носител/.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно
предложение по Програма „Европа за гражданите“ 2014—2020 г., Направление 2:
Демократична ангажираност и гражданско участие: Насърчаване на демократичното и
гражданското участие на гражданите на ниво ЕС, Мярки:„Побратимяване на градове“;
и „Мрежи от градове“; „Проекти на гражданското общество“. Сключване на
споразумения за партньорство с град Алба, Италия, град Ниш, Сърбия и град Бидгошч,
Полша.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В периода март – септември 2018 г. Община Сливен може да кандидатства с
проект по Програма „Европа за гражданите“ 2014—2020 г..
Програма „Европа за гражданите“ (наричана по-долу „Програмата“), приета за
периода 2014—2020 г., е важен инструмент, целящ да разреши на 500-те милиона

жители на Европейския съюз да играят по-голяма роля в развитието на му. Чрез
финансиране на схеми и дейности, в които гражданите могат да участват, Програмата
насърчава общата история и ценности на Европа и способства за осъзнаването на
начина, по който се развива ЕС.
Програмата се осъществява чрез две направления и една хоризонтална дейност:
- Направление 1: „Европейска памет за миналото“: Повишаване на
информираността за миналото, общата история, ценностите и целта на Съюза.
- Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие:
Насърчаване на демократичното и гражданското участие на гражданите на ниво ЕС.
Направлението включва три конкретни мерки:
Побратимяването на градове - подкрепя проекти, обединяващи граждани от
побратимени градове. Чрез мобилизирането на гражданите на местно и европейско
равнище за обсъждане на конкретни въпроси от европейския политически дневен ред
тази мярка ще се стреми да насърчи гражданското участие в процеса на разработване на
политиката на ЕС и да развие възможности за обществена ангажираност и
доброволческа дейност на равнище ЕС.
Мрежи от градове - осигуряващи финансиране на общини и асоциации,
работещи заедно по обща тема в дългосрочна перспектива, и желаещи да развиват
мрежи от градове, за да направят сътрудничеството си по-устойчиво.
Проекти на гражданското общество - подкрепа на проекти, събиращи граждани
в дейности, пряко свързани с политиките на ЕС, като предоставят възможност за пряко
участие в процеса на разработване на политики. Финансираните дейности могат да
включват: насърчаване на обществения ангажимент и солидарност, събиране на
мнения, доброволческа дейност.
Във връзка с проведени кореспонденции, разговори и направени срещи между
предствители Община Сливен и Общините на град Алба, Италия и град Ниш, Сърбия
се появиха желания между страните за сключване на двустранни споразумения за
сътрудничество и партньорство, както и както и подготовка на съвместни проекти
финансирани от европейски и международни програми. Ръководството на Община
Сливен търси възможност да възстанови своите партньорски взаимоотношения и с град
Бидгошч, Полша.
Програма „Европа за гражданите“ дава възможност да се финансира
организирането на пътувания, провеждането на срещи и съвместни мероприятия между
бъдещите партньори и побратимени градове.
Проекта ще включва изпълнението на следните основни дейности:
1. Провеждане на международна среща в Сливен между Община Сливен и
партньорите.
 Сключване на официални споразумения за партньоство и представяне на
градовете партньори;
 Провеждане на 3 отделни срещи в град Сливен с представители на местната
власт, публични, образователни, социални, здравни и културни институции и
организации, местния бизнес, младежки и нестопански организации.
2. Провеждане на три двустранни срещи на представители на Община Сливен в
Общините партньори - град Алба, Италия, град Ниш, Сърбия и град Бидгош, Полша.
 Провеждане на 3 срещи във всеки град партньор с представители на местната
власт, публични, образователни, социални, здравни и културни институции и
организации, местния бизнес, младежки и нестопански организации.
Теми на срещите: „Европа – нашият общ европейски дом“, „Бъдещето на Европа Заетост, растеж и инвестиции - Заедно можем повече“, „Обединена Европа – сигурност,
солидарност и стабилност”

Проекта ще се реализира в периода 01.01.2019 - 31.09.2019 г.
Крайният срок за подаване на проекта е 03.09.2018 г.
Сумата, за която ще кандидатства община Сливен, е до 25 000 евро,
представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ.
Като част от изпълнението на проекта ще се сключат Споразумения за
партньорство с които градовете партньори ще се и побратимят. За целта същото е
необходимо да бъде одобрено от Общински съвет Сливен.
Подаването на проекта става по електронен път в системата на Програмата.
Във връзка с гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА,
предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.

2.

3.
4.

Дава съгласие Община Сливен да подаде проектно предложение по Програма
„Европа за гражданите“ 2014—2020 г., Направление 2: Демократична
ангажираност и гражданско участие: Насърчаване на демократичното и
гражданското участие на гражданите на ниво ЕС, Мярки: „Побратимяване на
градове“; „Мрежи от градове“; „Проекти на гражданското общество“ на стойност
до 25 000 евро., 100% от които безвъзмездна финансова помощ и упълномощава
Кмета на Община Сливен да подпише всички документи, необходими за подаване
и изпълнение на проекта, както и сключване на договора за БФП.
Упълномощава Кмета на Община Сливен да проведе необходимите разговори и
срещи, както и да подпише всички документи за сключване на споразуменията за
партньорство и побратимяване с градовете - Алба, Италия, град Ниш, Сърбия и
град Бидгошч, Полша.
Одобрява Споразумението за побратимяване и партньорство между Община
Сливен и градовете Алба, Италия, град Ниш, Сърбия и град Бидгош, Полша.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
Приложение:
1. Резюме на проекта - проектните дейности и бюджет
2. Информация за градовете Алба, Италия, град Ниш, Сърбия и град Бидгош,
Полша.
3. Проект на Споразумение за побратимяване и партньорство между Община
Сливен и градовете партньори Алба, Италия, град Ниш, Сърбия и град
Бидгош, Полша.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 13
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно
предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1,
финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Одобряване на партньорското
споразумение между Община Сливен и Сдружение „Ромска академия за култура и
образование”, Фондация „Здравето на ромите”, Фондация „Регионален център за
икономическо развитие” и Детска градина "Звездица".
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В края на 2016 г. Община Сливен участва с идейна концепция в процедура за
предварителен подбор за стесняване на териториалния обхват и избор на конкретни
бенефициенти от общини, на територията на които се изпълняват мерки за
приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП
„Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Подборът беше извършен на базата на статистически критерии и концепция,
представяща проблемите в съответната община и предложените мерки за решаването
им.
През месец март 2017 г. бяха одобрени идейните концепции на петдесет и две
общини, включително и на Община Сливен, което ни дава основание да считаме, че
заложените дейности в нея предполагат устойчива интеграционна политика.
Съгласно дадените насоки за кандидатстване Община Сливен разработи проект в
качеството си на конкретен бенефициент по процедура BG05M9ОP001-2.018
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.
Дейностите, заложени в проекта, бяха разпределени и съобразени с насоките за
кандидатстване, както и с целите на финансиращата оперативна програма, а именно:
Специфична цел по ОП „Развитие на човешките ресурси“:
 Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи
(Направление 1);
 Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);
 Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);
 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи
(Направление 4);
Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“:

 Специфичната цел на операцията е насочена към подкрепа за социално включване
чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.
Всеки партньор е ангажиран с изпълнението на определени дейности, както
следва:
За Партньор 1: Сдружение "Ромска академия за култура и образование":
 Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически
произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи,
дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен;
 Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от
Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре;
 Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода,
Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от
етническите малцинства. Супервизия на родители и учители за работа с деца от
маргинализирани групи;
 Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община
Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните
обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и
идентичност.
За Партньор 2: Фондация "Регионален център за икономическо развитие":
 Провеждане на процедура за избор на бенефициенти за обучение;
 Организация и провеждане на обучения за професионална квалификация.
За Партньор 3: Детска градина "Звездица":
 Допълнително обучение за деца, за които българският език не е майчин;
 Осигуряване на психологическа подкрепа.
За Партньор 4: Фондация "Здравето на ромите":
 Създаване на база данни /проучване/ за здравния статус на жителите в
неравностойно положение на 4 големи села в Сливенска Община- с.Тополчане,
с.Сотиря, с.Самуилово и с.Ж.войвода;
 Интерактивни аудио- визуални, здравно- образователни кампании;
 Насърчаване на семейното планиране по неформален, интерактивен начин за
маргинализираните и уязвими общности и осигуряване снабдяването на целевите групи
с контрацептиви;
 Дейност „Каравана“ – мобилни здравно- социални услуги, индивидуални
консултации и социално-здравна медиация в кв. Надежда, кв. Комлука, с.Тополчане,
с.Сотиря, с.Ж.войвода, с.Самуилово;
 Повишаване на имунния статус сред деца от 8 до 14 г. чрез изследване и лекуване
против паразити.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по сключените договори е
31.12.2020 г.
Сумата, за която ще кандидатства община Сливен, е до 889 994,77 лв.,
представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ.
Съгласно условията на процедурата между кандидата и партньорите следва да се
подпише Споразумение, което да бъде одобрено от Общински съвет. Споразумението е
по образец, даден в насоките за кандидатстване. Неговите членове и точки не подлежат
на промяна от кандидатстващата организация. Попълват се само тези части, които имат
отношение с проекта.

Във връзка с гореизложеното и публикуваните насоки за кандидатстване, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет - Сливен да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1.

2.

3.

Дава съгласие Община Сливен да подаде проектно предложение по процедура
BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1,
финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” със стойност
до 889 994,77 лв., 100% от които безвъзмездна финансова помощ.
Одобрява партньорското споразумение между Община Сливен, Сдружение
„Ромска академия за култура и образование”, Фондация „Здравето на ромите”,
Фондация „Регионален център за икономическо развитие” и Детска градина
"Звездица".
Упълномощава Кмета на Община Сливен да изпълни заложените в насоките за
кандидатстване процедури и подпише съответните документи, включително и
Договора за БФП, във връзка с изпълнение на проекта.
Приложение:
1. Резюме на проектните дейности и бюджет на проекта
2. Обосновка/мотиви за подготовка на проекта
3. Проект на Споразумение между Община Сливен и Партньорските
организации

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, с идентификатори по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен както следва:
67338.435.20, 67338.435.21, 67338.435.31 и 67338.435.92, находящи се в местността
„Башчардак“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинската администрация са постъпили заявления с искане за закупуване на
общински поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Сливен, местност
„Башчардак“, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.20, с площ от 1174 кв.м., трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски
труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 1806, при
съседи: 67338.435.19, 67338.435.12, 67338.435.11, 67338.435.10, актуван с АЧОС №
3816/19.06.2018 г., с данъчна оценка 33,80 (тридесет и три лв. и осемдесет ст.) лева;
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.21, с площ от 513 кв.м., трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски
труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 1805, при
съседи: 67338.435.61, 67338.435.20, 67338.435.542, 67338.435.26, актуван с АЧОС №
3817/19.06.2018 г., с данъчна оценка 14,70 (четиринадесет лв. и седемдесет ст.) лева;
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.31, с площ от 1122 кв.м., трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда,
номер по предходен план: 1816, при съседи: 67338.435.675, 67338.435.29, 67338.435.28,
67338.435.61, актуван с АЧОС № 3813/12.06.2018 г., с данъчна оценка 32,30 (тридесет и
два лв. и тридесет ст.) лева;
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.92, с площ от 942 кв.м., трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда,
номер по предходен план: 1768, при съседи: 67338.435.94, 67338.435.659,
67338.435.661, 67338.435.660, актуван с АЧОС № 3812/12.06.2018 г., с данъчна оценка
27,10 (двадесет и седем лв. и десет ст.) лева.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи
от задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на
имоти, член на Камарата на независимите оценители в България, възлизащи както
следва:
 ПИ 67338.435.20 - 5 870 (пет хиляди осемстотин и седемдесет) лева;
 ПИ 67338.435.21 - 2 565 (две хиляди петстотин шестдесет и пет) лева;
 ПИ 67338.435.31 - 5 605 (пет хиляди шестотин и пет) лева;
 ПИ 67338.435.92 - 4 705 (четири хиляди седемстотин и пет) лева.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с
чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва Раздел I „Продажба“ в Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 г., приета с Решение №
968/25.01.2018 г. на Общински съвет - Сливен, с имоти, находящи се в землището на гр.
Сливен, местност „Башчардак“, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.20, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 1174 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих

(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 1806, при съседи:
67338.435.19, 67338.435.12, 67338.435.11, 67338.435.10, актуван с АЧОС №
3816/19.06.2018 г.
.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.21, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 513 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих
(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 1805, при съседи:
67338.435.61, 67338.435.20, 67338.435.542, 67338.435.26, актуван с АЧОС №
3817/19.06.2018 г.
.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.31, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 1122 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 1816, при съседи: 67338.435.675, 67338.435.29, 67338.435.28,
67338.435.61, актуван с АЧОС № 3813/12.06.2018 г.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.92, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 942 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 1768, при съседи: 67338.435.94, 67338.435.659, 67338.435.661,
67338.435.660, актуван с АЧОС № 3812/12.06.2018 г.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните
поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.
Сливен, местност „Башчардак“:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.20, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 1174 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих
(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 1806, при съседи:
67338.435.19, 67338.435.12, 67338.435.11, 67338.435.10, актуван с АЧОС №
3816/19.06.2018 г.
Начална тръжна цена 5 900 (пет хиляди и деветстотин) лева без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.21, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 513 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих
(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 1805, при съседи:
67338.435.61, 67338.435.20, 67338.435.542, 67338.435.26, актуван с АЧОС №
3817/19.06.2018 г.
Начална тръжна цена 2 600 (две хиляди и шестотин) лева без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.31, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 1122 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 1816, при съседи: 67338.435.675, 67338.435.29, 67338.435.28,
67338.435.61, актуван с АЧОС № 3813/12.06.2018 г.
Начална тръжна цена 5 610 (пет хиляди шестотин и десет) лева без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.92, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на

Изпълнителния директор на АК, с площ от 942 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 1768, при съседи: 67338.435.94, 67338.435.659, 67338.435.661,
67338.435.660, актуван с АЧОС № 3812/12.06.2018 г.
Начална тръжна цена 4 710 (четири хиляди седемстотин и десет) лева без
ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договори със спечелилите участници.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, с идентификатори по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен както следва: 67338.435.40
и 67338.437.309, находящи се в местността „Башчардак“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация са постъпили заявления с искане за закупуване на
общински поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Сливен, местност
„Башчардак“, по плана на новообразуваните имоти на м. „Гюнюза и Башчардак“,
одобрен със Заповед № РД-11-09-001/21.06.2017 г. на Областен управител на Област
Сливен, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.40, с площ от 858 кв.м., трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда,
номер по предходен план: 1830, при съседи: 67338.435.41, 67338.435.24, 67338.435.9,
актуван с АЧОС № 3785/30.04.2018 г., с данъчна оценка 24,70 (двадесет и четири лв. и
седемдесет ст.) лева;
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.309, с площ от 1019 кв.м., трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда,
номер по предходен план: 2557, при съседи: 67338.437.328, 67338.437.319,
67338.437.320, 67338.437.308, 67338.437.306, актуван с АЧОС № 3777/18.04.2018 г., с
данъчна оценка 29,30 (двадесет и девет лв. и тридесет ст.) лева;

Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи
от задължението за плащане на данъци за имотите и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на
имоти, член на Камарата на независимите оценители в България, възлизащи както
следва:
 ПИ 67338.435.40 - 4 290 (четири хиляди двеста и деветдесет) лева;
 ПИ 67338.437.309 - 5 090 (пет хиляди и деветдесет) лева;
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с
чл.8, ал.9, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва Раздел I „Продажба“ в Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018 г., приета с Решение №
968/25.01.2018 г. на Общински съвет - Сливен, с имоти, находящи се в землището на гр.
Сливен, местност „Башчардак“, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.40, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 858 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 1830, при съседи: 67338.435.41, 67338.435.24, 67338.435.9, актуван с
АЧОС № 3785/30.04.2018 г.;
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.309, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 1019 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 2557, при съседи: 67338.437.328, 67338.437.319, 67338.437.320,
67338.437.308, 67338.437.306, актуван с АЧОС № 3777/18.04.2018 г.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните
поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.
Сливен, местност „Башчардак“:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.40, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 858 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 1830, при съседи: 67338.435.41, 67338.435.24, 67338.435.9, актуван с
АЧОС № 3785/30.04.2018 г.
Начална тръжна цена 4 300 (четири хиляди и триста) лева без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.437.309, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, с площ от 1019 кв.м., трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 2557, при съседи: 67338.437.328, 67338.437.319, 67338.437.320,
67338.437.308, 67338.437.306, актуван с АЧОС № 3777/18.04.2018 г.
Начална тръжна цена 5 100 (пет хиляди и сто) лева без ДДС.

III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договори със спечелилите участници.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 16
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 са постъпили искания за закупуване на следните поземлени
имоти - общинска собственост, находящи се в землището на гр. Сливен:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.47 с площ от 1017 кв.м, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, трайно предназначение на
територията: земеделска, м.”Баш чардак”, номер по предходен план: 1797,
актуван с АОС № 3809/05.06.2018 г., данъчна оценка: 29.20 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.155 с площ от 1652 кв.м, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Баш чардак”, номер по предходен план:1919, актуван с АОС №
3807/05.06.2018 г., данъчна оценка: 47.50 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 с
идентификатор 67338.435.47 пазарната оценка възлиза на 5080 /пет хиляди и осемдесет/
лв., а за поземлен имот с идентификатор 67338.435.155 оценката е 8260 /осем хиляди
двеста и шестдесет/ лв..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, 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 от приетата с Решение №968 от 25.01.2018 г. на
Общински съвет гр. Сливен годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 год. с:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.47 с площ от 1017 кв.м, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Баш чардак”, номер по предходен план: 1797, актуван с АОС №
3809/05.06.2018 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.155 с площ от 1652 кв.м, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска,
м.”Баш чардак”, номер по предходен план:1919, актуван с АОС № 3807/05.06.2018 г..
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени
имоти с идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.47 с площ от 1017 кв.м, начин на
трайно ползване: за земеделски труд и отдих, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Баш чардак”, номер по предходен план: 1797, актуван с АОС №
3809/05.06.2018 г. при съседи: 67338.435.61, 67338.435.54, 67338.435.53, 67338.435.48.
Начална цена: 5100 /пет хиляди и сто/ лв., без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.155 с площ от 1652 кв.м, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска,
м.”Баш чардак”, номер по предходен план:1919, актуван с АОС № 3807/05.06.2018 г.,
при съседи: 67338.435.157, 67338.435.154, 67338.435.147, 67338.435.148, 67338.435.542.
Начална цена: 8300 /осем хиляди и триста/ 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. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в
с.Гавраилово, общ.Сливен
Община Сливен е собственик на следния недвижим имот, находящ се в
с.Гавраилово, общ.Сливен, представляващ поземлен имот с идентификатор
14275.501.370 /кв. 27, п-л ІІ по действащ ПУП/, с площ от 2297 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, ведно с построената в него сграда с идентификатор
14275.501.370.1 с площ 192 кв.м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: сграда за
детско заведение, адрес на поземления имот: с.Гавраилово, ул.“Каменица“ №2, по

кадастралната карта на с.Гавраилово, одобрена със заповед РД-18-36/02.06.2006г. на
ИД на АК, актуван с акт за частна общинска собственост № 93 от 03.07.2018г.
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 21750 лева (двадесет и една хиляди седемстотин и петдесет лв.).
Данъчната оценка на имота е 19100,70 лева (деветнадесет хиляди и сто лева и
седемдесет ст.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.39, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета с Решение № 968/25.01.2018г. на ОбС Сливен, като в
Раздел І - Продажба се добавя: поземлен имот с идентификатор 14275.501.370 / кв. 27,
п-л ІІ по действащ ПУП/, с площ от 2297 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с
построената в него сграда с идентификатор 14275.501.370.1 с площ 192 кв.м., брой
етажи: 1 (един) и предназначение: сграда за детско заведение, адрес на поземления
имот: с.Гавраилово, ул.“Каменица“ №2, по кадастралната карта на с.Гавраилово,
одобрена със заповед РД-18-36/02.06.2006г. на ИД на АК.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост, представляващ, поземлен имот с идентификатор 14275.501.370
/кв. 27, п-л ІІ по действащ ПУП/, с площ от 2297 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс, ведно с построената в него сграда с идентификатор 14275.501.370.1 с площ
192 кв.м., брой етажи: 1 (един) и предназначение: сграда за детско заведение, адрес на
поземления имот: с.Гавраилово, ул.“Каменица“ №2, по кадастралната карта на
с.Гавраилово, одобрена със заповед РД-18-36/02.06.2006г. на ИД на АК
Начална цена 21750 лева (двадесет и една хиляди седемстотин и петдесет
лв.), без ДДС в т.ч.:
- земя – 9980 лева
- сграда – 11770 лева
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
ВНОСИТЕЛ:
РУМЕН ИВАНОВ
За кмет на Община Сливен
(съгл.зап.РД 15-2170 от 09.08.2018г.)

Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Самуилово,
общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на урегулиран поземлен имот ІІ в кв.24, с площ от
995 кв.м., отреден за магазин и озеленяване по действащия план на с.Самуилово,
общ.Сливен, актуван с акт за частна общинска собственост № 87 от 21.06.2000г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от
задължението за плащане на данъци за имота и ще осигури приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка възлизаща на 8000
лева (осем хиляди лв.).
Данъчната оценка на имота е 3722,30 лева (три хиляди седемстотин двадесет и
два лева и тридесет 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: урегулиран поземлен имот ІІ в кв.24, с площ от 995
кв.м., отреден за магазин и озеленяване по действащия план на с.Самуилово,
общ.Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ в кв.24, с площ
от 995 кв.м., отреден за магазин и озеленяване по действащия план на с.Самуилово,
общ.Сливен.
Начална цена 8000 лева (осем хиляди лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключи договор със спечелилия участник.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
oт Стефан Радев - Kмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
„ЕМЕМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ЕООД в поземлен имот с идентификатор 67338.416.423,
местност „Дюлева река“, гр. Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен притежава 99/958 идеални части от недвижим имот, находящ се в
гр. Сливен, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.416.432 (УПИ VII-27,
кв.209 по ПУП на м. „Дюлева река“, СО „Изгрев“, одобрен със Заповед № РД-152506/11.12.2015 г. на Кмета на Община Сливен) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, целия с площ от 958 кв.м., с адрес: гр. Сливен, п.к.
8800, местност „Дюлева река“, трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план:
2881872, актувани с АЧОС № 3802/04.06.2018 г.
Останалите 859/958 идеални части от поземления имот са собственост на „Емем
Експорт Импорт“ ЕООД с нотариален акт вх. рег. № 5839, дв. вх. рег. № 5835, акт №
45, том XX, дело № 2799 от 30.07.2015 г. на Служба по вписванията - гр. Сливен.
В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 47042106/12.06.2018 г. от „Емем Експорт Импорт“ ЕООД, с искане да му бъде разрешено да
изкупи дела на Общината в гореописания имот.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка, която възлиза на 3
180 (три хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС.
Данъчната оценка на 99/958 идеални части от имота е 1 104,00 (хиляда сто и
четири) лева.
Предвид трудностите, които съсобствеността поражда при ползването,
застрояването и разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,
ал.9, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, предлагам Общинския
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I - „Продажба” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 год., приета с Решение №
968/25.01.2018 г. на Общински съвет - Сливен, с 99/958 идеални части от поземлен
имот с идентификатор 67338.416.423 по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800,
местност „Дюлева река“, целия с площ 958 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и „Емем Експорт
Импорт“ ЕООД, с ЕИК ………, върху поземлен имот с идентификатор 67338.46.423 по
КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния
директор на АК, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, местност „Дюлева река““, целия с площ
958 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стари идентификатори: 67338.416.1,
67338.416.27, при съседи: 67338.416.1, 67338.416.28, 67338.416.32, 67338.416.33,
67338.416.26, чрез изкупуване дела на Община Сливен, представляващ 99/958 идеални
части от ПИ с идентификатор 67338.416.423, актувани с акт за частна общинска
собственост №3802/04.06.2018 г.
3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на 3 180 (три
хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

.

Т. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
oт Стефан Радев - Kмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община
Сливен от А.Р.Б. в поземлен имот с идентификатор 67338.404.464, местност „Среди
дол“, гр. Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен притежава 556/2109 идеални части от недвижим имот, находящ
се в гр. Сливен, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.404.464 (УПИ
XI-1280, кв.31 по ПУП на м. „Хисарлъка“), целия с площ от 2109 кв.м., с адрес: гр.
Сливен, п.к. 8800, местност „Среди дол“, трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, актувани с АЧОС №
3763/26.03.2018 г.
Останалите 1553/2109 идеални части от поземления имот са собственост на А.Р.Б.
с нотариален акт № 132, том III, дело № 1032/1996 г., вх. рег. № 1026 от 10.04.1996 г. на
РС-Сливен и договор от 15.11.2017 г. между Община Сливен и А.Р.Б. за създаване на
съсобствен урегулиран поземлен имот и определяне квотите на съсобственост.

В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 94009894/14.05.2018 г. от А.Р.Б. с искане да му бъде разрешено да изкупи дела на Общината
в гореописания имот.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка, която възлиза на 8
730 (осем хиляди седемстотин и тридесет) лева, без ДДС.
Данъчната оценка на 556/2109 идеални части от имота е 5 981,70 (пет хиляди
деветстотин осемдесет и един лв. и седемдесет ст.) лева.
Предвид трудностите, които съсобствеността поражда при ползването,
застрояването и разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8,
ал.9, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, предлагам Общинския
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I - „Продажба” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 год., приета с Решение №
968/25.01.2018 г. на Общински съвет - Сливен, с 556/2109 идеални части от поземлен
имот с идентификатор 67338.404.464 по КККР на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, целия с площ 2109 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м.), с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, местност „Среди дол“.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и А.Р.Б. върху
поземлен имот с идентификатор 67338.404.464 по КККР на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес: гр. Сливен,
п.к. 8800, местност „Среди дол“, целия с площ 2109 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.),
стари идентификатори: 67338.404.213, 67338.404.212, при съседи: 67338.404.207,
67338.404.211, 67338.404.465, 67338.404.214, 67338.404.197, 67338.404.198, чрез
изкупуване дела на Община Сливен, представляващ 556/2109 идеални части от ПИ с
идентификатор 67338.404.464, актувани с акт за частна общинска собственост №
3763/26.03.2018 г.
3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на 8 730 (осем
хиляди седемстотин и тридесет) лева, без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

.

Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
С.Т.Д. в ПИ с идентификатор 67338.502.166, ………, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен притежава 7/231 идеални части от недвижим имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.502.166, с адрес: гр. Сливен,
…………, целия с площ от 231 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) по КККР –
гр. Сливен, по действащия ПУП на кв. “Комлука“, гр. Сливен: УПИ III, кв.82, актувани
с АОС № 3810/06.06.2018 г.
Останалите 224/231 идеални части от поземления имот са собственост на С.Т.Д.,
съгласно вписания в Служба по вписванията гр. Сливен нотариален акт № 73, том
XXV, вх. рег. № 7876, дело № 4588 от 17.11.2017 г.
В общинска администрация е постъпило заявление от С.Т.Д. с искане да и бъде
разрешено да прекрати съсобствеността си с Община Сливен, чрез изкупуване дела на
Общината в гореописания имот.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България, пазарна оценка на 7/231 идеални
части от имота, която възлиза на 610 лв. (шестстотин и десет лв.), без ДДС.
Данъчната оценка на 7/231 идеални части от имота е 233 лв. (двеста тридесет и
три лв.)
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, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ и чл.36 от ЗС,
предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г., приета с Решение
№ 968/25.01.2018 г., със 7/231 идеални части от поземлен имот с идентификатор
67338.502.166, целия с площ от 231 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), ………, гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и С.Т.Д., върху
поземлен имот с идентификатор 67338.502.166, целия с площ от 231 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.),
при съседи: 67338.502.1, 67338.502.110, 67338.502.109, 67338.502.165 по КККР-гр.

Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на АК, последно
изменение със заповед: КД-14-20-424/06.08.2012 г. на началника на СГКК-Сливен, по
действащия ПУП на кв. „Комлука“, гр. Сливен: УПИ III, кв.82, чрез изкупуване дела на
Община Сливен, представляващ 7/231 идеални части от ПИ с идентификатор
67338.502.166, актувани с акт № 3810/06.06.2018 г. за частна общинска собственост.
3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на 610 лв.
(шестстотин и десет лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен да извърши всички необходими действия
по прекратяване на съсобствеността.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен

Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост с
идентификатор № 67338.560.214, находящ се в кв. „Дружба”, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на поземлен имот, находящ се в гр. Сливен, с
идентификатор 67338.560.214 (УПИ IV, кв.615 по ПУП на кв. „Дружба”, одобрен със
Заповед № РД 15-140/23.02.2001 г. на кмета на Община Сливен) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на
Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № 18-5427-27.07.2017 г.
на Началник на СГКК - Сливен, с площ от 1626 кв.м., с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба”,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване, актуван с АЧОС № 3640/25.09.2017 г.
Съгласно предвиждането, Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв.615 е отреден за
„К.С.Ж., КОО и благоустрояване”, като в имота е предвидено ново застрояване за
изграждане на две едноетажни сгради за търговия и/или услуги с обща застроена площ
144 (сто четиридесет и четири) кв.м.
Данъчната оценка на правото на строеж за изграждането на сграда (южната
новопредвидена сграда по действащия ПУП) със ЗП 72 (седемдесет и два) кв.м. е в размер
на 11 797,60 (единадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева и шестдесет ст.)
лева.

Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка на правото на строеж за
изграждането на една сграда от оценител на имоти, член на Камарата на независимите
оценители в България, която възлиза на 11 460 (единадесет хиляди четиристотин и
шестдесет) лева.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде учредено право на строеж върху имота
чрез провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, което ще осигури приходи в
общинския бюджет, като ще бъде построена нова сграда за търговия и/или услуги.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.46, ал.1 от
НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Раздел II - „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 год., приета с
Решение № 968/25.01.2018 г., на Общински съвет-Сливен, с учредяване право на строеж
със застроена площ от 72 (седемдесет и два) кв.м., попадаща в ПИ с идентификатор
67338.560.214, с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за
изграждане на сграда на един етаж (южната новопредвидена сграда по действащия
ПУП), предназначена за търговия и/или услуги, със ЗП 72 (седемдесет и два) кв.м.,
находяща се в поземлен имот с идентификатор 67338.560.214 (УПИ IV, кв.615 по ПУП на
кв. „Дружба“, одобрен със Заповед № РД 15-140/23.02.2001 г. на кмета на Община
Сливен) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със
Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение
със Заповед № 18-5427-27.07.2017 г. на Началник на СГКК - Сливен, с площ от 1626 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
комплексно застрояване, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Дружба“, при съседи:
67338.560.1, 67338.560.69, 67338.560.32, 67338.560.17, 67338.560.24, , актуван с АЧОС №
3640/25.09.2017 г.
Начална тръжна цена 11 800 (единадесет хиляди и осемстотин) лева.
2. Възлага на Кмета на общината да организира провеждането на търга и
сключването на договор със спечелилия участник.
Внася:
Стефан Радев ………………..
Кмет на Община Сливен

.

Т. 23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с.Глушник и в с.Самуилово, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация са постъпили предложения от кмета на с.Глушник
и от кмета на с.Самуилово, за учредяване на право на строеж за изграждане на
жилищни сгради в незастроени жилищни имоти на територията на населените места на
граждани с установени жилищни нужди.
Заинтересувани лица са подали до кмета на общината, необходимите документи,
изискващи се от действащата Наредба за условията и реда за установяване жилищните
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за
учредяване право на строеж.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост, чл.36 от Наредбата за
условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под
наем и продажба на общински жилища предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост, приета с Решение № 968/25.01.2018г. на ОбС Сливен като в
раздел ІІ- ОПС се добавят следните имоти:
1. Урегулиран поземлен имот І-200 в кв.20, с площ от 880 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.
2.Урегулиран поземлен имот ІІІ-общ. в кв.20, с площ от 880 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.
3.Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.75, с площ от 503 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени жилищни
нужди, правоимащи по Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и
реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба
на общински жилища, за изграждане на жилищни сгради върху общински имоти,
представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот І-200 в кв.20, с площ от 880 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.
2.Урегулиран поземлен имот ІІІ-общ. в кв.20, с площ от 880 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.

3.Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.75, с площ от 503 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за базисните
пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните имоти
в Община Сливен /съгласно приложение № 5 – цена на правото на строеж - 1.5 лв/м2/.
ІV. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно право на
строеж в имотите по т.ІІ.
ВНОСИТЕЛ:
РУМЕН ИВАНОВ
За кмет на Община Сливен
(съгл.зап. РД 15-2170 от 09.08.2018г.)

Т. 24
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка (тераса) в кв.
„Република“, ………., върху поземлен имот - частна общинска собственост с
идентификатор 67338.516.339 по КККР на гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно действащия Подробен устройствен план на кв. „Република“, гр. Сливен,
одобрен с Решение № 309/30.09.2004 г. на Общински съвет - Сливен, Урегулиран
поземлен имот І в кв.327 е отреден за „За жилищно строителство и читалище”, по
действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на града, имотът е с
идентификатор 67338.516.339, с площ от 11942 кв.м. Актуван е с АЧОС №
3523/15.11.2016 г.
В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 940011115/31.05.2018 г. от В.А.Д. с искане да й бъде разрешено право на пристрояване за
изграждане на пристройка (тераса) със ЗП 18 (осемнадесет) кв.м. към жилищна сграда,
изградена върху имот - частна общинска собственост. Видно от договор за продажба на
недвижим имот от 11.01.1991 г., издаден от ОбНС, В.А.Д. е собственик на жилище в кв.
„Република“, …………, с площ 63,82 кв.м.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на
Камарата на независимите оценители в България пазарна оценка за отстъпено право на
пристрояване за ЗП 18 кв.м., която възлиза на 530 (петстотин и тридесет) лева.

Данъчната оценка за горепосочената застроена площ е 1 851,30 (хиляда
осемстотин петдесет и един лв. и тридесет ст.) лева.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и чл.38, ал.2 от
ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Раздел IІ - „Отстъпено право на строеж“ в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 год., с пристройка
(тераса) със застроена площ от 18 кв.м., попадаща в ПИ с идентификатор
67338.516.339, с адрес: гр. Сливен кв. „Република“.
2. Учредява право на пристрояване на В.А.Д. с ЕГН ………… да изгради
пристройка (тераса) със застроена площ от 18 (осемнадесет) кв.м. към самостоятелен
обект с идентификатор № 67338.516.233.1.3, с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.
„Република“, …………, намиращ се в жилищна сграда № 1, попадаща върху общински
терен, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 67338.516.339 ( УПИ I,
кв.327), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение
със заповед: 18-7879-04.10.2016 г. на Началник на СГКК-Сливен, с адрес: гр. Сливен,
п.к. 8800, кв. „Република“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: комплексно застрояване, целия с площ 11942 кв.м., при
съседи: 67338.516.217, 67338.516.248, 67338.516.236, 67338.516.235, 67338.516.234.
Цената на правото на пристрояване за 18 (осемнадесет) кв.м., възлиза на 1 851,30
(хиляда осемстотин петдесет и един лв. и тридесет ст.) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване право на
пристрояване по т.2.
Внася:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Т. 25
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Изграждане със собствени средства на училищна сграда в двора на ОУ
„Христо Ботев“- с.Самуилово, представляващ УПИ І, кв.47 по плана на с.Самуилово,
общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на имот, представляващ УПИ І в кв.47, отреден за
училище, с площ от 9020 кв.м., ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда-

училище със ЗП 560 кв.м., актувани с акт за публична общинска собственост
№83/05.05.2000г.
Съгласно Решение №57/05.02.2004г., Общински съвет-Сливен е предоставил
безвъзмездно за управление на ОУ „Христо Ботев“- с.Самуилово, описания по-горе
имот.
Въз основа на виза за проектиране, издадена от гл.архитект на Община Сливен е
изготвен проект на втора училищна сграда, която да компенсира недостига на учебни
стаи.
Община Сливен счита, че няма правна пречка общинското ОУ „Христо Ботев“с.Самуилово, действайки като представител на община Сливен, да изгради със свои
средства в предоставения му за управление имот-публична общинска собственост,
втора училищна сграда за нуждите на учениците от училището. Особеното е, че
извършвайки строителни дейности в общинския имот, училището всъщност действа
като представител на общината, поради което, когато строи, строи за собственика.
Резултатът е, че построената от училището сграда в имот-публична общинска
собственост, ще има статут на публична общинска собственост. Освен това доколкото
правото на управление включва в обхвата си правомощията ползване и поддържане, то
несъмнено ОУ „Христо Ботев“- с.Самуилово разполага с правната възможност да прави
такива подобрения в предоставения му за управление имот, които са свързани с
ползването на имота съобразно предназначението му и повишаване качеството на
услугата, предназначена да задоволи местната обществена потребност от образование.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет-Сливен, на основание
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3, ал.2, т.3 от ЗОС да вземе следното
РЕШЕНИЕ
1. Общински съвет-Сливен дава съгласие на ОУ „Христо Ботев“- с.Самуилово да
изгради и въведе в експлоатация със свои средства втора училищна сграда в
предоставения му за управление имот-публична общинска собственост, представляващ
УПИ І в кв.47, отреден за училище с площ от 9020 кв.м., ведно с построената в имота
двуетажна масивна сграда-училище със ЗП 560 кв.м
2. Обявява за публична общинска собственост новопостроената училищна
сграда, която ще се изгради в УПИ І в кв.47, отреден за училище по плана на
с.Самуилово, общ.Сливен.
3. Задължава Кмета на Общината, чрез отдел Общинска собственост да състави
акт за публична общинска собственост за новопостроената учебна сграда и изготви
предложение за предоставянето й безвъзмездно за управление на ОУ „Христо Ботев“с.Самуилово.

ВНОСИТЕЛ:
РУМЕН ИВАНОВ
За кмет на Община Сливен
(съгл.зап. РД 15-2170 от 09.08.2018г.)

Т. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна
издръжка на част от общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
представляваща източно крило от втори етаж на двуетажна масивна сграда „Комплекс
за социални услуги“ с частичен сутерен в два корпуса около централно фоайе,
състоящо се от четири броя помещения с обща площ 91,50 кв.м., с адрес на имота: гр.
Сливен, кв.”Българка” №66, кв. 563, УПИ I.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С договор №1/30.12.2015 г. на Агенция за социално подпомагане е предоставен
безвъзмездно за управление за нуждите на Отдела за закрила на детето към Дирекция
„Социално подпомагане“, гр. Сливен част от общински нежилищен имот, частна
общинска собственост, представляваща източно крило от втори етаж на двуетажна
масивна сграда „Комплекс за социални услуги“ с частичен сутерен в два корпуса около
централно фоайе, състоящо се от четири броя помещения с обща площ 91,50 кв.м., с
адрес на имота : гр. Сливен, кв.”Българка” №66, кв. 563, УПИ I. Договорът е сключен за
срок от 3 (три) години, като същият изтича на 01.01.2019 г.
Във връзка с изтичане на този срок в Община Сливен с вх. №ЕО 120011/09.08.2018 г. е постъпило мотивирано искане от Изпълнителния директор на
Агенция за социално подпомагане за предприемане на действия за сключване на нов
договор за ползване на обекта за нуждите на отдела за закрила на детето към дирекция
„Социално подпомагане“, гр. Сливен.
Агенция за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната политика.
Същата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София и се
представлява и ръководи от изпълнителен директор. Съгласно Закона за социално
подпомагане, териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са
регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни
центрове и дирекции „Социално подпомагане”. В дирекции „Социално подпомагане“ се
създават отдели „Закрила на детето“.
Съгласно § 35 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за
социално подпомагане, Областните управители и кметовете на общините създават
условия и съдействат на Агенцията за социално подпомагане, като й предоставят за
ползване сгради, помещение и други материални условия, необходими за
осъществяването на дейността й.
Горецитираният обект към този момент не е необходим за нуждите на Общината
или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, поради което същия
може да бъде предоставен на Агенция за социално подпомагане, гр. София за нуждите

на отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане”, гр. Сливен, като
териториална структура на орган на бюджетна издръжка за нов тригодишен срок.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и с чл. 12, ал. 3
от ЗОС и чл. 14, ал. 3 от НРПУРОИ във връзка с § 35 от ПЗР към Закон за изменение и
допълнение на Закона за социално подпомагане предлагам Общинския съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва 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, като създава раздел VIII „Предоставяне безвъзмездно за управление” със
следното съдържание:
Имот

Площ

Предназначение

91,50 м2

За нуждите на
юридическо
лице на
бюджетна
издръжка

№

1

източно крило от втори етаж на двуетажна масивна
сграда „Комплекс за социални услуги“ с частичен
сутерен в два корпуса около централно фоайе,
състоящо се от четири броя помещения с обща
площ 91,50 кв.м., с адрес на имота : гр. Сливен,
кв.”Българка” №66, кв. 563, УПИ I

2. Да се предостави безвъзмездно за управление на Агенция за социално
подпомагане с Булстат: ………, със седалище и адрес на управление: гр. София1000,
район Оборище, ул. „Триадица” №2, представлявана от Румяна Д. Петкова –
изпълнителен директор, част от общински нежилищен имот, частна общинска
собственост, представляваща източно крило от втори етаж на двуетажна масивна
сграда „Комплекс за социални услуги“ с частичен сутерен в два корпуса около
централно фоайе, състоящо се от четири броя помещения с обща площ 91,50
кв.м., с адрес на имота : гр. Сливен, кв.”Българка” №66, кв. 563, УПИ I.
Имотът се предоставя на Агенция за социално подпомагане за нуждите на отдела
за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, гр. Сливен, до отпадане на
нуждата от него.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за безвъзмездно
управление, в който се уреждат правата и задълженията на двете страни, да организира
предаването и приемането на имота и да отрази промяната в АОС №1965/12.04.2006 г.

РУМЕН ИВАНОВ
За Кмет на Община Сливен
Съгласно заповед №РД-15-2170/09.08.2018 г.

Т. 27
До
Общински съвет
Сливен
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Изменение и Допълнение на Решение 1161 от 31.05.2018 год.
Уважаеми госпожи и господа, общински съветници,
Във връзка с задоволяване нуждите на местното население, в т.ч. лица с
увреждания, с намалена работоспособност над 71%, военноинвалиди, военопострадали
и ветерани с дърва за огрев на жителите на Община Сливен и получени списъци, се
налага увеличаване обема на дървесината от 3500 на 5000 пространствени кубически
метра дърва за отоплителен сезон 2018/2019г.
В тази връзка се налага изменение на Решение 1161 от 31.05.2018 год. за
утвърждаване на ценоразпис за добив и продажба на дърва за огрев за снабдяване на
местното население, лица с увреждания с намалена работоспособност и
военноинвалиди от горски територии, собственост на Община Сливен.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.1 от Наредба №8 за сечите в
горите и съгласно правното предписание на чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.2 пр.2, ал.3,
чл.71, ал.1 т.1-т.4, ал.2, ал.5 т.3 ал.6 т.1 и ал.7 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински
съвет
РЕШИ:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 1161 от 31.05.2018 год., както следва:
§1 В т. 1 изразът „3500“ се заменя с:
израза „5000“.

ВНАСЯ,
РУМЕН ИВАНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/съгл.заповед № РД-15-2170/09.08.2018г
на Кмета на Община Сливен /

Т. 28
До
Общински съвет
Сливен

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Изменение и Допълнение на Решение 948 от 14.12.2017 год. и на Решение
1029 от 22.02.2018 год.
Уважаеми госпожи и господа, общински съветници,
Във връзка одобрено план-извлечение по чл.52 ал.2 и ал.3, чл.52а ал.3,т.1 и
§3,ал.3,т.1 от Наредба от 05.08.2011г. за сечите в горите, се налага включването на
подотдел 22 „ц“ намиращ се в землището на с.Стара река, Община Сливен, за сметка на
който да отпаднат от Лесфонд 2018 г. подотдели- 43 „м“, 43 „у“, 43 „е1“, 43 „е“, 43 „з“,
43 „ф“, 43 „ч“, 45 „б“, 47 „д“, 69 „ж“, 69 „д“, 72 „б“ и 72 „м“, намиращи се в
землището на с.Бяла, Община Сливен.
Във връзка гореизложено се променя и общото количество стояща маса с клони
на 21 791 м3, от които иглолистни 5 208м3 и широколистни 16 583м3.
В тази връзка се налага изменение на Решение 948 от 14.12.2017 год. и Решение
1029 от 22.02.2018 год. за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина,
собственост на Община Сливен за 2018г. и изпълнение на ползването на дървесина от
горски територии, собственост на Община Сливен от предвидени сечи за Лесфонд
2018г., при спазване на принципи и условията на чл.5 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за
сечите в горите.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 111, ал.1, чл.112, ал.1, т.2 от Закона
за горите, чл.5, ал.1 от Наредба №8 за сечите в горите и съгласно правното предписание
на чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.2, ал.3, чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1, чл.35, чл.67, ал.1, т.4,
чл.71, ал.1, ал.2, т.1 ”а” и „б”, т.3, ал.6, т.1, ал.7, ал.9 от Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински
съвет
РЕШИ:
ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение 948 от 14.12.2017 год. и на Решение 1029 от
22.02.2018 год., както следва:
§1 В т. 1 изразът „с общото количество стояща маса с клони на 22 261 м 3, от
които иглолистни 5 708м3 и широколистни 16 553м3“ се заменя с:
израза „с общото количество стояща маса с клони 21 791 м3, от които иглолистни 5
208м3 и широколистни 16 583м3“.

§2 В т.2 след изразът «22„т“» се добавя «22 „ц“», за сметка на който да
отпаднат
подотдели- 43 „м“, 43 „у“, 43 „е1“, 43 „е“, 43 „з“, 43 „ф“, 43 „ч“, 45 „б“, 47 „д“,
69 „ж“, 69 „д“, 72 „б“ и 72 „м“, намиращи се в землището на с.Бяла, Община Сливен.
ВНАСЯ,
РУМЕН ИВАНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/съгл.заповед № РД-15-2170/09.08.2018г
на Кмета на Община Сливен /

Т. 29
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
OТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на лица, членуващи в
Дружество ”Военноинвалид” гр.Сливен с нисък социален статус, живеещи в гр.Сливен
и селата на територията на Община Сливен, от общинско предприятие „Земеделие,
гори и водни ресурси” гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация постъпи искане с Вх.№2600/12.07.2018г. от
Дружество ”Военноинвалид” гр.Сливен с председател Велка Иванова, с молба за
безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев през отоплителен сезон 2018-2019г., за
нуждите на лицата членуващи в дружеството, живеещи в гр.Сливен и селата на
територията на Община Сливен, в размер на 4 /четири/ пространствени кубически
метра от Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“ гр.Сливен.
В дружеството членуват лица с много нисък доход и нямат небходимите
средства, с които да си осигурят дърва за отопление и се нуждаят от помощ и подкрепа.
Към искането за предоставянето на помощта за отопление е приложен
поименен списък на крайно нуждаещи се лица венноинвалиди:
1. С.К.
2. С.М.
3. А.К.
4. К.К.
5. С.Н.
6. Н.П.
7. И.Т.
8. К.И.
9. Ц.Ц.

10. П.П.
11. А.С.
и военнопострадали:
1. М.С.
2. С.М.
3. А.В.
4. Й.Т.
5. Р.К.
6. А.Ш.
Общият брой на нуждаещите се горепосчени лица е 17.
За получаване на дървата за огрев нуждаещите се лица, е необходимо да
представят документ за самоличност в Общинско предприятие „Земеделие, гори и
водни ресурси“ гр.Сливен.Транспортирането на дървата за огрев е за сметка на лицата.
На основание гореизложеното и чл.21, ал1, т.8 от ЗМСМА, предлагам Общински
съвет да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1.Дава съгласие Община Сливен чрез Общинско предприятие „Земеделие, гори и
водни ресурси“ гр.Сливен да предостави безвъзмездно дърва за огрев на следните
военноинвалиди:
1. С.К.
2. С.М.
3. А.К.
4. К.К.
5. С.Н.
6. Н.П.
7. И.Т.
8. К.И.
9. Ц.Ц.
10. П.П.
11. А.С.
и военнопострадали:
1. М.С.
2. С.М.
3. А.В.
4. Й.Т.
5. Р.К.
6. А.Ш.
2.Транспортирането на дървата за огрев от временен склад, намиращ се в/или
близост до сечището, определено от ОП”ЗГВР”гр.Сливен е за сметка на лицата, на
които е предоставена безвъзмездно помощта.
Приложение: /съгласно текста/
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл.65, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, правя промяна в мое предложение с Вх.№30-00-889/31.07.2018год.,
относно Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на лица, членуващи в Дружество
„Военноинвалид” гр.Сливен с нисък социален статус, живеещи в гр.Сливен и селата на
територията на Община Сливен, от общинско предприятие „Земеделие, гори и водни
ресурси” гр.Сливен. както следва:
§1.Създава нова т.1 със следното съдържание Изменя Решение №
1161/31.05.2018 год. както следва:
В т.1 изразът „и военноинвалиди“ се заличава.
В т.2 изръзът „и военноинвалиди (предоставен списък от Дружеството
“Военноинвалид“ )” се заличава.
§ 2. Т.1 става т.2, а т.2 става т.3.
ВНАСЯ:
ЗА КМЕТ:
РУМЕН ИВАНОВ
Съгласно Заповед
РД15-2170/09.08.2018г.

Т. 30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти с идентификатори 67338.435.35 и 67338.435.36
по Кадастралната карта на гр.Сливен и землището му, м.”Бадемлика”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Закона за устройство на територията разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на

урбанизираните територии се дава с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината, а исканията за даване на разрешения се придружават от задание за
проектиране, с което се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът
подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти. В
тази връзка представям на Вашето внимание Заявление с вх.№ 9400-15910/02.08.2018г.
от Светлана Василева Василева от гр.София и Дарина Василева Добрева от гр.Сливен,
собственици на имотите, постъпило в едно със скици №№ 15-381216-13.06.2018г. и 15441062-02.07.2018г., издадени от СГКК - Сливен и Задание по чл.125 от ЗУТ, с искане
за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план за поземлени
имоти с идентификатори 67338.435.35 и 67338.435.36 по Кадастралната карта на
гр.Сливен и землището му, попадащи в м.”Бадемлика”. Съгласно скиците имотите са
земеделски, с НТП „за вилна сграда”. Заданието за проектиране предвижда
преотреждане на имотите за НТП - нискоетажни вилни сгради и допустимо допълващо
застрояване.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за устройство на територията,
предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез възлагане от
заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти с
идентификатори 67338.435.35 и 67338.435.36 по Кадастралната карта на гр.Сливен и
землището му, попадащи в м.”Бадемлика”, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлени имоти с идентификатори 67338.435.35 и
67338.435. 36 по Кадастралната карта на гр.Сливен и землището му, попадащи в
м.”Бадемлика”;
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
ВНАСЯ
КМЕТ:
/ Стефан Радев/

Т. 31
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопровод и ел.кабел
в землището на с.Глушник, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на водопровод и ел.кабел от регулационните граници
на с.Глушник, за захранване на ПИ 002154, местност „Средната пътека“, з-ще
с.Глушник, общ.Сливен, отреден „За винарска изба“, в Общинската администрация е
постъпило заявление от „Винарна Глушник“ ООД за разрешаване изработването на
проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните образувания за трасета на
водопровод и ел.кабел от регулационните граници на с.Глушник, за захранване на ПИ
002154, местност „Средната пътека“, з-ще с.Глушник, общ.Сливен, отреден „За
винарска изба“ и засягащи ПИ 002164 в същото землище и одобряване задание за
тяхното проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за трасета на водопровод и ел.кабел от регулационните граници
на с.Глушник, за захранване на ПИ 002154, местност „Средната пътека“, з-ще
с.Глушник, общ.Сливен, отреден „За винарска изба“ и засягащи ПИ 002164,
собственост на юридическо лице, в същото землище, и одобрява задание за тяхното
проектиране.
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 32
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел НН до ПИ
67338.48.55 в землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект в
ПИ 67338.48.55, отреден „За сервиз и складова база за селскостопанска техника”,
местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен, в Общинската администрация е
постъпило заявление от „Електроразпределение ЮГ“ЕАД за разрешаване
изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на eл.кабел НН от електромерно табло, находящо се на
северозападната граница на ПИ 67338.48.54, до ново ел.табло на североизточната
граница на ПИ 67338.48.55, отреден „За сервиз и складова база за селскостопанска
техника”, и преминаващ през ПИ 67338.48.34 с НТП „полски път“, общинска
собственост, всички в местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобряване
задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за трасе на eл.кабел НН от електромерно табло, находящо се на
северозападната граница на ПИ 67338.48.54, до ново ел.табло на североизточната
граница на ПИ 67338.48.55, отреден „За сервиз и складова база за селскостопанска
техника”, и преминаващ през ПИ 67338.48.34 с НТП „полски път“, общинска
собственост, всички в местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.

КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 33
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел НН в
землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект в
ПИ 67338.48.54, отреден „За сервиз и складова база за селскостопанска техника”,
местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен, в Общинската администрация е
постъпило заявление от „Електроразпределение ЮГ“ЕАД за разрешаване
изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за трасе на eл.кабел НН от съществуващ КРШ1 на ТП“Лукойл“, извод
СН“Обходен“, подстанция “Комуна“, находящ се на североизточната граница на ПИ
67338.48.3, до ново ел.табло на северозападната граница на ПИ 67338.48.54, отреден
„За сервиз и складова база за селскостопанска техника”, и преминаващ през ПИ
67338.48.34 с НТП „полски път“, общинска собственост, всички в местност “Сливенски
кър“, землище гр.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за трасе на eл.кабел НН от съществуващ КРШ1 на
ТП“Лукойл“, извод СН“Обходен“, подстанция “Комуна“, находящ се на
североизточната граница на ПИ 67338.48.3, до ново ел.табло на северозападната
граница на ПИ 67338.48.54, отреден „За сервиз и складова база за селскостопанска
техника”, и преминаващ през ПИ 67338.48.34 с НТП „полски път“, общинска
собственост, всички в местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.

КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 34

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Относно: Приемане на решение за одобряване на задание и разрешаване изработването
на ПУП за ПИ 000269, землище с.Струпец.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Закона за устройство на територията разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии се дава с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината, а исканията за даване на разрешения се придружават от задание за
проектиране, с което се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът
подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти. В
тази връзка представям на Вашето внимание Заявление с вх.№4702-839/31.07.2018г. от
„Динас”АД-Сливен, представлявано от А.И.В., постъпило в едно с копие от
скица/проект за делба/ № Ф00533/23.04.2018г., заверена от ОС Земеделие - Сливен и
Задание по чл.125 от ЗУТ, с искане за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план за ПИ 000269, находящ се в землището на с.Струпец,
община Сливен. Съгласно скицата територията е земеделска с НТП „друг вид поземлен
имот без определено стоп. предназначение”. Заданието за проектиране предвижда
изграждане в имота на утаители за глина към разположената в близост кариера за добив
на индустриални материали – кварцити от находище „Струпец”, на което „Динас”АДСливен е концесионер.
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:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез възлагане от
заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен план за ПИ 000269,
находящ се в землището на с.Струпец, община Сливен, като се спазят следните
указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот 000269, находящ се в землището на
с.Струпец, община Сливен;
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 35

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Относно: Приемане на решение за одобряване на задание и разрешаване изработването
на ПУП за ПИ 066021, землище с.Струпец.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Закона за устройство на територията разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии се дава с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината, а исканията за даване на разрешения се придружават от задание за
проектиране, с което се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът
подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти. В
тази връзка представям на Вашето внимание Заявление с вх.№4702-840/31.07.2018г. от
„Динас”АД-Сливен, представлявано от А.И.В., постъпило в едно с копие от скица
№Ф00535/25.04.2018г., заверена от ОС Земеделие - Сливен и Задание по чл.125 от ЗУТ,
с искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план за ПИ
066021, находящ се в землището на с.Струпец, община Сливен. Съгласно скицата
територията е земеделска с НТП „полска култура”. Заданието за проектиране
предвижда изграждане в имота на утаители за глина към разположената в близост
кариера за добив на индустриални материали – кварцити от находище „Струпец”, на
което „Динас”АД-Сливен е концесионер.
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:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез възлагане от
заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен план за ПИ 066021,
находящ се в землището на с.Струпец, община Сливен, като се спазят следните
указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот 066021, находящ се в землището на
с.Струпец, община Сливен;
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 36
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.20, Промишлена зона, гр.Сливен

Уважаеми госпожи и господа,
С протоколи № 9/13.04.2018г. и № 17/13.07.2018г. Общинския експертен съвет
по устройство на територията прие като Предложение по чл.135 от ЗУТ проект за
изменение на подробния устройствен план за УПИ XVI-194 - „За бензиностанция” и
УПИ XVIII-193-„За магазин за нехранителни стоки”, кв.20, Промишлена зона,
гр.Сливен. С проекта се предвижда отпадане на УПИ XVI-194 и УПИ XVIII-193, които
са частна собственост и образуване на нов УПИ XVI-194,193 с отреждане „За
производствена и складова дейност” и площ от 1498 кв.м. Предложена е частична
промяна на уличната регулация от осова точка 624а до осова точка 629, с което към
новообразувания УПИ XVI-194,193 се предава по регулация свободна общинска площ
от 421 кв.м., представляваща част от поземлен имот 67338.603.175 и се образува нов
УПИ ХХХIХ-„За озеленяване и благоустройство” с площ от 500 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 УПИ
XVI-194-„За бензиностанция” и УПИ XVIII-193-„За магазин за нехранителни стоки”,
кв.20, Промишлена зона, гр.Сливен, като частично се променя уличната регулация от
осова точка 624а до осова точка 629, отпадат УПИ XVI-194 и УПИ XVIII-193 и се
образуват нови УПИ ХХХIХ-„За озеленяване и благоустройство” и УПИ XVI-194,193„За производствена и складова дейност” с предаваема по регулация свободна общинска
площ, представляваща част от поземлен имот 67338.603.175 по кадастралната карта на
гр.Сливен.

КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 37

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот № 000190, находящ се в землището
на с.Сотиря, община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Закона за устройство на територията разрешение за изработване на
проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии се дава с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината, а исканията за даване на разрешения се придружават от задание за
проектиране, с което се определят обхватът, целите и задачите на проекта, видът
подробен устройствен план, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти. В
тази връзка представям на Вашето внимание Заявление с вх.№ 9400-14959/23.07.2018г.
от Г.Т.Г. от гр.Сливен – собственик на имота, постъпило със скица № К01440 от
20.07.2018г. от ОС”Земеделие” - Сливен и Задание по чл.125 от ЗУТ, с искане за
разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план за поземлен имот
№ 000190, находящ се в землището на с.Сотиря, община Сливен. Съгласно скицата
имотът е земеделски, с НТП „изоставена нива”, като граничи непосредствено със
застроен имот и с друг земеделски имот на същия собственик. Заданието за
проектиране предвижда преотреждане на имота за складова база за съхранение на
селскостопанска техника.
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за устройство на територията,
предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез възлагане от
заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен план за складова база за
съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот № 000190, находящ се в
землището на с.Сотиря, община Сливен, като се спазят следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот № 000190, находящ се в землището на
с.Сотиря, община Сливен;
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
ВНАСЯ
КМЕТ:
/ Стефан Радев/

Т. 38
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно:

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с проектен номер 103032
в местността "Хасаря", землището на с.Струпец, община Сливен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти
извън границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание
искане вх.№4704-2887 / 13.08.2018г. от Г.Г. – управител на „Пътно поддържанеСливен” ЕООД за разрешаване на градоустройствено проектиране, придружено със
скици №681/10.08.2018г., №682/ 10.08.2018г. и скица-проект №537/26.07.2018г.,
издадени от ОС”Земеделие”-Сливен, договор за концесия с допълнително
споразумение към него, както и планово задание от възложителя по чл.125 от ЗУТ,
съдържащо информация и обосновка за необходимостта от изработването на плана.
Целта на плана е преотреждане на поземлен имот с проектен номер 103032 в
местността "Хасаря", землището на с.Струпец, община Сливен от горска територия с
начин на трайно ползване „дървопроизводствени площи” в имот за „Каменна кариера”.
Имотът попада изцяло в полигона на находище за строителни материали – доломитни
варовици „Бинкос”, за който е предоставена концесията за добив.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на
територията предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за
Подробен устройствен план за поземлен имот с проектен номер 103032 в местността
"Хасаря", землището на с.Струпец, община Сливен с цел преотреждане на територията
от горска в „Каменна кариера”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с проектен номер 103032 в местността
"Хасаря", землището на с.Струпец, община Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи
устройството на територията;

 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
ВНОСИТЕЛ:
РУМЕН ИВАНОВ
за Кмет съгл.Заповед №РД 15-2170/09.08.2018г.

Т. 39
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
относно: включване в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната
2018/ 2019 година на следните общински училища от община Сливен: ОУ ,,Васил
Левски”, с. Стара река и ОУ „Хаджи Димитър”, с. Бяла
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 54, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование,
защитените детски градини и защитените училища се включват в списък, приет от
Министерски съвет по предложение на министъра на образованието и науката и въз
основа на решение на общинския съвет и обнародван в „Държавен вестник”. В
съответствие с чл. 5, ал 1 от Постановление № 121 от 23 юни 2017 г. на Министерски
съвет, списъкът на защитените детски градини и защитените училища се актуализира
ежегодно по мотивирано предложение от кмета на общината след решение на
общинския съвет.
За ползване статута на защитено училище на територията на Община Сливен,
Област Сливен, съгласно Постановление № 121 на Министерски съвет от 23.06.2017 г.,
предлагам Основно училище ,,Васил Левски”, с. Стара река, Община Сливен, Област
Сливен и Основно училище „Хаджи Димитър”, с. Бяла, Община Сливен, Област
Сливен.
Основният мотив за необходимостта от включване на училищата по чл. 5, ал. 1 в
Списъка на защитените детски градини и защитените училища е равен достъп и
съизмеримо по качество образование на всички ученици и невъзможност да се обучават
в друго училище, поради планинския терен и разстоянието, което е повече от 20
километра.
1.

Основно училище ,,Васил Левски”, ул. „Васил Левски” № 6, с. Стара река,
община Сливен, област Сливен.

През учебната 2018/ 2019 година в Основно училище ,,Васил Левски” в с. Стара
река ще се обучават 53 ученици, разпределени в класове, както следва:
І клас - 3 ученици
V клас - 9 ученици
ІІ клас - 6 ученици
VІ клас - 11 ученици
ІІІ клас – 8 ученици
VІІ клас - 8 ученици
ІV клас - 8 ученици
Броят на пътуващите ученици до 16-годишна възраст към училището, което се
предлага да бъде средищно, е 21 ученици, от следните населени места:

Населено място
с. Изгрев

Разстояние
до с. Стара
река
в км
10,0

Пътуващи ученици по класове
1
2
3
4
5
6
7 Общо:
клас клас клас клас клас клас клас
1

0

0

1

1

3

0

6

с. Божевци

6,0

0

1

3

1

0

0

2

7

с. Средорек

4,0

0

1

2

2

0

1

2

8

1

2

5

4

1

4

4

21

Общо пътуващи ученици:

Основно училище ,,Васил Левски” с. Стара река, Община Сливен, Област
Сливен разполага със самостоятелна сграда на два етажа. Застроената площ е 1970
кв.м., а разгърнатата 2630 кв. м. Сградата е масивна и се отоплява с твърдо гориво.
Училището разполага с 18 класни стаи, 3 специализирани кабинета, 1 физкултурен
салон, 1 хранилище, компютърна зала, актова зала, библиотека, 2 административни
помещения, 4 работилници, 4 санитарни възела, бюфет.
Към училището има изградено общежитие /в момента не се използва/ на три
етажа, масивно строителство с 30 стаи, 2 санитарни възела и самостоятелен хранителен
блок /столова и кухня/. Общежитието е построено през 1972 година – застроена площ –
683 кв.м.
Най-близко училище – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Кипилово, Община
Котел, Област Сливен, е на разстояние 10,23 км (8,6 км Х 1,19 коефициент за
приравняване, съгласно Приложение към чл. 1, ал. 4 от ПМС № 121/23.06.2017
година).
Ако бъде закрито училището в с. Стара река, Община Сливен, Област Сливен,
децата от съседните села биха пътували ежедневно повече от 20 минути. Разстоянията в
километри са следните:
Маршрут
с. Средорек, Община Сливен – с. Кипилово, Община Котел
с. Божевци, Община Сливен – с. Кипилово, Община Котел
с. Изгрев, Община Сливен – с. Кипилово, Община Котел
с. Стара река, Община Сливен – с. Кипилово, Община Котел
2.

Разстояние в км
17
20
25
15

Основно училище ,,Хаджи Димитър”, ул. „Люляк” № 13, с. Бяла, община
Сливен, област Сливен
През учебната 2018/ 2019 година в Основно училище ,,Хаджи Димитър” в с. Бяла,
ще се обучават 30 ученици, разпределени по класове, както следва:
І клас - 6 ученици
V клас – 5 ученици

ІІ клас – 4 ученици
VІ клас – 6 ученици
ІІІ клас - 3 ученици
VІІ клас – 3 ученици
ІV клас - 3 ученици
Броят на пътуващите ученици до 16-годишна възраст към училището, което се
предлага да бъде средищно, е 11 ученици, от следните населени места:
Населено място
с. Новачево
с. Въглен

Разстояние
Пътуващи ученици по класове
до с. Бяла
1
2
3
4
5
6
7 Общо:
в км
клас клас клас клас клас клас клас
5,0
1
1
2
0
0
1
2
8
14,5

Общо пътуващи ученици:

1

0

0

0

1

1

0

3

2

1

2

0

1

1

2

11

Основно училище ,,Хаджи Димитър” с. Бяла, Община Сливен, Област Сливен
разполага със самостоятелна сграда, която е публична собственост. Сградата е на 3
етажа, санирана, с PVC дограма, модернизирани санитарни възли /тоалетни и бани/.
Застроената площ е 490 кв.м., а дворното място на училището – 5 425 кв.м. Изграден е
подход за достъпна среда за деца със специални образователни потребности.
Отоплението се осъществява чрез локално парно. В училището се обучават деца от
различни етноси. Голямата част от учениците са турскоговорящи.
Най-близко се намира ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в с. Бяла паланка, община
Твърдица, област Сливен, което е на разстояние 14,28 км (12,1 км Х 1,18 коефициент за
приравняване, съгласно Приложение към чл. 1, ал. 4 от ПМС № 121/23.06.2017 година).
Ако бъде закрито училището в с. Бяла, Община Сливен, Област Сливен, децата
от съседните села биха пътували ежедневно повече от 20 минути. Разстоянията в
километри са следните:
Маршрут
с. Градско, Община Сливен – с. Бяла паланка, Община Твърдица
с. Новачево, Община Сливен – с. Бяла паланка, Община Твърдица
с. Въглен, Община Сливен – с. Бяла паланка, Община Твърдица

Разстояние в км
7,2
11
30

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54,
ал.2 от ЗПУО и съгласно чл.2 и чл.5 от Постановление № 121 на Министерски съвет от
23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и
защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното
допълнително финансиране, предлагам на Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.

2.

Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в Списъка на
защитените детски градини и защитените училища за учебната 2018/ 2019 година
Основно училище „Васил Левски”, с. Стара река, Община Сливен, Област Сливен и
Основно училище „Хаджи Димитър”, с. Бяла, Община Сливен, Област Сливен.
Възлага на кмета на Община Сливен да внесе мотивирано предложение за
включване на горепосочените училища в Списъка на защитените детски градини и
защитените училища за учебната 2018/ 2019 година, в срок до 10 септември в

3.

Министерството на образованието, съгласно чл. 5 от Постановление № 121 от
23.06.2017 г. на Министерски съвет.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

Т. 40
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната
2018/ 2019 година на следните общински детски градини и училища от община Сливен:
ДГ „Здравец”, гр. Кермен, ОУ ,,Св. Климент Охридски”, с. Блатец, ОУ ,,Хаджи
Димитър”, с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров”, с. Гавраилово, ,,ОУ ,,Христо Смирненски”, гр.
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”, гр. Сливен,
квартал ,,Речица”.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 53, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование,
средищна детска градина е общинска детска градина, която се намира в най-близкото
населено място на територията на общината или на друга съседна община, където се
отглеждат и обучават деца в задължителна предучилищна възраст от населени места, в
които няма детска градина или училище, което организира задължително
предучилищно образование. По смисъла на ал. 4 на същия член на децата в средищните
детски градини се осигурява безплатен транспорт чрез което намалява времето за
пътуване до образователната институция.
Съгласно чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
учениците от населени места на територията на общината или на съседни общини, в
които няма училище се обучават в Средищно училище. За всички пътуващи ученици от
І до VІІ клас включително се осигуряват средства за безплатен превоз, целодневна
организация на учебния ден, обедно хранене, организирано в помещения в
съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване на училищата.

Детските градини и училищата, които отговарят на критериите за средищни се
включват в списък приет от Министерски съвет по предложение на министъра на
образованието и науката, който се актуализира се актуализира ежегодно по мотивирано
предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.
На основание чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование е
прието Постановление № 128 от 29 юни 2017 г. за приемане на критерии за определяне
на средищните детски градини и средищните училища.
В съответствие с чл. 1 от Постановление № 128 от 29 юни 2017 г. за средищна детска
градина се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в
която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други
населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира
задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко
разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.
Съгласно чл. 2 от цитираното постановление, училища, в които се обучават най-малко
10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма
училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и
намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, могат да
бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и училища.
В Община Сливен ДГ „Здравец”, гр. Кермен, ОУ ,,Св. Климент Охридски”, с. Блатец,
ОУ ,,Хаджи Димитър”, с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров”, с. Гавраилово, ОУ ,,Христо
Смирненски”, гр. 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”, гр. Сливен, квартал ,,Речица” отговарят на критериите за включване в
Списъка на средищните детски градини и училища.
С цел подобряване качеството на образование и въведената целодневна организация на
обучение, предлагам Министерството на образованието и науката да включи в Списъка
на средищните детски градини и училища следните детски градини и училища от
община Сливен:
1.
Детска градина „Здравец”, ул. „Хаджи Димитър” № 1, гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен
През учебната 2018/ 2019 година в детска градина „Здравец” в гр. Кермен ще се
възпитават и отглеждат общо 41 деца, от които 23 на възраст 5 и 6 години. Броят на
пътуващите деца на възраст 5 и 6 години към детската градина, която се предлага да
бъде средищна, е 6 деца, от следните населени места:
Населено място
с. Младово

Разстояние до
Пътуващи деца
гр. Кермен
Общо:
5
годишни
6
годишни
в км
4,0
2
1
3

с. Скобелево

4,0

0

2

2

с. Николаево

4,0

0

1

1

2

4

6

Общо пътуващи деца:

С включването на ДГ „Здравец“, гр. Кермен в Списъка на средищните детски градини
и училища, на 6 деца в задължителна предучилищна възраст ще бъде осигурен
безплатен транспорт, ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят по-добри
условия за достъп до образование.

През новата учебна година детската градина ще функционира с две целодневни групи,
като към нея функционира кухня, в която се приготвя храната за децата, съгласно
действащите нормативни норми.
Подсигурен е транспорт на децата с училищния автобус, предоставен от Министерство
на образованието и науката на ОУ „Христо Смирненски”, гр. Кермен, по следните
маршрути: с. Младово – гр. Кермен, с. Николаево – гр. Кермен и с. Скобелево – гр.
Кермен. Движението се осъществява по общинска пътна мрежа, която е в добро
състояние.
2.
Основно училище ,,Св. Климент Охридски”, ул. „Българка” № 16, с. Блатец,
община Сливен, област Сливен
През учебната 2018/ 2019 година в Основно училище ,,Св. Климент Охридски” в с.
Блатец ще се обучават 279 ученици. Броят на пътуващите ученици до 16-годишна
възраст към училището, което се предлага да бъде средищно, е 216 ученици, от
следните населени места:
Населено място
с. Г.
Александрово
с. Трапоклово

Разстояние
Пътуващи ученици по класове
до с. Блатец 1
2
3
4
5
6
7 Общо:
в км
клас клас клас клас клас клас клас
12,00

13

13

7

8

6

10

8

65

7,00

5

9

9

7

4

6

7

47

с. Драгоданово

3,00

13

11

11

13

14

6

7

75

с. Глушник

6,50

5

1

4

3

11

2

3

29

36

34

31

31

35

24

25

216

Общо пътуващи ученици:

В училището ще се обучават и 19 деца на 5 и 6 години в полудневна подготвителна
група. Транспортът на учениците се извършва с два училищни автобуса, предоставени
от Министерството на образованието и науката по следните маршрути: с. Трапоклово –
с. Блатец, с. Глушник – с. Блатец, с. Горно Александрово – с. Блатец, с. Драгоданово –
Блатец. Движението се осъществява по републиканска и общинска пътна мрежа, която
е в добро състояние.
Основно училище ,,Св. Климент Охридски”, с. Блатец, община Сливен, област Сливен
има добра материална база за осигуряване целодневна организация на учебния ден.
Обедното хранене се осъществява от лицензирана кетърингова фирма за топла храна в
специално пригодено помещение.
3.
Основно училище ,,Хаджи Димитър”, ул. „Люляк” № 13, с. Бяла, община
Сливен, област Сливен
През учебната 2018/ 2019 година в Основно училище ,,Хаджи Димитър” в с. Бяла, ще се
обучават 30 ученици от I до VII клас. Броят на пътуващите ученици до 16-годишна
възраст към училището, което се предлага да бъде средищно, е 11 ученици, от следните
населени места:
Разстояние
Пътуващи ученици по класове
до с. Бяла
Населено място
1
2
3
4
5
6
7 Общо:
в км
клас клас клас клас клас клас клас
с. Новачево
5,00
1
1
2
0
0
1
2
8
с. Въглен

14,50

Общо пътуващи ученици:

1

0

0

0

1

1

0

3

2

1

2

0

1

1

2

11

Транспортът на учениците се извършва с училищен автобус, предоставен от
Министерството на образованието и науката, по следните маршрути: с.Въглен – с. Бяла
и с. Новачево – с. Бяла. Движението се осъществява по общинска пътна мрежа, която е
в добро състояние.
Основно училище ,,Хаджи Димитър”, с. Бяла, община Сливен, област Сливен разполага
с добра материална база за осигуряване целодневна организация на учебния ден.
Обедното хранене се осъществява от лицензирана кетърингова фирма за топла храна в
специално пригодено помещение.
4.
Основно училище ,,Найден Геров”, ул. „Каменица” № 2, с. Гавраилово,
община Сливен, област Сливен
През учебната 2018/ 2019 година в Основно училище ,,Найден Геров” в с. Гавраилово
ще се обучават 208 ученици от I до VII клас. Броят на пътуващите ученици до 16годишна възраст към училището, което се предлага да бъде средищно, е 122 ученици,
от следните населени места:

Населено място
с. Бинкос
с. Чинтулово

Разстояние
Пътуващи ученици по класове
до с.
2
3
4
5
6
7 Общо:
Гавраилово в 1
клас клас клас клас клас клас клас
км
7,00
0
0
1
0
1
2
0
4
7,34

с. Струпец
12,30
с. Малко
5,00
Чочовени
Общо пътуващи ученици:

0

0

0

0

23

31

33

87

3

3

3

3

4

6

8

30

0

0

0

0

0

1

0

1

3

3

4

3

28

40

41

122

Транспортът на учениците се извършва с училищен автобус, предоставен от
Министерството на образованието и науката, по следните маршрути: с. Селиминово –
с. Чинтулово – с. Гавраилово, с. Чинтулово – с. Малко Чочовени - с. Гавраилово, с.
Струпец – с. Гавраилово, с. Бинкос – с. Струпец – с. Гавраилово – с. Селиминово.
Движението се осъществява по общинска пътна мрежа, която е в добро състояние.
Основно училище ,,Найден Геров”, с. Гавраилово, община Сливен, област Сливен има
добра материална база за осигуряване целодневна организация на учебния ден.
Обедното хранене се осъществява от лицензирана кетърингова фирма за топла храна в
специално пригодено помещение.
5.
Основно училище ,,Христо Смирненски”, ул. „Иван Вазов” № 33, гр. Кермен,
община Сливен, област Сливен
През учебната 2018/ 2019 година в Основно училище ,,Христо Смирненски”в гр.
Кермен, ще се обучават 125 ученици от I до VII клас. Броят на пътуващите ученици до
16-годишна възраст към училището, което се предлага да бъде средищно, е 40 ученици,
от следните населени места:
Населено място
с. Младово
с. Биково

Разстояние
Пътуващи ученици по класове
до гр. Кермен 1
2
3
4
5
6
7 Общо:
в км
клас клас клас клас клас клас клас
5,00
3
2
4
1
4
2
2
18
9,00

0

0

2

1

3

0

1

7

с. Николаево

5,00

0

0

1

2

0

1

3

7

с. Скобелево

5,00

1

3

1

0

2

0

1

8

4

5

8

4

9

3

7

40

Общо пътуващи ученици:

Транспортът на учениците се извършва с училищен автобус, предоставен от
Министерството на образованието и науката, по следните маршрути: с. Николаево – гр.
Кермен, с. Скобелево – гр. Кермен, с. Биково – гр. Кермен, с. Младово – гр. Кермен.
Движението се осъществява по общинска пътна мрежа, която е в добро състояние
Основно училище ,,Христо Смирненски”, гр. Кермен, община Сливен, област Сливен
има добра материална база за осигуряване целодневна организация на учебния ден.
Обедното хранене се осъществява от лицензирана кетърингова фирма за топла храна в
специално пригодено помещение.
6.
Основно училище ,,Христо Ботев”, ул. „Самуил” № 64, с. Самуилово, община
Сливен, област Сливен
През учебната 2018/ 2019 година в Основно училище ,, Христо Ботев” в с. Самуилово
ще се обучават 317 ученици от I до VII клас. Броят на пътуващите ученици до 16годишна възраст към училището, което се предлага да бъде средищно, е 113 ученици,
от следните населени места:

Населено място
с. Гергевец

Разстояние
до с.
Самуилово
в км
3,00

Пътуващи ученици по класове
1
2
3
4
5
6
7 Общо:
клас клас клас клас клас клас клас
4

14

6

4

11

5

6

50

с. Глуфишево

6,00

10

8

8

11

6

5

10

58

с. Панаретовци

4,00

0

0

1

0

1

0

0

2

с. Чокоба

10,00

0

0

1

0

0

2

0

3

14

22

16

15

18

12

16

113

Общо пътуващи ученици:

Транспортът на учениците се извършва с училищен автобус, предоставен от
Министерството на образованието и науката, по следните маршрути: с. Панаретовци –
с. Глуфишево – с. Самуилово, с. Чокоба – с. Глуфишево – с. Панаретовци – с.
Самуилово, с. Гергевец – с. Самуилово. Движението се осъществява по общинска пътна
мрежа, която е в добро състояние.
Основно училище ,,Христо Ботев” с. Самуилово, община Сливен, област Сливен
разполага с добра материална база за осигуряване целодневна организация на учебния
ден. Обедното хранене се осъществява от лицензирана кетърингова фирма за топла
храна в специално пригодено помещение.
7.
Основно училище ,,Св. св. Кирил и Методий”, ул. „Йордан Йовков” № 27, кв.
,,Речица”, гр. Сливен, община Сливен, област Сливен
През учебната 2018/ 2019 година в Основно училище ,,Св. св. Кирил и Методий” в гр.
Сливен, кв. ,,Речица, ще се обучават 208 ученици от I до VII клас. Броят на пътуващите
ученици до 16-годишна възраст към училището, което се предлага да бъде средищно, е
40 ученици, от следните населени места:
Населено място

Разстояние
до кв.

1

Пътуващи ученици по класове
2
3
4
5
6

7

Общо:

с. Ковачите
с. Мечкарево

„Речица”, гр. клас клас клас клас клас клас клас
Сливен
в км
11,00
2
2
4
5
5
5
5
6,00

Общо пътуващи ученици:

28

4

1

2

1

1

3

0

12

6

3

6

6

6

8

5

40

Транспортът на учениците се извършва с училищен автобус, предоставен от
Министерството на образованието и науката, по следните маршрути: с. Мечкарево – кв.
„Речица”, гр. Сливен, с. Ковачите – кв. „Речица”, гр. Сливен. Движението се
осъществява по общинска пътна мрежа, която е в добро състояние.
Основно училище ,,Св. св. Кирил и Методий” гр. Сливен, кв. ,,Речица”, община Сливен,
област Сливен има добра материална база за осигуряване целодневна организация на
учебния ден. Обедното хранене се осъществява от лицензирана кетърингова фирма за
топла храна в специално пригодено помещение.
8.
Основно училище ,,Васил Левски”, ул. „Васил Левски” № 6, с. Стара река,
община Сливен, област Сливен
През учебната 2018/ 2019 година в Основно училище ,,Васил Левски” в с. Стара река
ще се обучават 53 ученици от I до VII клас. Броят на пътуващите ученици до 16годишна възраст към училището, което се предлага да бъде средищно, е 21 ученици, от
следните населени места:

Населено място
с. Изгрев

Разстояние
до с. Стара
река
в км
10,00

Пътуващи ученици по класове
1
2
3
4
5
6
7 Общо:
клас клас клас клас клас клас клас
1

0

0

1

1

3

0

6

с. Божевци

6,00

0

1

3

1

0

0

2

7

с. Средорек

4,00

0

1

2

2

0

1

2

8

1

2

5

4

1

4

4

21

Общо пътуващи ученици:

Транспортът на учениците се извършва с училищен автобус, предоставен от
Министерството на образованието и науката, по следните маршрути: с. Изгрев – с.
Стара река и с. Божевци – с. Средорек – с. Стара река. Движението се осъществява по
общинска пътна мрежа, която е в добро състояние.
Основно училище ,,Васил Левски”, с. Стара река, община Сливен, област Сливен има
добра материална база за осигуряване целодневна организация на учебния ден.
Обедното хранене се осъществява от лицензирана кетърингова фирма за топла храна в
специално пригодено помещение.
9.
Основно училище ,,Св. Паисий Хилендарски”, ул. „Ленин” № 15, с.
Тополчане, община Сливен, област Сливен
През учебната 2018/ 2019 година в Основно училище ,,Св. Паисий Хилендарски” в с.
Тополчане ще се обучават 451 ученици от I до VII клас. Броят на пътуващите ученици
до 16-годишна възраст към училището, което се предлага да бъде средищно, е 68
ученици, от следните населени места:

Населено място
с. Калояново

Разстояние
до с.
Тополчане
в км
4,50

Общо пътуващи ученици:

Пътуващи ученици по класове
1
2
3
4
5
6
7 Общо:
клас клас клас клас клас клас клас
11

17

13

6

3

10

8

68

11

17

13

6

3

10

8

68

В училището ще се обучават и 136 деца на 5 и 6 години в две полудневни
подготвителни групи.
Транспортът на учениците се извършва с училищен автобус, предоставен от
Министерството на образованието и науката, по маршрута с. Калояново – с. Тополчане.
Движението се осъществява по общинска пътна мрежа, която е в добро състояние.
Основно училище,, Св. Паисий Хилендарски”, с. Тополчане, община Сливен, област
Сливен има добра материална база за осигуряване целодневна организация на учебния
ден. Обедното хранене се осъществява от лицензирана кетърингова фирма за топла
храна в специално пригодено помещение.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2 от
Закона за предучилищното и училищното образование и Постановление № 128 от 29
юни 2017 година на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните детски градини и училища, предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.

Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в Списъка на
средищните детски градини и училища за учебната 2018/ 2019 година следните
детски градини и училища от община Сливен: ДГ „Здравец”, гр. Кермен, ОУ ,,Св.
Климент Охридски”, с. Блатец, ОУ ,,Хаджи Димитър”, с. Бяла, ОУ ,,Найден Геров”,
с. Гавраилово, ,,ОУ ,,Христо Смирненски”, гр. 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”, гр. Сливен, квартал ,,Речица”.

2.

Възлага на кмета на Община Сливен да внесе мотивирано предложение за
включване на горепосочените детски градини и училища в Списъка на средищните
детски градини и училища за учебната 2018/ 2019 година, в срок до 10 септември в
Министерството на образованието, съгласно чл. 3 от Постановление № 128 от 29
юни 2017 година на Министерски съвет.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.

3.

ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 41
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: утвърждаване на съществуването на слети паралелки, паралелки с брой
ученици под минималния, намаляване и увеличаване на броя на групите в детски
градини за учебната 2018/ 2019 год.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование (приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.) и
във връзка с направените предложения от директорите на учебните и детски заведения
за настъпилите промени в броя на децата и групите в детските градини и учениците в
паралелките на учебните заведения, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1.

Утвърждава съществуването на паралелки с брой ученици под установения
минимум от 1 до 12 клас за учебната 2018/ 2019 год. на основание чл. 68, ал. 1,
т.2 и т.3, чл. 68, ал.2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование от
05.10.2017 год., както следва:

№

Наименование на
училището

Населено място

1

СУ „Х. М. Пашов”

гр. Сливен

2

ОУ „Хаджи Димитър”
защитено училище

с. Бяла

Клас

Брой
ученици в
паралелката

Минимален
брой ученици в
паралелка

X

13

18

I

6

16

II

4

16

III

3

16

IV

3

16

V

5

18

VI

6

18

VII

3

18

3

4

5

ОУ „Найден Геров”

ОУ „Братя Миладинови”

ОУ „Васил Левски”
защитено училище

с. Гавраилово

с. Злати войвода

с. Стара река

I

12

16

IV

13

16

V

11

18

VI

17

18

VII

11

18

I

3

16

II

6

16

III

8

16

IV

8

16

V

9

18

VI

11

18

VII

8

18

Допълнителното финансиране на паралелките с брой на учениците по-малък от
минималния да се определи въз основа на броя на децата и учениците по данни от
националната електронна информационна система за предучилищно и училищно
образование /НЕИСПУО/, съгласно размера на единния разходен стандарт за дете или
ученик, определен от Министерството на финансите и методиката зададена в Наредба
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование и в Постановление № 121 от 23 юни 2017 г. за приемане на критерии за
определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране.
2. Утвърждава съществуването на слети паралелки, както следва:

№

Наименование на
училището

Населено място

Клас

Брой ученици в
паралелката

1

ОУ „Братя Миладинови”

с. Злати войвода

I + II

22 /15 + 7/

3. Утвърждава следното увеличаване и намаляване на групите в детските
градини:

№

1

Наименование
на детската
градина

Населено
място

ДГ „Здравец”

гр. Сливен

Брой групи през
учебната 2017/2018

Брой групи през
учебната 2018/2019

Целодневни Полудневни Целодневни Полудневни
4

1

4

0

2

ДГ „Зорница” ППГ в кв.
„Дебелата кория”

гр. Сливен

5

1

5

0

3

ДГ „Роза”

с. Желю
войвода

1

2

2

1

4

ДГ „Зорница” ППГ в с. Струпец

с. Струпец

0

1

0

0

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

Т. 42
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – общински съветник, председател на ПК ОНКВ
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен бяха входирани следните искания за отпускане на
финансови средства от:
1. Георги Стоянов - кмет на кметство с. Мечкарево, общ.Сливен за провеждане на
регионалния фолклорен събор „Зимни празници“ с. Мечкарево. Целта на събора е да
популяризира фолклорната култура сред младите хора и да ги запознае с
традиционната зимна обредност в региона;
2. Атанас Чанев – представител на АСК“Скорпион“ и организатор на
Международно автомобилно рали „Сливен - 2018“;
3. Федерация на Културно-просветните дружества на каракачаните в България за
организация и провеждане на Традиционния събор на каракачаните в м. „Карандила“,
на който се представят културата, традициите, фолклора и езика на каракачанската
общност.
4. Силвена Панайотова – председател на НЧ „Пробуда-1938“ с. Панаретовци,
общ.Сливен по повод 80 - годишния юбилей на читалището, който ще бъде отбелязан с

тържествен концерт с участието на художествените колективи към читалището –
фолклорна певческа група и детска група за художествени дейности.
5. Веселин Райков – председател на НЧ „Отец Паисий-1928“ - с. Трапоклово,
общ.Сливен за отпускане на финансови средства по повод 90 години от основаването
на читалището.
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 500 /петстотин / лева на НЧ
„Пробуда-1938“ с. Панаретовци, общ.Сливен по повод 80 - годишния юбилей на
читалището за озвучаване, музикален съпровод, почетен знак и грамоти.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „Средства за образователни прояви с
деца и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2018 год.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 700 /седемстотин / лева на НЧ
„Отец Паисий-1928“ - с. Трапоклово, общ.Сливен за честване 90 години от
основаването на читалището.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.4 „Средства за мероприятия и прояви
от културния календар на община Сливен и културни институции“ на Приложение № 9
от бюджета на община Сливен за 2018 год.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хилядя / лева на Федерация
на Културно-просветните дружества на каракачаните в България за организация и
провеждане на Традиционния събор на каракачаните в м. „Карандила“ за рекламни
материали и брошури.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „Средства за образователни прояви с
деца и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2018 год.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева
на:
1. Кметство - с. Мечкарево, общ.Сливен за провеждане на регионалния
фолклорен събор „Зимни празници“ с. Мечкарево;
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „Средства за образователни прояви с
деца и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2018 год.
2. АСК“Скорпион“ за организиране и провеждане на Международно
автомобилно рали „Сливен - 2018“.
Средствата да се осигурят от Раздел II, т.3 „Средства за образователни прояви
с деца и ученици“ на Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2018 год.
V. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да обявяват или
рекламират спомоществователството на Общински съвет Сливен за конкретните
инициативи.
VI. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да представят до
28.12.2018год. отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

Т. 43
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р Иван Данчев – общински съветник
ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет постъпиха заявления от граждани за финансова помощ и
становища по тях от общинската администрация както следва:
1.П.А.А. от гр.Сливен за лечение и транспортни разходи;
2. А.Ю.А. от гр.Сливен за лечение и транспортни разходи.
3. С.Г.М. от гр.Сливен за лечение;
4. С.К.А. от гр.Сливен за лекарства и консумативи за лечение на съпруга й –
Х.А.А.;
5. И.Г.М. от гр.Сливен за допълване на лечението и рехабилитация;
6. С.А.Д. от гр.Сливен за допълване на лечението, лекарства и консумативи;
7. С.К.С. от гр.Сливен за допълване на лечението;
8. Т.Д.Г. от с.Бяла, общ.Сливен за посрещане на социалните си нужди;
9. В.В.Р. от гр.Сливен за лечение;
10. М.М.И. от гр.Сливен за рехабилитация и лекарства;
11. П.Д.Г. от гр.Сливен за лечение
12. П.Г.П. от гр.Сливен за закупуване на индивидуален обдишващ апарат;
13. Ю.Ю.А. от с.Градско, общ.Сливен за терапия и пътни разходи на сина му –
Д.Ю.Ю.
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 250 / двеста и петдесет / лева на:
1. Т.Д.Г. с ЕГН ………. от с.Бяла, общ.Сливен, ……… за посрещане на
социалните си нужди;
2. В.В.Р. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………. за лечение.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 / триста / лева на:
1. С.Г.М. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………… за лечение;
2. М.М.И. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….. за рехабилитация и лекарства.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 / четиристотин / лева на:
1. С.К.А. от гр.Сливен, …………. за лекарства и консумативи за лечение на
съпруга й – Х.А.А. с ЕГН ………….;
2. П.Д.Г. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, …………. за лечение.

IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 / петстотин / лева на:
1. П.А.А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….. за лечение и транспортни
разходи;
2. И.Г.М. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………… за допълване на лечението и
рехабилитация.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева на:
1. А.Ю.А. с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….. за лечение и транспортни
разходи;
2. С.А.Д. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………. за допълване на лечението,
лекарства и консумативи.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 / осемстотин / лева на
С.К.С. с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………. за допълване на лечението.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 / хиляда / лева на Ю. Ю. А. от
с.Градско, общ.Сливен за терапия и пътни разходи на сина му – Д.Ю.Ю. с ЕГН
…………..
VIII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева на
П.Г.П. с ЕГН …………. от гр.Сливен, ………. за закупуване на индивидуален
обдишващ апарат.
IX. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „ Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет ”.
X. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 28.12.2018год.
разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна
политика при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
Д-Р ИВАН ДАНЧЕВ

