Т. 1
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ КЕРАНАКА СТАМОВА – общински съветник, Заместник председател на Комисия
по Символика на Община Сливен
ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за символиката на община Сливен
Комисията по символика на Община Сливен внася предложения за удостояване със
званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината“.
На свое заседание комисията разгледа номинациите за удостояване с почетното
звание и прие да предложи на Вашето внимание кандидатурите на проф. д.т.н. инж.
Станимир Карапетков и Иван Савов.
Проф.д.т.н.инж. Станимир Карапетков завършва висшето си образование през
1986 г. в Ленинградски политехнически институт с пълно отличие. През 1987 год.
постъпва като асистент в катедра „Механика“ на Инженерно-педагогически факултет –
Сливен към Технически университет – София. През 1995 год. защитава научна степен
„кандидат на техническите науки“, а през 2012 год. най-високата научна степен „доктор
на техническите науки“. Професор е от 2006 год., а от 2018 год. и академик на
„Академия за иновации и развитие“. За научната си и научно-приложна дейност, за
съществения си принос за развитието на университета, проф.д.т.н. инж. Станимир
Карапетков е награждаван няколкократно с юбилеен медал и почетна грамота на ТУСофия и три пъти със златен медал на ТУ-София. Благодарение на неговите
административно-управленски качества дълги години той е действащ управленец,
мениджиращ успешно две висши училища в Сливен, подготвящи инженерни кадри.
Под негово ръководство Сливен се утвърди като студентски и академичен град.
Голям е неговия принос за просперитета на гр. Сливен.
Иван Савов - живописец, сценограф, режисьор е роден в Сливен през 1944 г.
Завършва Гимназията за приложни изкуства в града. Многостранността на неговия
талант и неговите реализации продължават да изумяват публиката.
В забележителната му творческа биография са вписани над 200 сценографски
проекта за оперни, балетни и драматични спектакли. За първи път се представя на
сцената на Софийската опера през 1974 г. с балета „Легенда за любовта“.
Дълги години (1982 – 1994) работи като главен художник на Русенската опера.
Бил е главен художник и режисьор и в Бургаската опера, режисьор и сценограф в
Камерна опера – Благоевград, главен художник на Старозагорската опера.
От 1991 г. творческите идеи на Иван Савов завземат нова територия, като
започва да се занимава и с режисура. Оттогава той е реализирал сценично 24 оперни
заглавия, а негови спектакли са представяни в почти всички европейски държави, както
и в Америка и Азия.

Носител е на Сребърна лира (1987), Награда за сценография на СБХ (1982),
Кристална лира (2004), Златна лира за цялостно творчество. Има над 10 самостоятелни
изложби – живопис и сценография.
Негови творби са притежание на Националната галерия, галериите в Сливен,
Стара Загора, Русе и на многобройни частни колекционери у нас и в чужбина
(Швейцария, Белгия, САЩ, Швеция и др.).
Неговият принос към културното развитие на града е отчетен както от
професионалната гилдия на художниците така и от представителите на обществеността
на Сливен, каквито са членовете на обществената комисия, която му присъди
престижната награда. Носител на наградата на община Сливен за изкуство и култура
„Добри Чинтулов“ за 2018 год.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.41, ал.1, във връзка с чл.43, ал.1, т.3 и 4
от Наредба за символиката на община Сливен, предлагам Общинският съвет да приеме
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината“
проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков за изключителен принос и заслуги за
развитието на Сливенска община.
2. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината“
Иван Савов за особени заслуги към град Сливен и общината в областта на културата.
ВНАСЯ:
КЕРАНКА СТАМОВА
Т. 2
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
внася ПЕПА ЧИЛИКОВА
За Кмет на община Сливен
съгласно Заповед № РД 15-2237/21.08.2018 г.
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване,
отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Действащата в момента Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и
регистрация на животни на територията на община Сливен е приета с Решение №
858/25.03.2010 год. на Общинския съвет – Сливен, изм. и доп. с Решение №

951/12.08.2010 год., изм. с Решение № 1305/07.06.2011 год. , изм. и доп.с Решение №
966/25.01.2018 г. в сила от 01.02.2018 г.
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на
територията на община Сливен:
1. Причини, налагащи приемането на новата наредба:
Причини налагащи промяната на Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и
регистрация на животни на територията на община Сливен са настъпили изменения и
допълнения в чл. 133 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и други повисши нормативни актове и произтичащата от това необходимост от актуализация на
досега действащите общински разпоредби.
2. Цели които се поставят:
Регламентиране на по-конкретни и ясни условия за отглеждане на селскостопански
животни за лични нужди в населените места на Община Сливен.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба.
Прилагането на Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на
животни на територията на община Сливен не е свързано с изразходване на
допълнителни средства от бюджета на общината.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива.
Подобряване на контрола върху отглежданите в населените места на община Сливен
селскостопански животни за лични нужди.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване
отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен е в
съответствие с действащото национално законодателство, не противоречи на актове от
по-висока степен
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове,
предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община
Сливен, ведно с мотивите за приемането й е оповестена на интернет страниците на
община Сливен и Общински съвет – Сливен. На заинтересованите лица е предоставена
възможност да отправят предложения и становища по изготвения проект. В
предоставения 30 - дневен срок от 20.07.2018 г. не са постъпили други предложения.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам
Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване,
отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен,
както следва:
§ 1. В чл. 1, абревиатурата „РВМС“ се заменя с „ОБДХ“
§ 2. В чл. 10, се добавя ал. 4:
,,ал. 4 Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди да се извършва в
ограден двор в сгради и постройки отговарящи на следните изисквания:
1. Стопанските постройки за отглеждане на домашни животни отговарят на
изискванията на ЗУТ за вида и отстоянието от съседни сгради и имоти,

посочените отстояния могат да бъдат намалени при представяне на нотариално
заверена декларация за съгласие от съседите.
2. Да има изградени водонепроницаеми подове, позволяващи лесно почистване и
дезинфекция.’’
§ 3. Чл. 23, ал. 1 се изменя по следния начин:
„(1) Контролът по настоящата наредба се извършва от кметовете и кметските
наместници на населените места в община Сливен, както и от определени със заповед
на кмета длъжностни лица.“
§ 4. Чл. 29 се изменя по следния начин:
,, Който не изпълни разпоредбата на чл. 10 ал. 3 и ал. 4, чл. 11 ал. 2, чл. 16 и чл. 17 , се
наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 150 до 200 лв.’’
Допълнителни разпоредби
§ 5. В§ 1, т. 5 се изменя по следния начин:
,, "Лични нужди" е отглеждане на продуктивни животни в лични стопанства с цел
добив на суровини и храни за лична употреба.’’
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.
Приложение: Извадка от интернет страницата на Общински съвет – Сливен, ведно с
проекта и мотивите;
ВНАСЯ:
ПЕПА ЧИЛИКОВА
За Кмет на община Сливен
съгласно Заповед № РД 15-2237/21.08.2018 г.

Т. 3
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. 4
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. 5
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от д-р ДИМИТЪР ПАВЛОВ – общински съветник
Относно: Изменение на Решение № 120/25.02.2016 г. на Общински съвет – Сливен,
отнасящо се до промени в състава на обществената комисия за избор на носител на
наградата „Милосърдие“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изпълнението на Наредбата за символиката на Община Сливен и
по повод смени на статута и служебното положение на някои от членовете на
комисията за избор на носител на наградата „Милосърдие“ се налага да бъде извършена
промяна в състава й.
Промени са настъпили в управлението на Българския лекарски съюз и на Съюз
на инвалидите – Сливен.
В състава на комисията за избор на носител на наградата „Милосърдие“ влизат
специалисти в областта на здравеопазването и социалното подпомагане. В
обществената комисия има и представители на Общината и Общинския съвет.
Предлагам на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66 ал. 1 и 2 и чл. 67 ал. 1 и 2 от Наредба за символиката на
Община Сливен /приета с Реш. № 1244/24.04.2014 г., изм. с Реш. № 1399/27.08.2014 г.,
изм. и доп. с Реш. № 180/28.04.2016 г./ след като разгледа и обсъди предложението,
Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
§ 1. Изменя Приложение 4 на Решение № 120/25.02.2016 г., както следва:
1. Освобождава д-р Николай Иванов като член на Обществената комисия за
избор на носител на наградата „Милосърдие“;
2. Утвърждава д-р Богдан Сотиров – председател на Регионалната колегия на
БЛС за член на обществената комисия за избор на носител на наградата „Милосърдие”
до края на мандата през 2019 г.
3. Освобождава Тончо Тончев като член на обществената комисия за избор на
носител на наградата „Милосърдие”
4. Утвърждава Веселин Василев – Регионален председател на Съюз на
инвалидите – Сливен. ” до края на мандата през 2019 г. на мястото на Тончо Тончев;
§ 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 120/25.02.2016 г.
§3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
ВНАСЯ,
д-р ДИМИТЪР ПАВЛОВ

Т. 6

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 31.08.2018 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
108 056 496 лв.
- по разходите, общо
108 056 496 лв.
І. По съществени причини за изменението на бюджета:
1. Приходи.
Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на градската среда на
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 56 600 лв. След верифициране на разходите,
сумата ще бъде възстановена през 2019 г.
2. Разходи:
2.1. Постъпило е искане от директора на ДГ „Зорница” гр. Сливен за
дофинансиране на специалната група за деца с множество увреждания за 2018 г. с 5 435
лв. Предлагам да се планират средства за финансиране на детската градина за сметка на
резерва за непредвидени и неотложни разходи.
2.2. Във връзка с докладна на кмета на с. Горно Александрово е необходимо да
се планират средства за ограждане на гробищния парк на селото – 3 000 лв. за сметка на
резерва за непредвидени и неотложни разходи.
2.3. Необходимо е да се промени плана между разходи за издръжка (певантивна
дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии, текущ ремонт на
улици) и резерва за непредвидени и неотложни разходи по предложение на
второстепенен разпоредител с бюджет (заместник кмет „ФОИ” за БС „Управление”).
2.4. Постъпило е искане от кмета на с. Ичера за изграждане на система за
видеонаблюдение. Предлагам да се планират средства за финансиране – 1 300 лв. за
сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
2.5. Постъпило е искане за увеличаване на капиталовите разходи – програмен
продукт "Електронен прием в 1 клас", във връзка с изменение на нормативната уредба
за други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения на
стойност 10 660 лв. Предлагам да се планират средства за финансиране – 7 200 лв. за
сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
2.6. Постъпило е съобщение от Окръжен съд – Сливен за искова молба от
изпълнителя по договор от 24.05.2015 г. за обект „СНАВР за овладяване бедствено
положение вследствие на активирано свлачище на територията на с.Сотиря, Община
Сливен” – неизплатено възнаграждение от 99 795 лв. За финансиране на разходите по
договора е входирано искане за финансиране на основание глава трета, раздел ІІ, чл. 15
и 16, т. 3 от Правилника на Междуведомствената комисия за възстановяване и

подпомагане към Министерски съвет. Към момента не са получени средства от
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Предлагам да се
планират средства за разплащане на задължението за сметка на разходите за издръжка –
дейност „Общинска администрация”.
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. септември
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.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /
Т. 7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от КЕРАНКА СТАМОВА – общински съветник, заместник-председател на Комисия по
символика при община Сливен
ОТНОСНО: Именуване на територията, обхваната от обект „Благоустрояване на
поречието на двата бряга на река „Асеновска“, между мостовете на бул.“Тракия“ и
ул.“Генерал Скобелев“, по протежение на ул.“6-ти септември“ и ул.“Димитър

Пехливанов Добрович““ по проект „Подобряване на градската среда в Сливен“ Парк
„Каймакчалан“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет постъпи предложение кмета на община Сливен за
именуване на обект „Благоустрояване на поречието на двата бряга на река „Асеновска“,
между мостовете на бул.“Тракия“ и ул.“Генерал Скобелев,“ по протежение на ул.“6-ти
септември“ и ул.“Димитър Пехливанов Добрович““ част от Проект „Подобряване на
градската среда в Сливен“ парк „Каймакчалан“.
Предложението на кмета е
комплектовано с всички изискуеми от Наредбата за именуване, преименуване на
общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени
елементи на територията на община Сливен. Предложение със същото съдържание бе
направено и от Доброслав Иванов – НФСБ-Сливен, Момчил Пантелеев – Гражданско
сдружение „Св. Георги Победоносец“ Василен Васевски – Сдружение „Сливенци в
Чикаго за Сливен“ – Чикаго
Името Каймакчалан е неразривно свързано с българската история и с град
Сливен. През Първата световна война там се е състояла битка между българската и
сръбската армия, която остава завинаги в златните страници на българската бойна
слава. Сражението при Каймакчалан е еманация на българския дух и мъжество – онзи
прочут дух, който кара войните от 11-ти сливенски пехотен полк да забравят за смъртта
и да се сражават като лъвове срещу превъзхождащия ги неприятел. Загубите му при
отбраната на върха са 29 офицера, 529 войници, ранени над 2000 души. Сърбите губят
5000души главно поради българската артилерия.
На свое заседание Комисията по символика разгледа предложенията и със свое
решение, прието с протокол №15/18.09.2018 год. ги подкрепи.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.4, ал.2 от Наредбата за
именуване, преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване
на паметници и художествени елементи на територията на община Сливен предлагам
Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Именува територията, обхваната от обект „Благоустрояване на поречието на
двата бряга на река „Асеновска“, между мостовете на бул.“Тракия“ и ул.“Генерал
Скобелев“, по протежение на ул.“6-ти септември“ и ул.“Димитър Пехливанов
Добрович““
по проект „Подобряване на градската среда в Сливен“
Парк
„Каймакчалан“.
ВНАСЯ,
КЕРАНКА СТАМОВА

Т. 8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална
инспекция по околната среда и водите, част от внесените отчисления по
чл.64 от ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите
отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община
Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Регионално сдружение „Регионален център за управление на отпадъците“, регион
Ямбол има сключен договор с ДЗЗД „Обединение Екосорт Ямбол“ за „Предоставяне
на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на
разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора,
Тунджа и Стралджа“.
От 01.05.2018 г. до 31.08.2018 г. в сепариращата инсталация на ДЗЗД „Обединение
Екосорт Ямбол“ са обработени 11 924,760 тона смесени битови отпадъци от
организираната система за сметоизвозване на Община Сливен.
За предварителното третиране (сепариране) преди депониране на тези отпадъци
Община Сливен следва да заплати сумата от 408 577,15 лв. с ДДС.
Съгласно чл. 24. (1) т.6 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 2013 г.) Натрупаните средства от
отчисленията по чл. 20 от наредбата се разходват от общините чрез техните бюджети за
дейности по предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в
т.ч. рециклиране.
Община Сливен разполага с отчисления по чл.64 от ЗУО от закрито депо за
неопасни отпадъци с.Сотиря (към декември 2015 г.), които са под разпореждането на
РИОСВ, Стара Загора.
В тази връзка Община Сливен има възможност да подаде заявление до
директора на РИОСВ, Стара Загора, за осигуряване на средствата необходими за
предварително третиране на битови отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.
Във връзка с гореизложеното и изискванията по чл. 25 ал.2 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за представяне на решение от
Общински съвет – Сливен, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
предлагам на Общинския съвет Сливен да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска от РИОСВ
Стара Загора да използва суми от натрупаните преди месец декември 2015 г. средства
от отчисления по чл.64 от ЗУО за:
1. Предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен за периода 01 май - 31 август 2018 г. в размер
на 408 577,15 лв. с ДДС.

2. Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички действия по
изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, подаването му и използване на
получените средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за разплащане за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
настоящото решение.
ВНОСИТЕЛ:
Стефан Радев
Кмет на Община Сливен
Т. 9
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.
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.
На основание чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие (ППЗРР) изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез
годишни доклади за неговото наблюдение и изпълнение. Съгласно чл. 23, т. 4 от Закона
за регионалното развитие (ЗРР) Кметът на общината представя Годишния доклад за
одобряване от Общински съвет. Приложеният Годишен доклад съдържа обобщени
резултати от изпълнението на мерките, предвидени в Общинския план за развитие на

Община Сливен през периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Следвана е структурата
на ОПР – стратегически цели, приоритети и специфични цели.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 23, т.4 от ЗРР, чл. 40 от ППЗРР
и чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския
план за развитие на Община Сливен за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
Приложения:
1. Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Сливен за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г./на хартиен и
електронен носител/.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ
Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр.Сливен от м.януари
до м.юни 2018 година.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация кметовете на общини организират изпълнението на актовете на
общинските съвети и два пъти в годината внасят отчет за изпълнението им два пъти в
годината. Предлагам на Вашето внимание отчет за изпълнението на решенията на
Общински съвет Сливен, приети от месец януари до месец юни 2018 година.
Предлагам на основание чл.21, ал.1, т.24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет да приеме
следното
РЕШЕНИЕ :
Приема отчета на Кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския
съвет от месец януари 2018 год. до месец юни 2018 година.
С УВАЖЕНИЕ:
СТЕФАН РАДЕВ

Кмет на Община Сливен
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРИЕТИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА И ОТЧЕТЕНИТЕ КАТО
НЕИЗПЪЛНЕНИ, ПРИЕТИ ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОД.
През отчетният период са проведени общо шест заседания на Общински съвет
гр.Сливен. На тях са обсъдени решения с поредни номера от № 966 до № 1216.
В началото предоставям на вашето внимание изпълнението на отчетените като
неизпълнени в предходния отчет решения.В хронологичен ред, решенията на Общински съвет
Сливен и тяхното изпълнение има следния подробен вид
Решение № 759/27.07.2017г.
Относно : Увеличаване капацитета на Звено „Домашен помощник” към „Домашен социален
патронаж”- гр.Сливен
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 761/27.07.2017г.
Относно : Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и „ПЕНЕЛОПА ГРУП“ЕООД
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор № 715/26.01.2018 год.
Решение № 762/27.07.2017г.
Относно : Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост,
представляващ жилище, апартамент с адрес: гр. Сливен, кв. „Дружба“, бл. №1, вх. Б, ет.5,
ап.14
Изпълнение: Заповед за търг № РД15-2101/28.08.17г. Проведен търг, на който не са се
явили кандидати.
Решение № 763/27.07.2017г.
Относно: Продажба на самостоятелен обект-частна общинска собственост,
представляващ гараж с адрес: гр. Сливен, ул. „Аргира Жечкова“ №5, вх. Б, ет.1, гараж №6
Изпълнение : Заповед за търг № РД15-2102/28.08.17г. Проведен търг, на който не са се
явили кандидати. Насрочен нов търг за 25.09.2018 год.
Решение № 771/27.07.2017г.
Относно : Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот - частна
общинска собственост в с.Гергевец, общ.Сливен УПИ ІІІ, кв.36, с площ от 525 кв.м.
Изпълнение : Заповед за учредяване право на строеж № РД15-2070/24.08.17г.
Решение № 778/27.07.2017г.
Относно : Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с № 061044, находящ се в землището на с.Струпец,
община Сливен.
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 786/27.07.2017г
Относно : Утвърждаване на Протокол № 11 от заседание на Управителния съвет на
Общински фонд „Култура” към Община Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение : № 796/31.08.2017г.

Относно : Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за поемане на
дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията
на частно предлагане
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 799/31.08.2017г.
Относно : Промяна капацитета на социална услуга Център за социална рехабилитация и
интеграция гр. Сливен
Изпълнение : Не е изпълнено, тъй като няма яснота как ще продължи финансирането на
услугата „Личен асистент“.
Решение № 816/31.08.2017г.
Относно :
Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране
на язовир, публична общинска собственост, изграден в имот № 30990.53.153, намиращ се в
местността Мешилика по кадастралната карта на с. Злати войвода, Община Сливен
Изпълнение : Заповед за комисия № РД15-2140/01.09.17г. В процес на изпълнение.
Решение № 817/31.08.2017г.
Относно : Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир,
публична общинска собственост, изграден в имот № 000 110, по плана за земеразделяне на
землището на с. Биково, община Сливен
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение № 818/31.08.2017г.
Относно : Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир,
публична общинска собственост, изграден в имот № 000 314, намиращ се в местността
Караорман по Картата на възстановената собственост на с. Глуфишево, община Сливен
Изпълнение : Заповед за комисия № РД15-2140/01.09.17г. В процес на изпълнение.
Решение № 820/31.08.2017г.
Относно : Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
плувен басейн с размери 25/12,50 м, обслужващи помещения (бани, санитарни възли,
съблекални, коридори, самостоятелен етаж под басейна с абонатна станция) с обща полезна
площ 923 кв.м. в ХІІ ОУ „Елисавета Багряна”, гр.Сливен
Изпълнение : Проведен търг. Със Заповед № РД-15-1634/28.05.2018 год. определен
спечелил търга, но същият отказа да сключи договор за наем.
Решение № 854/28.09.2017г.
Относно: Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе върху
поземлен имот общинска собственост в землището на гр.Сливен и разрешаване
изработването на проект за ПУП-парцеларен план за линейните обекти на техническата
ифраструктура
Изпълнение : Заповед за ПУП- РД15-2416/20.10.17г. Изпълнено.
Решение № 870/17.10.2017г.
Относно : Даване на съгласие за партньорство на Община Сливен в проект „Подкрепа за
предприемачеството в област Сливен” по процедура BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за
предприемачество“, Приоритетна ос 1 - „Подобряване достъпа до заетост и качеството на
работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 878/17.10.2017г.
Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план – план за регулация
Относно :за УПИ VI-78, кв.93, кв.”Комлука”, гр.Сливен, като отпада УПИ VI-78, образуват
се два нови УПИ VI-78 и УПИ ХVIII-78 и се променя частично уличната регулация пред лицето

на новообразувания УПИ ХVIII-78, като към същия се предава по регулация свободна общинска
площ от имот 677338.504.88.
Изпълнение : В процес на изпълнение.
Решение № 893/16.11.2017г.
Относно : Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 г., приоритетна ос "Отпадъци",
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1ОP0022.005 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталациия за разделно събирани
зелени и/или биоразградими отпадъци“ и решение Община Сливен да не се присъединява към
друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след
окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедурата
Изпълнение : Проектът е подадени се оценява. Заради високите нови изисквания
на оценителната комисия и въвеждане на задължително съфинансиране по време на оценката
на проектното предложение общината се е отказала от понататъшна оценка.
Решение № 910/16.11.2017г.
Относно :
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за охраняем паркинг,
находящ се североизточно от кв.33 на кв.„Промишлена зона“, гр.Сливен
Изпълнение : Заповед за търг № РД15-1/02.01.18г. Проведен търг, на който не са се
явили кандидати.
Решение № 914/16.11.2017г.
Относно : Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-2822/14.12.17г. В процес на изпълнение.
Решение № 927/14.12.2017г.
Относно: Даване на съгласие за промяна предназначението на поземлен имот 011066 в
землището на с. Селиминово
Изпълнение: В процес на изпълнение. Заповед № РД15-2233/20.08.2018 год.
Решение № 928/14.12.2017г.
Относно: Прекратяване дейността и ликвидация на „Център за кожно-венерически
заболявания – Сливен“ ЕООД
Изпълнение: В процес на изпълнение. Получено е съгласие на МЗ. Решението е
изменено с Решение № 1130/31.05.2018 год. Вписано в Търговския регистър.
Решение № 929/14.12.2017г.
Относно: Обявяване конкурс за избор на управител на „Дентален център – 1 Сливен”
ЕООД
Изпълнение: Изпълнено. С Решение №1124/26.04.2018 год. На Общински съвет Сливен
избран управител на «Дентален център – 1 Сливен»ЕООД.
Решение № 934/14.12.2017г.
Относно: Даване на съгласие за прекратяване на членството на Община Сливен в Сдружение
„Тракийски Туристически район“
Изпълнение: В процес на изпълнение. С писмо № 9200-177/26.03.2018 год. Решението е
изпратено в Сдружение „Тракийски туристически район“
Решение № 938/14.12.2017г.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.437.398 и
67338.436.511 в местност „Башчардак”, землище гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
По протокол № 33 от проведеното на 25.01.2018 год. заседание

Решение № 968/25.01.2018 год.
Относно: Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2018 година
Изпълнение: Програмата се изпълнява.
Решение № 969/25.01.2018 год.
Относно: Утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране
на деца и младежи за 2018 година
Изпълнение: Програмата се изпълнява.
Решение № 970/25.01.2018 год.
Относно: Промяна на обекти в полза на местната общност финансирани от банков заем.
Изпълнение : Изпълнено.
Решение № 971/25.01.2018 год.
Относно: Проект за бюджет на община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския
съвет през месец август е представен и изискуемата по закон информация за изпълнение на
бюджета.
Решение № 972/25.01.2018 год.
Относно: Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция по
околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено.
Решение № 974/25.01.2018 год.
Относно: Приемане План за противодействие на тероризма на Община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение: № 976/25.01.2018 год.
Относно: Предприемане на процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на
недвижим имот – публична държавна собственост,представляващ сграда с идентификатор
67338.509.85.1 и адрес: гр. Сливен, ул. „Великокняжевска“ №29
Изпълнение: Образувана преписка. С Писмо № 0300-21/22.02.2018 год. чрез Областния
управител е поискано безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична държавна
собственост,представляващ сграда с идентификатор 67338.509.85.1 и адрес: гр. Сливен, ул.
„Великокняжевска“ №29
Получено отрицателно становище от Министъра на образованието и науката.
Решение № 977/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.435.90, 67338.435.89,
67338.435.79 и 67338.435.77 – общинска собственост в землището на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 978/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.435.78, 67338.437.270
и 67338.437.720 в местност „Башчардак”, землище гр. Сливен
Изпълнение:Изпълнено. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 979/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, ПИ 67338.435.133 и ПИ
67338.435.16, находящи се в местността „Башчардак“ в землището на гр.Сливен

Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 980/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, ПИ 67338.433.282, находящ
се в местността „Батмиш“ в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Проведен търг. Сключен договор за покупко продажба № 727
от 08.05.2018 год.
Решение № 981/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.432.269 – общинска
собственост в землището на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Проведен търг. Сключен договор за покупко-продажба на
09.05.23018 год.
Решение № 982/25.01.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 68117.502.19, 68117.502.20,
68117.502.21 – общинска собственост в землището на с.Сотиря
Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 983/25.01.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
едноетажна пристройка с ид. №67338.531.36.7с полезна площ от 24 кв.м. към едноетажна
сграда с ид. №67338.531.36.2, находяща се в двора на НУ „Васил Левски“, ул. „Йосиф
Шросмайер“, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Издадена заповед № РД15-590/03.04.2018 год. за
определяне на спечелил търга. Сключен договор №0-240/26.04.2018 год.
Решение № 984/25.01.2018 год.
Относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот - частна общинска
собственост в с.Сотиря, общ.Сливен
Изпълнение: Със заповед № РД15-324/22.02.2018 год. учредено право на строеж.
Сключен договор №82/15.03.2018 год.
Решение № 985/25.01.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – общинска собственост в поземлен имот
с идентификатор № 67338.560.214, кв. „Дружба”, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Определен спечелил търга със заповед № РД15449/16.03.2018год. Сключен договор.
Решение № 986/25.01.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху имот–публична
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 67338.48.61 по
кадастралната карта на гр.Сливен, образуван от ПИ 67338.48.34
Изпълнение: Учредено право на строеж със заповед № РД15-316/22.02.2018 год.
Сключен договор.
Решение № 987/25.01.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху имоти–публична
общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори № 67338.251.13
и 67338.251.16 по кадастралната карта на гр.Сливен, образувани от ПИ 67338.251.1 и
67338.251.2
Изпълнение:Издадена заповед за учредено право на строеж №РД15-317/22.02.2018 год.
Сключен договор.
Решение № 988/25.01.2018 год.

Относно: Допускане преотреждането на УПИ І -„За тренировъчно футболно игрище” и на
УПИ ІІ -„За спортен комплекс за плажен волейбол” в кв.717 по плана на Парк „Юнак”
Изпълнение: В процес на изпълнение. Със Заповед № РД15-667 от 20.04.2018 год. на
Кмета на община Сливен е разрешено изработването на изменение на действащ ПУП на УПИ І„За тренировъчно футболно игрище” и УПИ ІІ-„За спортен комплекс за плажен волейбол” в
кв.717. Изменението на ПУП е одобрено със Заповед № РД15-2116 от 01.08.2018 год. Обявява
се на заинтерисованите лица.
Решение № 989/25.01.2018 год.
Относно: Даване съгласие за разделяне на поземлени имоти-публична общинска собственост с
№ 000166, 066016 по Картата на възстановената собственост на землището на с.Струпец,
общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Проектът е изпратен до началника на ОСЗ гр. Сливен за
отразяване му в картата на възстановената собственост и изготвяне на скици на
новообразуваните имоти за съставяне на актове за общинска собственост.Съставени нови
актове за общинска собственост.
Решение № 990/25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване на подробен устройствен план в кв.204, сел.
образувание „Изгрев”, земл. Сливен
Изпълнение:Изпълнено. Със Заповед № РД15-524/27.03.2018 год. одобрен ПУП за
имоти с идентификатори 67338.416.242, 67338.416.243 и 67338.416.244.
Решение: № 991/25.01.2018 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.168.46, местност „Аркаръ
коруч”, землище гр.Сливен, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 992/25.01.2018 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.432.90 по Кадастралната карта
на гр.Сливен и землището му, м.”Батмиш”
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 993/25.01.2018 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.848.57, местност „Юрта”,
землище гр.Сливен, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 994/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.48.29 по КК, находящ се в
м.”Сливенски кър”, землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 995/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за тласкател в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение: № 996/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел 1кV в землището
накв.“Речица“, гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Одобрен ПУП с Решение № 1164/31.05.2018 год.

Решение № 997/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел НН в землището
нас.Самуилово, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. С Решение № 1202/21.06.2018 год. на Общински съвет Сливен
одобрен ПУП.
Решение № 998/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за водопровод в землището на
с.Панаретовци, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. С решение № 1074/29.03.2018 год. одобрен ПУП.
Решение № 999/25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за довеждащ водопровод в землището
на гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1000/25.01.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на въздушен ел.провод в землищата на с.Сотиря,
общ.Сливен и гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Обявено в Държавен вестник.
Решение № 1002/25.01.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год. на Общинския съвет
Изпълнение: Финансовите средства са изплатени.
Решение № 1003/25.01.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи.
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1005/25.01.2018 год./25.01.2018 год.
Относно: Продажба на самостоятелни обекти-частна общинска собственост,
представляващи апартаменти, находящи се на адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Шкорпил“ №46-в
Изпълнение: Проведен търг. Сключени договори за покупко-продажба.
По протокол № 34 от проведеното на 22.02.2018 год. заседание
Решение № 1006/22.02.2018год.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура №
BG16M1OP002-4.003 "Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване
на риска от тях (включително по републиканската пътна мрежа) по Приоритетна ос 4 на
Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."
Изпълнение: Кандидатстватон. С проектното предложение към момента работи
оценителната комисия на ОПОС.
Решение № 1007/22.02.2018год.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен пред Фонд „Социална
закрила” към Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение
„Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и
интеграция за незрящи, гр. Сливен”
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1008/22.02.2018год.

Относно: Даване на съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество между
Община Сливен и „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД
Изпълнение: Изпратена покана до министъра на икономиката и изпълнителния
директор на БАПЕС за подписване на меморандум.
Решение № 1009/22.02.2018год.
Относно: Разкриване на нова автобусна линия от градската транспортна схема и корекция
на действащи маршрутни разписания по линии с №№ 2 и 22
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1010/22.02.2018год.
Относно: Определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото събрание на
АВ и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД, неговата позиция и
мандат по въпросите от дневния ред
Изпълнение: Определения представител е взе участие в заседанието на Общото
събрание на А ВиК и е гласувал съгласно решението.
Решение № 1012/22.02.2018год.
Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на Община Сливен за 2018 година
Изпълнение:Програмата се изпълнява. Отчет за изпълнението й ще бъде внесен в
Общински съвет Сливен в началото на 2019 год.
Решение: № 1013/22.02.2018год.
Относно: Избор на директор на ОП „Градска мобилност”, гр. Сливен
Изпълнение: Сключен договор за управление на 20.03.2018 год.
Решение: № 1014/22.02.2018год.
Относно: Избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД, гр. Сливен
Изпълнение:Сключен договор за управление на 02.03.2018 год.
Решение № 1015/22.02.2018год.
Относно: Обявяване конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Озеленяване и
гробищни паркове”, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен конкурс. Избран управител с Решение № 1136/31.05.2018 год.на
Общински съвет Сливен.
Решение:№ 1016/22.02.2018год.
Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на „Български пощи“ ЕАД върху
недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, кв. Република бл. 39,
обект 24
Изпълнение: Сключен договор от 15.06.2018 год.
Решение № 1017/22.02.2018год.
Относно: Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен
фонд на територията на Община Сливен за стопанската 2018-2019 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1018/22.02.2018год.
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.435.150 –общинска
собственост в землището на гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за покупко-продажба на 09.05.2018 год.
Решение № 1019/22.02.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот –частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.528.391 (УПИ XII, кв.382, кв. Ново
село,бул. Панайот Хитов, гр. Сливен)
Изпълнение: Проведен търг. Определен спечелилия търга. Сключен договор.

Решение № 1020/22.02.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.607.199 (стар УПИ I , кв.14,
кв. Надежда, гр. Сливен)
Изпълнение: Проведен търг. Определен спечелилия търга. Сключен договор.
Решение № 1021/22.02.2018 год.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти, частна
общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на пенсионерите - 2004”
Изпълнение: Сключен договор №0-232/19.03.2018 год.
Решение № 1022/22.02.2018 год.
Относно: Отдаване под наем на имоти „полски пътища“ – общинска собственост, попадащи
в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2017/2018 год.
Изпълнение: Издадена заповед. Сключени договори.
Решение № 1023/22.02.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. в
топлата връзка между сграда „А”и сграда „В“ на Община Сливен
Изпълнение: Сключен анекс към договора за наем №1/19.03.2018 год.
Решение № 1024/22.02.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. от
фоайе (източен вход на сградата), находящ се в масивна четириетажна сграда „В“ на
Общината
Изпълнение: Сключен анекс към договора за наем №1/19.03.2018 год.
Решение № 1025/22.02.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. на
ІІ-ри етаж в коридора до стая № 101 Кабинет на общинските съветници в четириетажна
масивна административна сграда „А” на Община Сливен
Изпълнение: Сключен анекс към договора за наем №1/19.03.2018 год.
Решение № 1026/22.02.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на
временни преместваеми обекти, находящи се в района на пешеходната зона на Централна
градска част, гр.Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Сключени договори №№4-2018 и 5-2018/15.05.2018 год.
Решение № 1027/22.02.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
помещение с полезна площ 28 кв.м., находящо се в едноетажна масивна сграда – кметство и
здравна служба в кв. 15, парцел ІІ І по плана на с. Гергевец, общ. Сливен
Изпълнение: Обявен търг със заповед № РД-527/27.03.2018 год., на който не са се
явили кандидати.
Решение № 1028/22.02.2018 год.
Относно: Даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир,
публична общинска собственост, изграден в две землища от територията на общината, в
местност „Караорман” по Картата на възстановена собственост (КВС) на с. Глуфишево и
местност „До могилите” по КВС на с. Чокоба, Община Сливен

Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1029/22.02.2018 год.
Относно: Изменение и Допълнение на Решение 948 от 14.12.2017 год.,във връзка с актуализиране
(промяна) на Годишен план за ползване на дървесина, в гори собственост на Община Сливен за
2018 година и изпълнение на ползването на дървесина от горски територии, собственост на
Община Сливен от останали преходни отдели от ЛФ 2017 год.и включването им в Лесфонд 2018
г., съгласно чл.7, ал.6 от Наредбата 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, изм. и доп., ДВ, бр.96 от 02.12.2016г., във връзка с чл. 45, ал.4, т.1
от Наредба №8от 05.08.2011г. за сечите в горите
Изпълнение: Изпълнява се.
Решение № 1030/22.02.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел и въздушен ел.провод в землището
на с.Селиминово, общ.Сливен
Изпълнение: Обявено в Държавен вестник.
Решение № 1031/22.02.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел НН в землището на с.Раково,
общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. С Решение № 1203/21.06.2018 год. одобрен ПУП.
Решение № 1032/22.02.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния устройствен план на
кв.438, кв.”Ново село”, гр.Сливен
Изпълнение: Издадена Заповед № РД15-596/04.04.2018 год. за одобряване на
изменение на ПУП. Изменението е отразено в КККР на гр. Сливен.
Решение № 1033/22.02.2018 год.
Относно: Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот с идентификатор 47980.10.306 по Кадастралната карта,
находящ се в м.”Маточниците”, землището на с.Мечкарево, община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1034/22.02.2018 год.
Относно: Утвърждаване на календар на културните прояви на Община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1037/22.02.2018 год.
Относно: Промяна на социалните услуги в община Сливен
Изпълнение: С Писмо Изх. № 6102-1037(1)/22.03.2018 Решението представено на ДСП
гр. Сливен.
Решение № 1038/22.02.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Сливен
Изпълнение: Финансовите средства са изплатени.
Решение № 1039/22.02.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1042/22.02.2018 год.
Относно: Утвърждаване на План за младежта за 2018 година

Изпълнение: Планът се изпълнява.
Решение № 1043/22.02.2018 год.
Относно: Утвърждаване на Протокол № 13/02.02.2018 год. от заседание на Управителния
съвет на Общински фонд „Култура” към Община Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
По протокол № 35 от проведеното на 29.03.2018 год. заседание
Решение № 1045/29.03.2018 год.
Относно: Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г. за поемане на
дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията
на частно предлагане.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1046/29.03.2018 год.
Относно: Изменение на бюджета на Община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския
съвет през месец август е представен и изискуемата по закон информация за изпълнение на
бюджета.
Решение № 1048/29.03.2018 год.
Относно: Даване на съгласие за подписване на Споразумение за партньорство на Община
Сливен в проект „Подкрепа за предприемачеството в област Сливен” по процедура
BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за предприемачество“, Приоритетна ос 1 - „Подобряване
достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1049/29.03.2018 год.
Относно: Вземане на решение за непрехвърляне на трети лица на собствеността на
предвидената за изграждане със средства по процедура BG16M1ОP002-2.005 „Проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци“ инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и
съпътстваща инфраструктура за период от минимум 5 години от окончателното плащане на
средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.
Изпълнение: Решението е приложено към проектното предложение.
Решение № 1050/29.03.2018 год.
Относно: Актуализиране на Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия
за развитие на социалните услуги (2016-2020) за 2018г. и Приемане на Годишен план за
действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (20162020) за 2019г.
Изпълнение:В процес на изпълнение.
Решение № 1051/29.03.2018 год.
Относно: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през Второто
тримесечие на 2018 година
Изпълнение:Частично изпълнено.
Решение № 1053/29.03.2018 год.
Относно: Обявяване за публична общинска собственост на сгради с идентификатори
67338.531.36.4, 67338.531.36.8 и 67338.531.36.9 и предоставянето им безвъзмездно за
управление на юридическо лице на бюджетна издръжка
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор №13/15.08.2018 год.

Решение № 1055/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.559.75, находящ се в кв. „Дружба“, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за покупко-продажба.
Решение № 1056/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост,представляващ поземлен имот
с идентификатор 67338.508.85(УПИ III-85, кв.100, кв. „Комлука“), ул. „Асеновска“ №15, град
Сливен
Изпълнение: Обявен търг със Заповед № РД-15-862/26.04.2018 год., за който не са
явили кандидати.
Решение № 1057/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи поземлени
имоти с идентификатори: 67338.565.126, 67338.565.127, 67338.565.128, 67338.565.129 и
67338.565.130, находящи се в кв. „Асеновец“, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 1058/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост,находящ се в с.Желю войвода,
общ.Сливен
Изпълнение: Решението е изпълнено. Проведен търг. Сключен договор за покупкопродажба.
Решение № 1059/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.Стара река,
общ.Сливен
Изпълнение: Проведен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 1060/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.419.370, находящ се в м. „Лозарски връх“, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Сключен договор за покупко-продажба.
Решение № 1061/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.435.3 и 67338.435.29 –
общинска собственост в землището на гр. Сливен
Изпълнение: Проведен кърг. Сключен договор за покупко-продажба за имота по т.1. с
идентификатор 67338.435.3
Решение № 1062/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост,ПИ 67338.833.16, находящ се в
местността „Киша дермен“в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Сключен договор.
Решение № 1063/29.03.2018 год.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.435.12, 67338.435.207
и 67338.435.574 в местност „Башчардак”, землище гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 1064/29.03.2018 год.
Относно: Сключване на предварителен договор на основание чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от
ЗУТ между Община Сливен и В.Д.З и след влизане в сила на ПУП, неговото прилагане с
прекратяване на съсобственост, чрез делба в ПИ с идентификатори 67338.419.249 и
67338.419.250, м. „Лозарски връх“, С.О. „Изгрев“, землище Сливен

- поземлен имот с идентификатор 67338.419.250, с адрес: гр. Сливен, местност „Лозарски
Изпълнение: Сключен предварителен договор на 24.04.2018 год. Издадена Заповед №
РД-22000/14.08.2018 год. за прекратяване на съсобственост. Сключване на договор.
Решение № 1065/29.03.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост в поземлен
имот с идентификатор 67338.534.39, находящ се на бул. „Цар Симеон“ №1, Централна градска
част, гр. Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Определен купувач. Сключен договор за учредяване право
на строеж.
Решение № 1066/29.03.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот – частна
общинска собственост в с.Чинтулово, общ.Сливен.
Изпълнение:Проведен търг. Сключен договор за учредяване право на строеж.
Решение № 1067/29.03.2018 год.
Относно: Предоставяне под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на свободни
земеделски земи от общинския поземлен фонд и земеделски земи по чл. 19 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи за една стопанска година /2018г.-2019г./
на физически и юридически лица
Изпълнение:В процес на изпълнение.
Решение № 1068/29.03.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващa помещение
(стоматологичен кабинет) с полезна площ 20 кв.м., находящо се на втори етаж от
двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, парцел Х, кв. 36 по плана на с. Горно
Александрово, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Търгът е проведен. Сключен договор за наем на 30.08.2018
год.
Решение № 1069/29.03.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващa стая с площ 16
кв.м., находяща се на І-ви етаж на двуетажна масивна сграда – кметство, здравна служба,
поща и читалище, парцел ІІ, кв. 1 по плана на кв. „Дебелата кория“, гр. Сливен
Изпълнение: З-д за провеждане на търг № РД-723/23.04.2018 год. Заповед № РД-152210/15.08.2018 год. за определяне спечелил търга. Сключен договор на 30.08.2018 год.
Решение № 1071/29.03.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща помещение
с полезна площ 30 кв.м., находящо се на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда – здравен
дом и кметство,парцел ХІ, кв. 41 по плана на с. Тополчане, общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен анекс към договора за наем на 23.04.2018 год.
Решение № 1072/29.03.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на части
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляващи павилион с
площ 23.29 кв.м., находящ се на І-ви етаж в учебен блок „А“ (начален курс) и павилионс площ
17,47 кв.м., находящ се на І-ви етаж в учебен блок „И“ наОУ „Елисавета Багряна”, кв. „Сини
камъни“, гр. Сливен
Изпълнение: Сключен анекс към договор за наем №1/23.04.2018 год.
Решение № 1073/29.03.2018 год.

Относно: Корекция на действащо маршрутно разписание по линии с №201 и разкриване на
нови разписания по действаща автобусна линия Сливен – Старо село
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1074/29.03.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на водопровод в землището на с.Панаретовци,
общ. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1075/29.03.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменения на подробните устройствени
планове на части от гр.Сливен
Изпълнение: Частично изпълнено. Със Заповед № РД15-1294/09.05.2018 год. одобрен
ПУП в част „План за регулация” за УПИ I – „За обществено обслужване” и УПИ II – „За
озеленяване”, кв.239, кв.”Клуцохор”, гр.Сливен/т.2/. Т.1 от решение е в процес на изпълнение.
Решение № 1076/29.03.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план з
линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.провод НН в землището на
с.Самуилово, общ.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1080/29.03.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1081/29.03.2018год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1082/29.03.2018 год.
Относно: Преместване на Паметника на Шести артилерийски полк
Изпълнение: Паметникът остава на същото място., поради становището на
Министерството на отбраната изразено с писмо № 13-00-285/14.05.2018 год. и писмо №13-00285/16.05.2018год., с които не се разрешава преместването му.
По протокол № 36 от проведеното на 26.04.2018 год. заседание
Решение № 1083/26.04.2018 год.
Относно: Изменение на бюджета на община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския
съвет през месец август е представен и изискуемата по закон информация за изпълнение на
бюджета.
Решение № 1084/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. на Община Сливен
Изпълнение:Програмата се изпълнява.
Решение № 1090/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Сливен (2017-2018) за 2018 г.
Изпълнение:Планът се изпълнява.
Решение № 1091/26.04.2018 год.

Относно: Приемане на „План за действие на Община Сливен за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи
в сходна на ромите ситуация 2018- 2020 г.“
Изпълнение:Планът се изпълнява.
Решение № 1092/26.04.2018 год.
Относно: Упълномощаване на кмета на Община Сливен да сключи договор за кредит с „Фонд
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за БФП по проект №
BG16RFOP001-1.015-0002-C01 „Подобряване на градската среда на Сливен“, финансиран по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Изпълнение: Подадено искане за кредит с писмо изх. № 4702-589/30.05.2018 год.
Решение № 1095/26.04.2018 год.
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Общинска охрана и СОТ Сливен“
ЕООД върху лек автомобил ВАЗ 21213 с рег. № СН3570КА, рама №ХТА212130W1308013 и
номер на двигателя №212134896203, цвят Бял, лек автомобил ВАЗ 21053 с рег. № СН 1078 СС,
рама №ХТА210530R1447311, номер на двигател №21033183484, цвят Бял и лек автомобил ВАЗ
21043 с рег. №СН3132НС, рама ХТА210430N0343513, номер на двигател №21032178114, цвят
Изпълнение: Изпълнено. Със Заповед № РД15-1182/03.05.2018 год. автомобилите са
предоставени на „Общинска охрана и СОТ“ЕООД.
Решение № 1097/26.04.2018 год.
Относно: Вземане на решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за
услуга с предмет: „Управление и поддържане на язовир, съставляващ поземлен имот №
000680, ЕКАТТЕ 66812. с площ 102,172 дка, находящ се в землището на с. Скобелево, общ.
Сливен, при граници: изток: полски път, запад - ; север - полски път; юг -полски път, имотът
е актуван с Акт за общинска собственост № 24/03.09.2001г."
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1098/26.04.2018 год.
Относно: Откриване на процедура по отдаване под наем на язовири – публична общинска
собственост
Изпълнение: Проведена процедура. Сключен договор за отдаване под наем.
Решение № 1099/26.04.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.434.229, 67338.432.258 и
67338.432.268 – общинска собственост в землището на гр. Сливен
Изпълнение:Проведен търг. Предстои сключване на договори за продажба.
Решение № 1100/26.04.2018 год.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.433.240 и
67338.433.241 в местност ”Тасмата” и ПИ 67338.437.498 в местност ”Башчардак”, землище
гр. Сливен
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 1101/26.04.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Обявени спечелилите търга. Сключени на договори за
покупко-продажба.
Решение № 1102/26.04.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Младово,
общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за покупко-продажба на 03.07.2018 год.

Решение № 1103/26.04.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на с. Чокоба
Изпълнение:Проведен търг. Сключени договори за покупко-продажба.
Решение № 1104/26.04.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от К.А.
Ш. в поземлен имот с идентификатор 673385.514.259, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за прекратяване на съсобственост на
11.06.2018 год.
Решение № 1105/26.04.2018 год./26.04.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в УПИ І
73, кв.14, с.Крушаре, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор на покупко-продажба.
Решение № 1107/26.04.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаванепод наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. за
инсталиране на терминално устройство АТМ (банкомат) с външен достъп в общински обект
находящ се в гр. Сливен, бул. Цар Освободител №1 (до източния вход на сградата на Община
Сливен)
Изпълнение: Проведен търг. Издадена заповед № РД-15-1805/18.06.2018 год. за спечелил
търга. Сключен договор за наем №0-244/03.07.2018 год.
Решение № 1108/26.04.2018 год.
Относно: Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе върху
поземлен имот общинска собственост в землището на гр.Сливен и разрешаване
изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1109/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларни планове за
линейните обекти на техническата инфраструктура за eл.кабел 1кV и водопроводно
отклонение в землището на гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1110/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен планза линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабели в землището на с.Тополчане,
общ.Сливен
Изпълнение:Изпълнено. Решението е публрикувано в Държавен вестник.
Решение № 1111/26.04.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния устройствен план на
част от кв.516, ЦГЧ, гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1116/26.04.2018 год.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“ ЕООД Сливен за 2017
год.
Изпълнение: Дължимите суми са преведени.
Решение № 1118/26.04.2018 год.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ - Сливен“ ЕООД
за 2017 год.
Изпълнение: Изпълнено.

Решение № 1119/26.04.2018 год.
Относно: Приемане годишния финансов отчет на „ДКЦ2 - Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2017
год.
Изпълнение:Изпълнено.
Решение № 1120/26.04.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Изпълнение: Финансовите средства са изплатени.
Решение № 1121/26.04.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение:Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1124/26.04.2018 год.
Относно: Избор на управител на „Дентален център-1 Сливен” ЕООД, гр. Сливен
Изпълнение:Изготвен и сключен договор за управление на с управителя.
Решение № 1126/26.04.2018 год.
Относно: Утвърждаване Протокол №1/07.03.2018 год., потвърден с Протокол №3/18.04.2018
год. на Комисията по стипендиите, съгласно Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен
Изпълнение: Стипендиите се изплащат.
По протокол № 37 от проведеното на 31.05.2018 год. заседание
Решение № 1129/31.05.2018 год.
Относно: Внасяне на парична вноска и едновременно увеличение и намаление на капитала на
„Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД
Изпълнение: Подадено заявление в ТР. Очаква се вписване. Паричната вноска е
преведена в набирателна сметка на дружеството.
Решение № 1130/31.05.2018 год.
Относно: Изменение на Решение № 928/14.12.2017 г. на Общински съвет Сливен и oтдаване
под наем без търг или конкурс на сградата на „Център за кожно-венерически заболявания –
Сливен“ ЕООД
Изпълнение:Подадено е заявление за вписване в Търговския регистър.
Решение № 1131/31.05.2018 год.
Относно: Изменение на бюджета на община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския
съвет през месец август е представен и изискуемата по закон информация за изпълнение на
бюджета.
Решение № 1132/31.05.2018 год.
Относно: Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като
обезпечение на авансово плащане по Административен договор за ПБФП BG16RFOP001-1.0150001-C01 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“
Изпълнение: Изработено авансово плащане. Ще бъде подадено искане при първи
договор за СМР.
Решение № 1133/31.05.2018 год.
Относно: Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция по
околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО да се ползват за
предварително третиране на битовите отпадъци от системата за организирано
сметоизвозване на община Сливен

Изпълнение: Заявените за периода 01 януари-30 април 2018 год. средства в размер на
367 108,81лв. с ДДС са преведени от РИОСВ Стара Загора и община Сливен е разплатила
дейността по сепариране на смесените битови отпадъци.
Решение № 1136/31.05.2018 год.
Относно: Избор на директор на ОП „Озеленяване и гробищни паркове”, гр. Сливен
Изпълнение: Сключен договор за управление на 05.06.2018 год.
Решение № 1137/31.05.2018 год.
Относно: Замяна на концесионер по договор за концесия, сключен на 04.11.2004 год. между
община Сливен като концедент и ГД ДЗЗД „Спорт палас“ в качеството на концесионер с
правоприемник
Изпълнение:Върнато за ново разглеждане от областния управител на Сливенска
област. Прегласувано и не е прието с Решение № 1182/21.06.2018 год.на ОбС – Сливен.
Решение № 1139/31.05.2018 год.
Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Приоритетна ос 5: „Регионална социална
инфраструктура“ по процедурата: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за еинституционализация
на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Изпълнение: В процес на изпълнение. Проектът се подготвя. Срокът за подаване на
проекти е удължен до 01.10.2018 год.
Решение № 1141/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, ПИ 67338.435.151 в
местността „Башчардак“ в землището на гр.Сливен
Изпълнение:Проведен търг. Издадена заповед за определяне на купувач. Сключен
договор за покупко-продажба.
Решение № 1142/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.435.236, находящ се в м. „Башчардак“, гр. Сливен
Изпълнение: Обявен търг със заповед № РД15-1893/07.07.2018 год. Сключен договор за
покупко-продажба № 775/21.08.2018 год.
Решение № 1143/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение. Проведен търг. Определени купувачите. Предстои
сключване на договори за покупко-продажба.
Решение № 1144/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Издадена заповед за обявяване на търг.
Решение № 1145/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост,ПИ 67338.427.20 в
местността „Рамануша“ в землището на гр.Сливен
Изпълнение:Проведен търг. Определен купувач. Сключен договор.
Решение № 1146/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.437.514 и ПИ
67338.437.759 в местност „Башчардак” и ПИ 67338.434.225 в местност „Плоски рът”,
землище гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1147/31.05.2018 год.

Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, ПИ 67338.438.32 в
местността „Бадемлика“ в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Обявен търг, на който не са се явили кандидати.
Решение № 1148/31.05.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в с.Желю войвода,
общ.Сливен
Изпълнение:В процес на изпълненниие.Със заповед № РД15-2162/08.08.2018 год.
обявен търг за 28.08.2018 год.
Решение № 1149/31.05.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен
имот с идентификатор 67338.703.504, кв.Речица, гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за прекратяване на съсобственост.
Решение № 1150/31.05.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
Поземлен имот с идентификатор 67338.439.82, м.„Кироолу“, землище гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор № 754/20.07.2018 год.за прекратяване на
съсобственост чрез изкупуване дела на общината.
Решение № 1151/31.05.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен
имот № 000149, местност „Юрта“, землище с.Панаретовци, общ.Сливен
Изпълнение:Изпълнено. Сключен договор за прекратяване на съсобствеността.
Решение № 1152/31.05.2018 год.
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна
издръжка на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляваща помещение с площ от 14 кв.м., находящо се на втори етаж на двуетажна
масивна сграда с ид. №67338.554.4.1, с адрес: гр. Сливен 8800, кв. Ново село
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за управление №12/22.06.2018 год.
Решение № 1153/31.05.2018 год.
Относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище върху
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.534.24, ул.
„Г.С.Раковски“, гр. Сливен
Изпълнение: Сключен договор №95/16.07.2018 год.
Решение № 1154/31.05.2018 год.
Относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище върху
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 67338.549.95, бул. „Братя
Миладинови“, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор №97/16.07.2018 год.
Решение № 1155/31.05.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД върху имот общинска собственост за изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор 67338.608.131,
кв. „Надежда“, гр. Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение. Издадена заповед № РД15-1917/03.07.2018 год.
за учредяване право на строеж. Предстои сключване на договор.
Решение № 1156/31.05.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка върху имот – публична
общинска собственост, представляващ поземлен имот с № 000030 в землището на с.Горно
Александрово, общ.Сливен, образуван от ПИ 000024
Изпълнение:Сключен договор за учредяване право на строеж.

Решение № 1157/31.05.2018 год.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот, частна
общинска собственост
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор.
Решение № 1158/31.05.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване
под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещения с
обща площ 723 кв.м., разположени в сутерена и първия етаж на масивна сграда на един етаж
на СУ „Йордан Йовков”, гр. Сливен
Изпълнение:В процес на изпълнение. Издадена заповед № РД-15-186/27.06.2018 год. за
провеждане на конкурс, на който не са се явили кандидати.
Решение № 1159/31.05.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на част
от общински нежилищен имот, публична общинска собственост, представляваща свободна
площ от 6,5 кв.м., преустроена като търговски обект, разположен във фоайето на сградата
на СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен анекс №1 към договора за наем с наемателя.
Решение № 1160/31.05.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване на
общински нежилищен имот, частна общинска собственост, състоящ се от два
самостоятелни обекта с ид. № 67338.508.135.6.2 с полезна площ 57 кв.м. и ид. №
67338.50.8.135.6.3 с полезна площ 25 кв.м., намиращи се в сграда № 6, разположена в поземлен
имот с ид. № 67338.508.135 по КККР – гр. Сливен, с адрес на имота: гр. Сливен, ул. „Павел
Милюков“ ет.1
Изпълнение: Изпълнено, сключен анекс с наемателя на 22.06.2018 г.
Решение № 1161/31.05.2018 год.
Относно: 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
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1162/31.05.2018 год.
Относно: Разрешаване на изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен
имот с проектен идентификатор 69986.103.31,землище на с.Струпец, община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1163/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1164/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в землището на кв. „Речица“,
гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1165/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на водопроводно отклонение в землището на
гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.

Решение № 1166/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на водопровод в землището с.Селиминово,
общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1167/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния устройствен план на
част от кв.20, кв.„Речица”, гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1168/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти 030009, 030021 и
000090, местност „Чаир алан”, землище с.Селиминово, общ.Сливен Одобрява подробен
устройствен план за поземлени имоти 030009, 030021 и 000090, местност „Чаир алан”, землище
с.Селиминово, общ.Сливен, като се променя предназначението на имотите и от земеделски се
преотреждат в „За разширение на гробищен парк и транспортен достъп до него”.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1169/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти 000428, 040081 и
040082, местност „Пелениката”, землище с.Блатец, общ.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1170/31.05.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлен имот 81387.12.5, местност
„Гробищата”, землище с.Чинтулово, общ.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1173/31.05.2018 год.
Относно: Вземане на решение за възлагане чрез конкурс за автобусната линия Сливен Стралджа и обратно с утвърдени две маршрутни разписания с №№ 28101 и 28102 от
квотата на Община Стралджа
Изпълнение: Решението е изпратено в Община Стралджа.
Решение № 1174/31.05.2018 год.
Относно: Промяна на действащи маршрутни разписания по автобусна линия № 5 и № 11 от
Общинска транспортна схема
Изпълнение: Изпълнено.
Решение № 1175/31.05.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Изпълнение: Финансовите средства са изплатени.
Решение № 1176/31.05.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1177/31.05.2018 год.
Относно: Утвърждаване на Протокол № 15/04.05.2018 г. от заседание на Управителния
съвет на Общински фонд „Култура” към Община Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
По протокол № 38 от проведеното на 21.06.2018 год. заседание
Решение № 1180/21.06.2018 год.

Относно: Изменение на Решение № 971 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Сливен (Проект
за бюджет на община Сливен за 2018 г.)
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1181/21.06.2018 год.
Относно: Изменение на бюджета на община Сливен за 2018 г.
Изпълнение: Бюджетът на община Сливен по приходната, разходната част и
капиталовата програма се изпълнява съобразно приетото решение, като на сесия на общинския
съвет през месец август е представен и изискуемата по закон информация за изпълнение на
бюджета.
Решение № 1184/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.545.272 (УПИ IV, кв.215 по ПУП на кв.„Клуцохор“, гр. Сливен)
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за покупко-продажба.
Решение № 1185/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Проведен търг. Обявени са лицата скпечелили търга. Предстои сключване
на договори.
Решение № 1186/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на поземлен имот – общинска собственост в землището на гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение. Обявен търг за 29.08.2018 год. със заповед №
РД15-2142. Определен купувач. Предстои сключване на договор.
Решение № 1187/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи поземлени
имоти с идентификатори по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен
както следва: 67338.433.242, 67338.433.243, 67338.433.270 и 67338.433.272, находящи се в
местността „Батмиш“.
Изпълнение:В процес на изпълнение. Със заповед № РД15-2033/19.07.2018 год. обявен
търг за 21.08.2018 год. Проведен търг, на който за имот 67338.433.242 не са се явили кандидати.
Предстои подписване на договори за покупко-продажба за другите имоти.
Решение № 1188/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот
с идентификатор 67338.435.216 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Сливен, находящ се в местността „Башчардак“
Изпълнение: В процес на изпълнение. Със заповед № РД15-2033/19.07.2018 год. обявен
търг за 21.08.2018 год., Издадена Заповед № РД15-2255/22.08.2018 год. за спечелил търга.
Предстои сключване на договор.
Решение № 1189/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на поземлен имот 81387.57.82 – общинска собственост в землището на
с. Чинтулово
Изпълнение: В процес на изпълненние. Със заповед № РД15-2142/07.08.2018 год.
обявен търг на 29.08.2018 год. Определен купувача. Предстои подписване на договор за
покупко-продажба.
Решение № 1190/21.06.2018 год.
Относно: Продажба на имот частна общинска собственост,предоставен за ползване по реда
на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,съставляващ поземлен имот 67338.435.655 в местност „Башчардак”,
землище гр. Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1191/21.06.2018 год.

Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
масивна сграда в поземлен имот 026210 по КВС на с.Камен, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Проведен търг. Определен спечелилия търга. Сключен
договор за покупкоц-продажба.
Решение № 1192/21.06.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в УПИ І
143, кв.15, с.Струпец, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. С договор № 759/06.08.2018 год. прекратена съсобственост.
Решение № 1193/21.06.2018 год.
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
едноетажна промишлена сграда с идентификатор 32915.501.229.1, с.Ичера, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключен договор за прекратяване на съсобственост.
Решение № 1194/21.06.2018 год.
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти - частна
общинска собственост в с.Чинтулово и в с.Селиминово, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Сключени договори за учредяване право на строеж.
Решение № 1195/21.06.2018 год.
Относно: Управление и стопанисване на спортен обект, публична общинска собственост,
представляващ част от поземлен имот с ид. №67338.554.4, представляваща 2 (два) броя
кортови игрища, с обща площ 1310 кв.м., с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Ново село”, бул.
„Георги Данчев“
Изпълнение: В процес на изпълнение. Подготвени са документи за оценка на имота.
Пуснато обявление от 22.08.2018 год.
Решение № 1196/21.06.2018 год.
Относно: Допълване на Общата схема на зона „Бул. Цар Освободител“ за разполагане на
преместваеми обекти на територията на гр. Сливен и откриване на тръжна процедура за
отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, предназначен за
разполагане на детски атракциони
Изпълнение: В процес на изпълнение. Проведен търг. Със заповед № РД15-2272
определен спечелилия търга. Предстои сключване на договор.
Решение № 1197/21.06.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
заотдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
лекарски кабинет (стая и коридор) с полезна площ 24 кв.м., находящ се в двуетажна масивна
сграда – кметство, здравна служба, поща и читалище, парцел ІІ, кв. 1 по плана на кв.
„Дебелата кория“, гр. Сливен
Изпълнение: Изпълнено.Сключен договор на 30.08.2018 год.
Решение № 1198/21.06.2018 год.
Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот, частна
общинска собственост, представляващ помещение (стоматологичен кабинет) с полезна площ
25 кв.м., намиращо се в масивна двуетажна сграда със сутерен – здравна служба в парцел
ХІХ, кв. 3 по плана на с. Бяла, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено.Издадена заповед. Наемателят е отказал сключване анекс към
договора за наем.
Решение № 1199/21.06.2018 год.
Относно: Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване под наем
на част от имот, публична общинска собственост, представляваща Помещения (лекарски
кабинет) с полезна площ 35 кв.м., находящи се на ІІ-ри етаж в сградата на кметство, здравна
служба и детска градина, УПИ ІІ, кв. 26 по плана на с. Сотиря, общ. Сливен

Изпълнение: Сключен анекс към договор за наем на 16.07.2018 год.
Решение № 1200/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за тласкател в землището на гр.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1201/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на пътна връзка в землището на гр.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1202/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в землището на с.Самуилово,
общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1203/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура за трасе на ел.кабел в землището на с.Раково, общ.Сливен
Изпълнение: Изпълнено. Публикувано в Държавен вестник.
Решение № 1204/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлен имот 47980.28.11,
местност „Мешата”, землище с.Мечкарево, общ.Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1205/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на решение за съгласуване изменения на подробните устройствени
планове на части от гр. Кермен и с. Тополчане, Община Сливен
Изпълнение: Не е изпълнено.
Решение № 1206/21.06.2018 год.
Относно: Утвърждаване Протокол № 4 на Комисията по стипендиите
Изпълнение: Стипендиите се изплащат.
Решение № 1207/21.06.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1208/21.06.2018 год.
Относно: Отпускане на финансови помощи
Изпълнение: Финансовите помощи са изплатени.
Решение № 1211/21.06.2018 год.
Относно: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през Третото
тримесечие на 2018 год.
Изпълнение: В процес на изпълнение.
Решение № 1212/21.06.2018 год.
Относно: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост за разполагане на
временни преместваеми обекти, находящи се на ул. „Г. С. Раковски“, гр. Сливен
Изпълнение: В процес на изпълнение. Определени лицата спечелили търга със Заповед
№ РД15-2272,2271,2270/24.08.2018г. Предстои сключване на договори.

Решение № 1213/21.06.2018 год.
Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в т.ІІ от Решение № 1148 от 31.05.2018г.
на Общински съвет – Сливен
Изпълнение: Изпълнено.

Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ДИМИТЪР МИТЕВ – Председател на Общински Съвет - Сливен
ОТНОСНО: Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през
Четвъртото тримесечие на 2018 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинския съвет приема Програма за своята работа по тримесечия.
На основание гореизложеното и чл. 38, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация предлагам Общинският съвет да
приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема Програма за работата на Общински съвет Сливен през Четвъртото
тримесечие на 2018 год.

ВНАСЯ,
ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН
ПРЕЗ IV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА
м. октомври
Тържествено заседание посветено на Празника на град Сливен Димитроден

м. ноември
1. Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
2. Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинското имущество.
3. Актуализация на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Сливен,
съгласно чл. 35, ал. 1, при условията на чл. 38 от ППЗРР.
4. Приемане на решения за изменения и одобряване на ПУП на територията на Община
Сливен.
5. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по изпълнение
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2018 год.
м. декември
1. Изменение на бюджета на Община Сливен за 2018 година.
2. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен през 2019 год.
3. Отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2018 година.
4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по изпълнение
на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
за 2018 год.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.
Т. 12
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев – кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА
ОБЩИНА СЛИВЕН
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Политиката за общинските концесии се определя от общинския съвет, който
приема с решение План за действие за общинските концесии на територията на
съответната община. Със Закона за концесиите (ЗК) е определено, че правомощията на
концедент за общинските концесии се изпълняват от кметовете на общини, но за
осигуряване на административен контрол и гарантиране защитата на обществения
интерес е предвидено съответният общински съвет да одобрява основните актове,
свързани с възлагането и изпълнението на общинските концесии - откриването и
прекратяването на процедура, както и изменението и прекратяването на концесионните
договори.

Със ЗК на общинските съвети е възложено да одобряват годишни отчети на
кметовете на общини относно изпълнението на включените в Плана за действие
проекти и на концесионните договори за общинските концесии. Общинските съвети
определят с решение и кои местни такси, установени със закон, и цени на услуги се
събират и/или постъпват в полза на концесионер на общинска концесия и на съвместна
концесия с държавно и общинско участие, както и условията и реда за събиране на тези
такси. Кметовете на общини изпълняват политиката за общински концесии на
територията на съответната община и осъществяват правомощията на концеденти за
общинските концесии; правят предложения до Координационния съвет относно
Националната стратегия за развитие на концесиите и до общинския съвет за
включването, изключването и промяната на проекти за концесии в Плана за действие за
общинските концесии; извършват мониторинг и контрол на сключените от тях
концесионни договори и ежегодно изготвят и внасят за одобрение в общинския съвет
отчети относно изпълнението на включените в Плана за действие проекти и на
сключените от тях концесионни договори. Кметовете на общини правят предложения
до Координационния съвет за приемане на насоки за отстраняване на проблеми,
свързани с възлагането на концесиите и с изпълнението или прекратяването на
концесионните договори, и публикуват в Националния концесионен регистър Плана за
действие за общинските концесии.
С §8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите е
определено, че общинския съвет следва да приеме План за действие „в срок до три
месеца от одобряване на Национална стратегия за развитие на концесиите“. Същата е
одобрена на 20 юни 2018г. от Министерски съвет. Планът за действие е за концесиите,
които ще се възлагат през съответния програмен период. В тази връзка с настоящия
програмен период (2014-2020), планът за действие обхваща периода от неговото
приемане до 2020г. вкл., като в плана се включват само проекти за концесии, за които
се предлага процедурата за определяне на концесионер да бъде октрита до края на
2020г.
Предложението за включване на проекти за концесии в плана за действие следва
да съдържат информация за:
1. наименование на проекта за концесия;
2. описание на проекта за концесия, което съдържа:
а) целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, включително целите,
включени в Националната стратегия за развитие на концесиите;
б) оценка на съответствието на целите по буква "а" с целите и приоритетите на
Националната стратегия за развитие на концесиите, както и съответствието с други
стратегически и програмни документи, когато е приложимо;
в) териториален обхват на концесията - място на изпълнение на строителството или
услугите, а когато е приложимо - и местонахождението на обекта на концесията;
г) обект на концесията, вид и право на собственост, когато е приложимо;
д) кръга на потребителите;
е) очаквани резултати от изпълнението на проекта;
3. прогнозираните данни по чл. 10, ал. 2 от Наредба за изискванията за определяне на
финансово-икономическите елементи на концесията;
4. годината, през която се планира откриване на процедурата за определяне на
концесионер.
Редът за изготвяне, приемане и публикуване на Плана за действие е определен с
Глава трета от Наредбата за определяне на финансово-икономическите елементи на
концесията. Съдържанието на Плана за действие се определя по години и може да се
изменя и/или допълва текущо при включване на нов проект, изключване на проект,
промени в проект, относно прогнозираните елементи. Данните в предложения План за
действие за общински концесии са приблизителни.След извършване на съответната

подготовка и анализи ще се внесат предложения за стартиране на конкретната
концесионна процедура.
Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА във
връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, чл. 40 от Закона за концесиите и чл.19, ал.1 от Наредбата за
изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията и в
съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република
България (2018-2027) предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Приема План за действие на общинските концесии на територията на Община
Сливен за периода 2018-2020 год. (включително).

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

ПРОЕКТ!
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ
НА ОБЩИНА СЛИВЕН
(2018-2020г.)
Индивидуализация на проекта на концесия
Наименование
Предмет на Обект на концесията
на проекта за
концесията
концесия
/наименование
на концесията/

Максима
лен срок
на
концесия
та

Строителство/
услуги, които
ще се
възложат с
концесията

Срокове за
изпълнение
на
възложеното
строителство

Плащания
от
концедента

не

не

Концесионно
възнаграждение

2018г.
Предоставяне за
ползване на
водоем-публична
общинска
собственост
Предоставяне за
ползване на
водоем-публична
общинска
собственост
Предоставяне за
ползване на
рибарникпублична
общинска
собственост

Концесия за
ползване

Концесия за
ползване

Концесия за
ползване

Водоем-публична
общинска
собственост,
представляващ имот
№ 000166 с площ от
3.810 дка по КВС на
с.Блатец
Водоем- публична
общинска
собственост,
представляващ имот
№ 000413 с площ от
2.184 дка по КВС на
с.Блатец
Рибарник- публична
общинска
собственост,
представляващ имот
№ 000169 с площ от
46.421 дка по КВС на
с.Блатец

25 г.

не

25 г.

не

не

не

25 г.

не

не

не

Съгласно
финасовоикономическия
анализ

Съгласно
финасовоикономическия
анализ

Съгласно
финасовоикономическия
анализ

2019г.
Право на
ползване и
експлоатация,
реконструкция,
рехабилитация и
ремонт

Строителство и
експлоатация на
паркинг
Право на
ползване и
експлоатация,
реконструкция,
рехабилитация и
ремонт

Самостоятелен обект
в сграда с
идентификатор
67338.551.68.2.1 с
Концесия за
площ 725 кв.м.,
строителство
находящ се на
бул.Братя
Миладинови №18частна общинска
собственост
Имот над
Концесия за
р.Новоселска,
строителство представляващ УПИ I,
кв.516

Концесия за
строителство

Сграда на два етажа с
идентификатор
30990.502.192.1 и
площ 1392 кв.м. и
сграда на един етаж с
идентификатор
30990.502.192.2 и
площ 8 кв.м.

25 г.

Строителномонтажни
работи,
рехабилитация
и ремонт

Проектиране и
изграждане на
паркинг в ПИ
….
2020г.

25 г.

25 г.

Строителномонтажни
работи,
рехабилитация
и ремонт

До 2021г.

не

До 2021г.
не

До 2022г.

не

Съгласно
финасовоикономическия
анализ

Съгласно
финасовоикономическия
анализ
Съгласно
финасовоикономическия
анализ

Т. 13
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев – кмет на Община Сливен
Относно: Премахване на сгради-общинска собственост, находящи се в ПИ 67338.553.13
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на застроен терен, представляващ ПИ 67338.553.13 с
площ 117 462 кв.м. по КККР на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006 г.
на Изпълнителният директор на АК, последно изменение със заповед КД-14-20421/26.08.2013 г. на Началника на СГКК-Сливен, ведно с построените в него 51 броя
сгради, придобити на основание договор от 30.11.2005г. за безвъзмездно прехвърляне на
собственост върху недвижим имот- частна държавна собственост по реда на чл.54 от Закона
за държавната собственост. За имота е съставен АОС № 3185/04.07.2014г.
Състоянието на голяма част от сградите е незадоволително още при придобиването
им. В резултат на атмосферното влияние и неизползването им сградите са в лошо
техническо състояние. Извършен е оглед от постоянната комисия по чл.195 от ЗУТ,
назначена със Заповед № РД-15-2445/24.10.2017г., на две от сградите, а именно:
-сграда с идентификатор № 67338. 553.13.5 и застроена площ 746 кв.м.
и сграда с идентификатор № 67338.553.13.6 и застроена площ 334 кв.м.
При извършеният оглед на 20.06.2018г. комисията е констатирала, че сградите са с
нарушени конструкции, част от покривините им конструкции им липсват, както дограма,
настилки, облицовки, ел. и ВиК инсталации. Изразяват становище, че сградите не подлежат
на усилване или ремонт.
В заключение комисията предлага сградите да бъдат премахнати, съгласно чл.195,
ал.6 от ЗУТ, като естествено износени, опасни за здравето и живота на гражданите,
застрашени от самосрутване, създаващи условия за възникване на пожар и неподлежащи на
усилване или ремонт.
Съгласно чл. 197 от ЗУТ, собственик може сам да премахне свой законен строеж. В
случая собственик на сградата е Община Сливен и тъй като при унищожаването/погиването
на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице
разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на
Общинския съвет, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация, поради което е необходимо решение на Общински съвет - Сливен в
този смисъл.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от
ЗОС във връзка с чл.197 от ЗУТ и предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие да бъдат премахнати сграда с идентификатор № 67338. 553.13.5 и
застроена площ 746 кв.м. и сграда с идентификатор № 67338.553.13.6 и застроена площ 334
кв.м., находящи се в ПИ 67338.553.13 с площ 117 462 кв.м. по КККР на гр.Сливен.

2. Възлага на Кмета на Община Сливен да предприеме необходимите правни и
фактически действия по премахването им и отрази промяната в АОС №3185/04.07.2014г и
кадастралната карта на гр.Сливен.
Внася:
Стефан Радев:....................…..
Кмет на община Сливен

Т. 14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
ОТНОСНО: Продължение и изменение на разрешително за водовземане от минерална
вода от находище „Сливенски минерални бани“, с. Злати войвода, община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение №70 от 23.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите, на Община
Сливен е предоставено безвъзмездно за управление и ползване находище на минерална
вода, изключителна държавна собственост: „Сливенски минерални бани“, с.Злати войвода,
община Сливен, обл. Сливен за срок от 25 години.
С влезлите в сила от 01.01.2011 г. изменения на Закона за водите, за предоставеното
на Община Сливен за управление и ползване находище на минерална вода „Сливенски
минерални бани“, на основание §133, ал.9, и т.2, буква „г“ и т.1, буква „в“ от ПЗР към ЗИД
на Закона за водите, Кметът на Община Сливен след решение на Общински съвет изменя,
продължава, преиздава, прекратява или отнема разрешителни, издадени преди
предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване от общината.
„Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински“АД, гр. Сливен
е титуляр на Разрешително за водовземане от минерална вода №01610158/15.10.2008г.
издадено от Министерство на околната среда и водите от водовземно съоръжение сондаж
№22 на находище „Сливенски минерални бани“ с разрешен дебит 0,1 л/сек. и цел на
използването „за лечение“. Обект на водоснабдяване е Отделение за ранна рехабилитация
на МБАЛ, намиращо се на територията на имот №502.59, „Сливенски минерални бани“, гр.
Сливен, собственост на „МБАЛ д-р Иван Селимински – Сливен“ АД, гр. Сливен.
Съгласно заповед на Министерство на околната среда и водите, гр. София № РД369/16.04.2013г., утвърденият технически възможен дебит (локални експлоатационни
ресурси) на сондаж №22 от находището е 4,69 л/сек., а МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД,
гр. Сливен е единствен водоползвател на минерална вода от този сондаж.
В Община Сливен е постъпило е заявление вх. №4700-275/08.08.2018г за
продължаване на срока на действие на разрешително №01610158/15.10.2008г., придружено

от квитанция за платена такса №0000018109/23.08.2018г. и декларация образец №1 по чл.
71, ал. 2 от ЗООС.
Съгласно разпоредбите на чл. 78, ал. 2 от Закона за водите(ЗВ), органът по чл. 52, ал.
1 от ЗВ продължава срока на действие на разрешителното, когато са изпълнени
изискванията на закона, а именно:
1.
Молбата е подадена не по-късно от 3 месеца преди изтичане срока на действие на
разрешителното;
2.
Не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени
интереси;
3.
Са изпълнени условията на издаденото разрешително.
Заявление с вх. №4700-275/08.08.2018г. в Община Сливен е подадено в срока по чл.
78 от Закона за водите. При извършената проверка по изпълнение условията на
разрешителното се констатира изпълнение на същите, както и заплащане на дължимите
такси за водовземане в пълен обем. С продължаването на срока на разрешително
№01610158/15.10.2008г., на МОСВ няма да се нарушат нормативни разпоредби, планови
предвиждания или обществени интереси.
Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 и 23 от ЗМСМА и чл.52, ал.1,
т.3 във връзка с чл.78, ал.2 от Закона за водите, във връзка с параграф 146, ал. 2 от ПЗР към
ЗИДЗВ предлагам Общински съвет Сливен да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1.
Дава съгласие да се продължи срока на действие на разрешително
№01610158/15.10.2008г. на „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван
Селимински – Сливен“АД – гр. Сливен: седалище и адрес на управление: гр. Сливен,
община Сливен, област Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1, издадено от МОСВ за
водовземане от минерални води от водовземно съоръжение - сондаж №22 от находище
„Сливенски минерални бани“, с.Злати войвода, общ. Сливен с 10 (десет) години, като
определя краен срок на разрешителното 15.11.2028 г.
2. Дава съгласие да се измени разрешително №01610158/15.10.2008г. издадено от МОСВ
съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1, ЗВ, вр. Чл. 166, ал. 1, от Наредба №1/10.10.2007г. и
във връзка с параграф 146, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на закона за водите (обн. ДВ, бр. 61 от 2010г./ПЗР към ЗИД на ЗВ/)
да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за водите, както следва.
2.1. Водовземно съоръжение: „Сондаж 22“
Географски координати на водовземното съоръжение (система WGS 84):
N 42° 36' 33.9"
E 026° 13' 54.9"
Геодезически координати в Българската геодезическа система:
Х 4653494, 67
Y 9484155, 70
Надморска височина на устието: 163,80 м.
2.2. В частта Административно териториална единица: (ЗВ изм. ДВ, бр. 55 от 03.07.2018
г., Приложение 2, т. 72)
ЕКАТТЕ вместо с. Мечкарово да се чете с. Злати войвода общ. Сливен, обл. Сливен,
ЕКАТТЕ: 30990
2.3. Технически характеристики на оборудването:

Сондажна бетонова камера с размери 3,70 х1,50 и дълбочина 1,70м., две входни шахти с
размери: 1,10 х 1,10 x 1,70 м. и 3,70 x 2,50 x 1,70 м., затворени с метални капаци 0,8х0,8,
които се заключват. Канализационната система на шахтите - частично запушена - фонтанна
арматура в добро състояние - устие Ф 350 мм, 2 бр. спирателни крана - течащи. Ограда на
СОЗ І-метална мрежа с р-ри 7х10 и височина 0,6 м, със заключваща се врата и маркировка.
2.4. Част „Такса за водовземане“ придобива следното съдържание:
2.4.1. Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения обем вода,
температурата на минералната вода, и целите на водовземане, съгласно Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на Община Сливен - чл. 47 б, приета с Решение №382/27.09.2012 г.,
изм. и доп. с Решение 569/23.02.2017г. При настъпили промени в нормативната уредба се
допуска изменение в условията за заплащане на таксата.
2.4.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното,
представя в община Сливен информация за изчисляване на дължимата такса по образец
обявен на интернет страницата на община Сливен.
2.4.3.Внася определената такса, след потвърждаването и с писмо на Кмета на община
Сливен по сметка на общината, посочена в писмото, като в платежния документ посочва
номера на разрешителното и периода за който се внася таксата, или в касата на Община
Сливен.
Таксата за водовземане е годишна и се заплаща не по–късно от 31 март на следващата
година. Таксата може да се внася на текущо на няколко вноски в рамката на годината, като
титулярят на разрешителното прави изравнителна вноска до 31 март на следващата година
и представя в община Сливен справка за направените вноски и копия на платежните
документи, доказващи плащанията.
2.5. Условия за обявяване на състава на минералните води съгласно издадените от
министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка (съгласно чл.
168, ал. 1, т. 11 от НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води):
Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства.
2.6. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг:
Да предоставя на Кмета на Община Сливен и Директора на Басейнова дирекция за
управление на водите „Източнобеломорски район“- Пловдив:
2.6.1. Данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и
температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до
14 дни след посочените дати;
2.6.2. В срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в
разрешителното.
Приложение: Разрешително №01610158/15.10.2008г.
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлени имоти – общинска собственост
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен са постъпили искания за закупуване на следните поземлени
имоти - общинска собственост:
1.
Поземлен имот с идентификатор 67338.435.39 с площ от 1324 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш
чардак”, актуван с АОС 3768/29.03.2018 г., землище на гр. Сливен с данъчна оценка: 44.20
лв.
2.
Поземлен имот с идентификатор 67338.427.148 с площ от 823 кв.м, начин на трайно
ползване: лозе, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Рамануша”, актуван
с АОС №2598/03.02.2010 г., землище на гр. Сливен с данъчна оценка:35.30 лв.
3.
Поземлен имот 039012 с площ от 2.922 дка, начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Самуилово, актуван с АОС
№256/08.05.2018 г. с данъчна оценка: 471.20 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 67338.435.39 пазарната оценка възлиза на 6615 /шест хиляди шестстотин и
петнадесет/ лв., за поземлен имот с идентификатор 67338.427.148 оценката е 5180 /пет
хиляди сто и осемдесет/ лв. и за поземлен имот 039012 оценката е 2900 /две хиляди и
деветстотин/ лв,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от
НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Да се допълни Раздел I 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., със следните поземлени имоти:
1.
Поземлен имот с идентификатор 67338.435.39 с площ от 1324 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш
чардак”, актуван с АОС 3768/29.03.2018 г., землище на гр. Сливен.

2.
Поземлен имот с идентификатор 67338.427.148 с площ от 823 кв.м, начин на трайно
ползване: лозе, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Рамануша”, актуван
с АОС №2598/03.02.2010 г., землище на гр. Сливен.
3.
Поземлен имот 039012 с площ от 2.922 дка, начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Самуилово, актуван с АОС
№256/08.05.2018 г..
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени
имоти с идентификатори:
1.
Поземлен имот с идентификатор 67338.435.39 с площ от 1324 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш
чардак”, актуван с АОС 3768/29.03.2018 г., землище на гр. Сливен
Начална цена: 6650 /шест хиляди шестстотин и петдесет/ лв. без ДДС.
2.
Поземлен имот с идентификатор 67338.427.148 с площ от 823 кв.м, начин на трайно
ползване: лозе, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Рамануша”, актуван
с АОС №2598/03.02.2010 г., землище на гр. Сливен
Начална цена:5200 /пет хиляди и двеста/ лв. без ДДС.
3.
Поземлен имот 039012 с площ от 2.922 дка, начин на трайно ползване: нива,
четвърта категория на земята, м.”Кованлъка”, землище на с. Самуилово, актуван с АОС
№256/08.05.2018 г..
Начална цена: 5200/пет хиляди и двеста/ лв.без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.
Внася:
Кмет на Община Сливен..................
Стефан Радев

Т. 16
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:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи поземлени имоти: ПИ 67338.420.165, местност
„Барутни погреби“, гр.Сливен; ПИ 67338.435.599, местност ”Башчардак”, землище гр.
Сливен; УПИ Х-7978, кв.17, с.Сотиря, общ.Сливен; ПИ 68117.522.7989, местност
„Мочурите“, с.Сотиря, общ. Сливен; ПИ 68117.512.30, местност „Мочурите“, з-ще
с.Сотиря, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ се прекратява правото на ползване върху земеделските земи,
предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на
Държавния съвет и на Министерския съвет.
Гражданите, на които е предоставено право на ползване върху земи по § 4
придобиват право на собственост върху тях, когато заплатят земята на собственика чрез
Общината по цени, определени от Министерския съвет по влязла в сила оценка.
Съгласно чл.36 от ЗСПЗЗ оценките на общинските земи, върху които е било учредено
право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните
разпоредби, се определят с решение на Общинския съвет по реда на Закона за общинската
собственост, като така определената цена не може да бъде по-ниска от оценката, определена
по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи. Съгласно чл. 41,
ал. 2, изречение първо от Закона за общинската собственост, към който препраща чл.36, ал.3
от ЗСПЗЗ, регламентира, разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост да се
извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.
В тази връзка, след заявено желание от страна на ползвателите да придобият
собственост върху предоставената им за ползване земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, са
изготвени оценки от лицензиран оценител и данъчни оценки за :
1. Поземлен имот 67338.420.165, с площ от 600 кв.м по кадастралната карта на
гр.Сливен, местност ”Барутни погреби” с трайно предназначение: урбанизирана територия
и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, като за имота са определени – пазарна
стойност 10 960 лв. и данъчна оценка 10 381,20 лв.
2. Поземлен имот 67338.435.599, с площ от 600 кв.м по кадастралната карта на
землище Сливен, местност ”Башчардак”, с трайно предназначение на територията:
земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ /, като за имота са определени – пазарна стойност 2 530 лв.; цена по Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделските земи 67,20 лв. и данъчна оценка 17,30 лв.
3. Урегулиран поземлен имот Х-7978, кв.17, с площ от 993 кв.м, кв.17, по
регулационния план на с.Сотиря, общ.Сливен, като за имота са определени – пазарна
стойност 10 148 лв. и данъчна оценка 3 616,60 лв.
4. 1000 кв.м от поземлен имот 68117.522.7989, целият с площ от 1362 кв.м, по
плана на новообразуваните имоти на местност „Мочурите“, с.Сотиря, общ.Сливен, с трайно

предназначение : урбанизирана територия и начин на трайно ползване: §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
като са определени – пазарна стойност 10 220 лв. и данъчна оценка 4 115,10 лв.
5. Поземлен имот 68117.512.30, с площ от 1079 кв.м по плана на новообразуваните
имоти на местност „Мочурите“, землище с. Сотиря, общ.Сливен, с трайно предназначение :
земеделска територия и начин на трайно ползване: §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, като са определени
– пазарна стойност 9 270 лв., цена по Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделските земи 125 лв.и данъчна оценка 26,10 лв.
На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36, ал.3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.35,
ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за реда за определяне на цени на
земеделските земи, предлагам Общински съвет - Сливен да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от ползвателите,
на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността
на земята за :
1. Поземлен имот 67338.420.165, с площ от 600 кв.м по кадастралната карта на
гр.Сливен, местност ”Барутни погреби” с трайно предназначение: урбанизирана територия
и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, цена 10 960 лв.
2. Поземлен имот 67338.435.599, с площ от 600 кв.м по кадастралната карта на
землище Сливен, местност ”Башчардак”, с трайно предназначение на територията:
земеделска и начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ /, цена 2 530 лв.
3. Урегулиран поземлен имот Х-7978, кв.17, с площ от 993 кв.м, кв.17, по
регулационния план на с.Сотиря, общ.Сливен, цена 10 148 лв.
4. 1000 кв.м от поземлен имот 68117.522.7989, целият с площ от 1362 кв.м, по
плана на новообразуваните имоти на местност „Мочурите“, с.Сотиря, общ.Сливен, с трайно
предназначение : урбанизирана територия и начин на трайно ползване: §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
цена 10 220 лв.
5. Поземлен имот 68117.512.30, с площ от 1079 кв.м по плана на новообразуваните
имоти на местност „Мочурите“, землище с. Сотиря, общ.Сливен, с трайно предназначение :
земеделска територия и начин на трайно ползване: §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, цена 9 270 лв.
Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за придобиване правото на
собственост върху имотите от техните ползватели след заплащането на определените цени.
Внася:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на община Сливен

Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от
В.Т.Р. в ПИ с идентификатор 67338.416.433, УПИ III, кв.204, м. „Дюлева река“, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен притежава 43/1992 идеални части от недвижим имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.416.433, с адрес: гр. Сливен,
м.
„Дюлева река“, целия с площ от 1992 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) по КККР –
гр.
Сливен, УПИ III, кв.204, м. „Дюлева река“, актувани с АОС № 3834/09.07.2018 г.
Останалите 1949/1992 идеални части от поземления имот са собственост на В.Т.Р.,
съгласно вписаните в Служба по вписванията гр. Сливен нотариалени актове: акт № 81, т.
VI, рег. 1778, дело 1030 от 31.03.2017 г.; акт № 199, т. III, рег. 1036, дело 553 от 28.02.2017
г. и договор от 15.05.2018 г. за създаване на съсобствен урегулиран поземлен имот и
определяне квотите на съсобственост.
В общинска администрация е постъпило заявление от Веселина Тотева Райнова 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 43/1992 идеални части от имота,
която възлиза на 822 лв. (осемстотин двадесет и два лв.), без ДДС.
Данъчната оценка на 43/1992 идеални части от имота е 445,70 лв. (четиристотин
четиридесет и пет лв. и седемдесет ст.).
Предвид трудностите които съсобствеността поражда при ползването, застрояването
и разпореждането с имота, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9,
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., с 43/1992 идеални части от поземлен имот с идентификатор
67338.416.433, целия с площ от 1992 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м.), м. „Дюлева река“, гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и В.Т.Р. върху поземлен
имот с идентификатор 67338.416.433, с адрес: гр. Сливен, м. „Дюлева река“, целия с площ
от 1992 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 67338.416.229, 67338.416.223,

67338.416.245, 67338.416.434, 67338.416.263, 67338.416.241 по КККР-гр. Сливен, одобрени
със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. Директор на АК, УПИ III, кв.204, м. „Дюлева
река“, чрез изкупуване дела на Община Сливен, представляващ 43/1992 идеални части от
ПИ с идентификатор 67338.416.433, актувани с акт № 3834/09.07.2018 г. за частна
общинска собственост.
3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза на 822 лв.
(осемстотин двадесет и два 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. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в
поземлен имот с идентификатор 67338.546.72, кв.“Клуцохор“, гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация е постъпило заявление от Р.Й.Р. и С.Г.Р.,
притежаващи в съсобственост с Община Сливен поземлен имот с проектен идентификатор
67338.546.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, ул…….., целия с площ от 343 кв.м, съгласно
скица-проект № 15-383665/13.06.2018 г. на СГКК – гр. Сливен, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана,
идентичен с УПИ LXXX-72 (осемдесет за седемдесет и две), кв.210 (двеста и десет), по
ПУП на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен, одобрен със Заповед РД 15-628/13.04.2018г. на кмета
на Община Сливен, с искане за прекратяване на съсобствеността, чрез изкупуване дела на
общината, представляващ 57/343 ид. части от имота, актувани с акт за частна общинска
собственост № 3841/20.07.2018г. Данъчната оценка на общинската част от недвижимия
имот е 2 131,80 лв. (две хиляди сто тридесет и един лв. и 80 ст.).
Имотът е незастроен.
Собствеността си върху 286 кв.м. от имота заявителите удостоверяват с нот. акт за
продажба № 132, том 6, дело 893 от 13.11.2017г., вписан под № 193, том 24, дело 4515, вх.
рег.№ 7765 от 14.11.2017 г. в Служба по вписванията-Сливен.
След изменение и одобряване със Заповед РД 15-628/13.04.2018 г. на кмета на
Община Сливен на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ VII-71, 72,
кв.210, кв. „Клуцохор“, гр. Сливен, се обособяват два нови УПИ VII-71 и УПИ LXXX-72.

С Договор за доброволно прилагане на влязъл в сила план, чрез определяне квотите
на съсобственост от 18.07.2018г., общината и съсобствениците са определили дяловете си в
новообразувания УПИ LXXX-72, кв.210, обособен в кадастралната карта като проектен
имот с идентификатор 67338.546.72 с проектна площ от 343 кв.м. (Скица-проект № 15383665/13.06.2018 г. на СГКК – гр. Сливен).
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за
общинската собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти,
член на Камарата на независимите оценители в България на общинската част от имота,
възлизаща на 3830 лв.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,
т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I “Прoдажби” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти- общинска собственост за 2018г., приета с Решение № 968 от
25.01.2018г. на Общински съвет – Сливен, с 57/343 ид.части от поземлен имот с проектен
идентификатор 67338.546.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, ул……, целия с площ
от 343 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение
на територията: урбанизирана, при граници: 67338.546.81, 67338.546.79, 67338.546.78,
67338.546.77, 67338.546.73, 67338.546.100, 67338.546.71, актуван с АОС №
3841/20.07.2018г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една страна и Р.Й.Р. с
ЕГН ……… и С.Г.Р. с ЕГН ………. от друга, върху недвижим имот, представляващ
поземлен имот с проектен идентификатор 67338.546.72 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на
АК, кв.„Клуцохор“, ул.“…………., целия с площ от 343 кв.м, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, при
граници: 67338.546.81, 67338.546.79, 67338.546.78, 67338.546.77, 67338.546.73,
67338.546.100, 67338.546.71, актуван с АОС № 3841/20.07.2018г., идентичен с УПИ LXXX72 (осемдесет за седемдесет и две), кв.210 (двеста и десет) по ПУП на кв. „Клуцохор“, гр.
Сливен, одобрен със Заповед РД 15-628/13.04.2018г. на кмета на Община Сливен, чрез
изкупуване дела на общината, представляващ 57/343 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 3 830 лв. (три хиляди
осемстотин и тридесет лв.), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия по
прекратяване на съсобствеността.

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

Т. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляваща лекарски кабинет с полезна площ
20 кв.м., разположен в едноетажна полумасивна сграда (бивш селсъвет), находяща се в
п-л І, кв. 18 по плана на с. Трапоклово, общ. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 16.10.2013 г. след проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
на част от имот, частна общинска собственост, представляваща лекарски кабинет с полезна
площ 20 кв.м., разположен в едноетажна полумасивна сграда (бивш селсъвет), находяща се
в п-л І, кв. 18 по плана на с. Трапоклово, общ. Сливен е сключен договор за наем със
спечелилия търга участник. Срокът на този договор изтича на 16.10.2018 г.
В Общинска администрация – Сливен с вх.№9400-16880/16.08.2018 г. е постъпило, от
д-р Наташа Петкова П. - управител на „АПИМП-ИП-Д-р Наташа Петкова“ ЕООД, искане за
сключване на нов договор за наем за ползване на гореописания имот за лекарски кабинет.
В чл. 14, ал. 6 от ЗОС е предвидена възможността с решение на Общинския съвет да
се отдават под наем без търг или конкурс свободни нежилищни имоти - частна общинска
собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на
юридически лица на издръжка на общинския бюджет, за здравни дейности за задоволяване
на съответните нужди на населението. Въз основа на решението на общинския съвет се
сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно
лице.
От друга страна обектът е включен за отдаване под наем в годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г., приета с Решение
№968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет Сливен.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.
14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18а, ал. 1 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1.
Да се отдаде под наем без търг или конкурс част от общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляваща лекарски кабинет с полезна площ 20
кв.м., разположен в едноетажна полумасивна сграда (бивш селсъвет), находяща се в п-л І,
кв. 18 по плана на с. Трапоклово, общ. Сливен, на „АПИМП-ИП-Д-р Наташа Петкова“
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Сливен 8800, ул. „Шести септември” №89,
вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на
правосъдието с ЕИК по Булстат:……., представлявано от Наташа Петкова П. –
управител, при следните условия:

Месечна наемна цена – 30 лева (без ДДС);

Срок на договора – 5 (пет) години;

Предназначение: за лекарски кабинет.

2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор при определените
в т. 1 на настоящото решение условия.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти,
частна общинска собственост, находящи се в гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4
на Фондация „Европейски младежки инициативи” за нуждите на Младежки център за
обучение и информация
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 18.08.2011 г. е сключен договор между Община Сливен и Гражданско дружество,
съставено от Фондация „Европейски младежки инициативи“, Фондация „ Фонд за дружба с
Кавказ и Русия, Фондация за развитие „Читалища“-клон Сливен и Фондация „Обществено
развитие“ за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, частна общинска
собственост, представляващи:
- Самостоятелен обект с площ 16 кв.м. (офис №1) с ид. №67338.549.21.1.14, с адрес:
гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 1, попадаща в сграда с ид. №67338.549.21.1 в
поземлен имот с ид. №67338.549.21, предназначение: офис, при съседни самостоятелни
обекти на същия етаж 67338.549.21.1.15, неразделна част от обекта са 1,64% ид.ч. от
общите части на сградата и ½ ид.ч. от WC (санитарен възел), разположен в западната част
на етажа с площ 3,67 кв.м.;
- Самостоятелен обект с площ 20,23 кв.м. (офис №2) с ид. №67338.549.21.1.15, с
адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 2, попадаща в сграда с ид.
№67338.549.21.1 в поземлен имот с ид. №67338.549.21, предназначение: офис, при съседни
самостоятелни обекти на същия етаж 67338.549.21.1.14, 67338.549.21.1.18, неразделна част
от обекта са 1,99% ид.ч. от общите части на сградата и ½ ид.ч. от WC (санитарен възел),
разположен в западната част на етажа с площ 3,67 кв.м.;
- Самостоятелен обект с площ 35,14 кв.м. (офис №4) с ид. №67338.549.21.1.16, с
адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 4, попадаща в сграда с ид.
№67338.549.21.1 в поземлен имот с ид. №67338.549.21, предназначение: офис, при съседни
самостоятелни обекти на същия етаж 67338.549.21.1.18, 67338.549.21.1.17, неразделна част

от обекта са прилежащо складово помещение на покрива със ЗП 14.93 кв.м. и 2,75% ид.ч. от
общите части на сградата.
Поради изтичане на срока на гореописания договор в Общинска администрация –
Сливен с вх.№9500-61/05.09.2018 г. е постъпило искане от Дора Колева Куршумова –
Председател на УС на Фондация „Европейски младежки инициативи” /ЕМИ/ за
предоставяне под наем без търг или конкурс за период от 2018 до 2025 г. на общински
нежилищни имоти, частна общинска собственост, представляващи:
- Самостоятелен обект с площ 20,23 кв.м. (офис №2) с ид. №67338.549.21.1.15, с
адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 2;
- Самостоятелен обект със санитарен възел и тераса с площ 35,14 кв.м. (офис №4) с
ид. №67338.549.21.1.16, с адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 4.
Фондация „Европейски младежки инициативи“ от своето създаване през 2004 г.
работи в обществена полза, и е партньор на Община Сливен в различни инициативи и
проекти свързани с европейски инициативи, информираност и обучение на младите хора в
Община Сливен. През 2005 г. по проект на Фондацията беше оборудван и стартира своята
дейност първия европейски център „Дом на Европа“ в град Сливен и региона. Съвместните
инициативи продължиха и през 2006 -2007 г. със създаването на Младежки център за
обучение и информация по проект на Фондацията финансиран от СИФ към МТСП.
Центъра има оборудвана компютърна зала за обучение и лиценз от НАПОО за обучаване в
професии свързани с компютърна грамотност и офис услуги, физическа охрана, туризъм,
аниматорство, социални дейности, млад фермер и др. По проекта бяха оборудвани също
офиси на 12 информационни точки в кметства от малките населени места на Община
Сливен и Сливенска област. В периода 2008-2012 г. Фондацията беше партньор на Община
Сливен когато общината създаде и беше приемна структура на Европейски информационен
център Европа директно Сливен. Това партньорство продължава и през предстоящите 7
години.
В настоящия момент освен с обучения (лицензирани от НАПОО), Фондацията ЕМИ
изпълнява в партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, Сдружение
„Паралели“, както и с няколко други нестопански организации от град Сливен и региона
няколко малки проекти финансирани от Дарителската платформа „Общността.сом“ и
ФРГИ. Предстои ни подаването на самостоятелни и партньорски проекти по Програма на
Глобалния фонд, Норвежкия механизъм, ОП Добро управление, както и по други
европейски и международни програми.
Към искането са приложени и следните документи: Решение №293 от 17.02.2005 г. по
ф.д. №128/2005 г. на Сливенски окръжен съд; лицензия №200812629/17.09.2008 г. на
център за професионално обучение и приложение към нея; визитка на фондацията;
удостоверение за актуално правно състояние; удостоверение №001 от 11.05.2007 г. от
Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на
правосъдието; декларация от 03.09.2018 г., че юридическото лице не притежава в
собственост недвижими имоти от вида на това, в което се иска настаняване.
От представените документи е видно, че Фондацията е вписана в специалния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел при Сливенски окръжен съд с решение №293 от
17.02.2005 г. по ф.д. №128/2005 г. На 11.05.2007 г. Фондацията е регистрирана в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност под №20070511001.
Въз основа на наличните доказателства се установява, че Фондация „Европейски
младежки инициативи” осъществява дейност в обществена полза като по този начин
отговаря на изискуемите от закона предпоставки, а именно на чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18,
ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.
8, ал. 9 и с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, предлагам Общинският
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел VІ. „Отдаване под наем“ на 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 със следното съдържание:
- Самостоятелен обект с площ 20,23 кв.м. (офис №2) с ид. №67338.549.21.1.15, с
адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 2;
- Самостоятелен обект със санитарен възел и тераса с площ 35,14 кв.м. (офис №4) с
ид. №67338.549.21.1.16, с адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 4.
2. Да се отдадат под наем без търг или конкурс общински нежилищни имоти, частна
общинска собственост, представляващи:
- Самостоятелен обект с площ 20,23 кв.м. (офис №2) с ид. №67338.549.21.1.15, с
адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 2;
- Самостоятелен обект със санитарен възел и тераса с площ 35,14 кв.м. (офис №4) с
ид. №67338.549.21.1.16, с адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Славянска“ №3, ет. 4, ап. 4.
на Фондация „Европейски младежки инициативи” със седалище и адрес на управление:
гр. Сливен, ул. „Славянска” №3, ет.4 с Булстат:……, регистрирана по ф.д. №128/2005 г.
на Сливенски окръжен съд, осъществяваща дейност в обществена полза, представлявано от
Дора К. – Председател на УС, при следните условия:
 Месечна наемна цена – 90 лева (без ДДС);
 Срок на договора – 7 (седем) години;
 Предназначение: за нуждите на Младежки център за обучение и информация
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор при определените
в т. 2 на настоящото решение условия.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с ид.
№67338.551.68.2.26 с полезна площ 40 кв.м., с адрес: гр. Сливен 8800, бул. „Братя
Миладинови“ №18, ет. 3, обект 26 на Фондация „Професор д-р Георги Лозанов и
професор д-р Евелина Гатева”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен с вх.№9500-51/15.08.2018 г., допълнено с вх.
№9500-51/1/ от 22.08.2018 г., е постъпило искане от Ванина Б. – управител на Фондация
„Професор д-р Георги Лозанов и професор д-р Евелина Гатева” за предоставяне под наем
без търг или конкурс на общински нежилищен имот, частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.551.68.2.26 с полезна площ 40 кв.м., с
адрес: гр. Сливен 8800, бул. „Братя Миладинови“ №18, ет. 3, обект 26.
Фондация „Професор д-р Георги Лозанов и професор д-р Евелина Гатева” е учредена
от покойния професор доктор Георги Лозанов като юридическо лице с нестопанска цел и е
в обществена полза. Основната задача на Фондацията е да запази и развие наследството,
което професор Лозанов завещава: трудът на своя живот – науката Сугестопедия.
Сугестопедията е признат от ЮНЕСКО за по-висш метод на обучение за много ученици и
различни предмети. За тази цел Фондацията е отговорна за подкрепа на изследователската
и експериментална дейност в областта на образованието в частност и в психологията на
общуване в по-широк аспект. Към този момент Сугестопедия е избран като иновативен
метод на преподаване от две училища в град Сливен: ПГПЗЕ „Захари Стоянов“ и СУ
„Константин Константинов“.
Към искането са приложени и следните документи:решение №1 от 23.03.2010 г. по
ф.д. №114/2010 на Софийски градски съд вписване на фондацията в регистъра за
юридически лица с нестопанска цел; удостоверение от 22.08.2018 г. за актуално правно
състояние от регистър Булстат; удостоверение № …. от 14.03.2011 г. от Централен регистър
на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието; декларация
от 15.08.2018 г., че юридическото лице не притежава в собственост недвижими имоти от
вида на това, в което се иска настаняване.
От представените документи е видно, че Фондацията е вписана в специалния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд с решение №1 от
23.03.2010 г. по ф.д. №114/2010 г. На 14.03.2011 г. Фондацията е регистрирана в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност под №20110314008.
Въз основа на наличните доказателства се установява, че Фондация „Професор д-р
Георги Лозанов и професор д-р Евелина Гатева” осъществява дейност в обществена полза
като по този начин отговаря на изискуемите от закона предпоставки, а именно на чл. 14, ал.
6 от ЗОС и чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.
8, ал. 9 и с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, предлагам Общинският
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел VІ. „Отдаване под наем“ на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г., приета с Решение №968 от
25.01.2018 г. със следното съдържание:
№
1.

имот

Площ описание
(кв.м.
)
самостоятелен обект с ид. №67338.551.68.2.26 с 40
за нуждите на клуб на
полезна площ 40 кв.м., с адрес: гр. Сливен 8800, бул.
ЮЛНСЦ
„Братя Миладинови“ №18, ет. 3, обект 26

2. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен имот, частна
общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.551.68.2.26 с
полезна площ 40 кв.м., с адрес: гр. Сливен 8800, бул. „Братя Миладинови“ №18, ет. 3,
обект 26 на Фондация „Професор д-р Георги Лозанов и професор д-р Евелина Гатева” със
седалище и адрес на управление: гр.София1680, р-н Красно село, ж.к. Красно село, кв.
……….. с Булстат:……, регистрирана по ф.д. №114/2010 г. на Софийски градски съд,
осъществяваща дейност в обществена полза, представлявано от Ванина С. Бодурова –
управител, при следните условия:
 Месечна наемна цена – 81,20 лева (без ДДС);
 Срок на договора – 5 (пет) години;
 Предназначение: за нуждите на Фондация „Професор д-р Георги Лозанов и
професор д-р Евелина Гатева”
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор при определените
в т. 2 на настоящото решение условия.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
обособена част от 9 кв.м. находяща се на партерен етаж вдясно от входа на сградата на
зала „Сливен“ с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ №2, ет. 0
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация Сливен с вх. №4704-2958/21.08.2018 г. е постъпило
искане от С.С.С. – Ц. в качеството й на управител на „ЛМ СИ ГРУП“ ЕООД за
предоставяне под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща
обособена част от 9 кв.м., находяща се на партерен етаж вдясно от входа на сградата на
зала „Сливен“ с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ №2, ет. 0 и с предназначение за
разполагане на билетен център чрез поставяне на мобилни мебели тип работен плот с
плексигласови пана за продажба на билети за културни събития
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.
8, ал. 9 и чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС, чл. 19 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да
вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел VI „Отдаване под наем” в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г., приета с Решение №968 от
25.01.2018 г. на Общински съвет Сливен, както следва:
№

Имот

Площ

обособена част от 9 кв.м., находяща се на партерен
етаж вдясно от входа на сградата на зала „Сливен“
с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“ №2, ет. 0

9 м2

1

Предназначен
ие
за разполагане
на билетен
център чрез
поставяне на
мобилни
мебели тип
работен плот с
плексигласови
пана за
продажба на
билети за
културни
събития

2. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща обособена част от 9 кв.м. находяща се на партерен етаж
вдясно от входа на сградата на зала „Сливен“ с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“
№2, ет. 0.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от имота :
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 10 (десет) лева, без ДДС
 Депозит за участие в търга: 10 (десет) лева;
 Стъпка на наддаване: 1 (един) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за разполагане на билетен център чрез поставяне на мобилни
мебели тип работен плот с плексигласови пана за продажба на билети за културни
събития;
 Изисквания към кандидатите:
- да са регистрирани по смисъла на ТЗ и да притежават лиценз за културна
организация .
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на търга за
отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и сключването на договор със спечелилия
участник.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 24
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, представляващa
помещение (стоматологичен кабинет) с площ 17 кв.м., находящо се на първи етаж от в
сградата на СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 14.08.2013 г. след проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение
(стоматологичен кабинет) с площ 17 кв.м., находящо се на първи етаж от в сградата на СУ
„Йордан Йовков“, гр. Сливен е сключен договор за наем със спечелилия търга участник.
Срокът на този договор изтече на 14.08.2018 г.
С писмо изх. №4704-2442 от 10.07.2018 г. директора и наемателя са информирани, че
по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен следва да се проведе
нов търг за отдаване под наем на обекта след решение на Общински съвет Сливен.
Предложението до Общински съвет Сливен за отдаване под наем се изготвя от отдел
„Общинска собственост“ при Общинска администрация Сливен след писмено заявление до
кмета на общината от директора на учебното заведение.
В изпратеното писмо е посочено, че при откриване на процедура за отдаване под наем,
настоящия наемател може да ползва общинския имот при условията на сключения на
14.08.2013 г. договор за наем, като заплаща обезщетение равно на месечната наемна цена.
Във връзка с писмо с изх. №4704-2442 от 10.07.2018 г., в Община Сливен с Вх.№47042442/1/ от 29.08.2018 г. е постъпило заявление от директора на СУ „Йордан Йовков“, гр.
Сливен за откриване на процедура за провеждане на нов публичен търг за отдаване под
наем на част от имот, публична общинска собственост, представляваща помещение
(стоматологичен кабинет) с площ 17 кв.м., находящо се на първи етаж от в сградата на СУ
„Йордан Йовков“, гр. Сливен, (акт за публична общинска собственост №905 от 21.08.2001
г).
Гореописаният имот е включен в раздел VІ. „Отдаване под наем“ на Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г., приета с
Решение №968 от 25.01.2018 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал.
8 от ЗОС, чл. 19 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща помещение (стоматологичен кабинет) с площ 17 кв.м.,
находящо се на първи етаж от в сградата на СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на имота :

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

Начална тръжна месечна наемна цена: 30 (тридесет) лева, без ДДС


Депозит за участие в търга: 30 (тридесет) лева;

Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;

Срок за наемане: 5 (пет) години;

Предназначение: стоматологичен кабинет;

Изисквания към кандидатите:
да са с регистрирана практика по дентална медицина, с предмет на дейност
първична или специализирана практика за първична помощ по дентална медицина;
да имат сключен договор с НЗОК за първична или специализирана дентална
помощ.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на търга за
отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и сключването на договор със спечелилия
участник.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 25
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР –
Сливен част от едноетажна сграда, частна общинска собственост, обособена с отделен вход,
състояща се от седем бр. помещения, коридор и 2 бр. санитарни възли с обща площ от
189,10 кв.м., находяща се в гр. Сливен, кв. „Надежда“ №6
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение №730 от 30.05.2013 г. Общински съвет Сливен е предоставил за срок от 5
(пет) години на Областна дирекция на МВР Сливен безвъзмездно за управление част от
едноетажна сграда, частна общинска собственост, обособена с отделен вход, състояща се от
седем бр. помещения, коридор и 2 бр. санитарни възли с обща площ от 189,10 кв.м.,
находяща се в гр. Сливен, кв. „Надежда“ №6.
С писмо изх. №2400-1037/18.05.2016 г. на Кмета на Община Сливен, директорът на
ОД на МВР Сливен е информиран, че съгласно разпоредбите на Закона за общинската
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското
имущество на Община Сливен, на Областна дирекция на МВР – Сливен като териториална
структура на орган на бюджетна издръжка може да се стартира нова процедура за
безвъзмездно предоставяне на гореописания имот.
Указано е, че за внасяне на предложение за решение до Общински съвет Сливен е
нужно Директора на ОД на МВР Сливен да отправи искане до Кмета на Община Сливен.

Във връзка с това изискване, в Община Сливен с вх. №2400-1696/1/ от 23.08.2018 г. е
постъпило заявление от г-н Димитър Величков - Директор на ОД на МВР Сливен за
предприемане на действия за внасяне на предложение за решение до Общински съвет
Сливен за предоставяне безвъзмездно за управление на имот, частна общинска собственост
на Областна дирекция на МВР – Сливен.
Областна дирекция на МВР – Сливен е основна структура на министерството на
вътрешните работи с район на действие област Сливен.
Горецитираният обект към този момент не е необходим за нуждите на Общината или
на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, поради което същият може
да бъде предоставен безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР - Сливен,
като териториална структура на орган на бюджетна издръжка.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 8, ал. 9 и чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14, ал. 3 от НРПУРОИ предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел VIII „Предоставяне безвъзмездно за управление” на
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, със следното
съдържание:
Имот

Площ

Предназначение

189,10
м2

За нуждите на
юридическо
лице на
бюджетна
издръжка

№
част от едноетажна сграда, частна общинска собственост,
обособена с отделен вход, състояща се от седем бр.
помещения, коридор и 2 бр. санитарни възли с обща площ
от 189,10 кв.м., находяща се в гр. Сливен, кв. „Надежда“
№6.

2. Да се предостави на Областна дирекция на МВР - Сливен безвъзмездно за
управление част от едноетажна сграда, частна общинска собственост, обособена с отделен
вход, състояща се от седем бр. помещения, коридор и 2 бр. санитарни възли с обща площ от
189,10 кв.м., находяща се в гр. Сливен, кв. „Надежда“ №6. Имотът се предоставя 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 №928/05.04.2001 г.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 26
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 67338.516.338 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.326 е отреден за „За жилищно строителство”, по действащата кадастрална карта
и кадастрални регистри на града, имотът е с идентификатор 67338.516.338, с площ от 8038
кв.м. Актуван е с АЧОС № 3522/11.11.2016 г.
В общинската администрация е постъпило заявление с вх. № 9400-13042/27.06.2018 г.
от З.И.К. с искане да й бъде разрешено право на пристрояване за изграждане на пристройка
(тераса) със ЗП 11 (единадесет) кв.м. към жилищна сграда, изградена върху имот - частна
общинска собственост. Видно от нотариален акт № 17, том XVII, дело № 5139, издаден от
Сливенски районен съд, З.И.К. е собственик на жилище в кв. „Република“, ………, с площ
46 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 11 кв.м., която възлиза на 330 (триста и тридесет) лева.
Данъчната оценка за горепосочената застроена площ е 1 439,90 (хиляда
четиристотин тридесет и девет лв. и деветдесет 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 11 кв.м., попадаща в ПИ с идентификатор 67338.516.338, с
адрес: гр. Сливен кв. „Република“.
2. Учредява право на пристрояване на З.И.К. с ЕГН ……. да изгради пристройка
(тераса) със застроена площ от 11 (единадесет) кв.м. към самостоятелен обект с
идентификатор № 67338.516.242.1.2, 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 67338.516.338 (УПИ I, кв.326 по ПУП на кв.
„Република“), 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: за друг вид застрояване, целия с площ 8038 кв.м., стар идентификатор:
67338.516.217, 67338.516.239, 67338.516.220, при съседи: 67338.516.221, 67338.516.222,
67338.516.238, 67338.516.237, 67338.516.240.

Цената на правото на пристрояване за 11 (единадесет) кв.м., възлиза на 1 439,90
(хиляда четиристотин тридесет и девет лв. и деветдесет 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. 27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Относно: Необходимост от закупуване на ДМА от „Общинска охрана и СОТ-Сливен”
ЕООД.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен постъпи искане с Вх. № 4704-3072/03.09.2018 г. от управителя на
„Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД да бъде разрешено закупуване на ДМА – лек
автомобил, необходим за нормалното функциониране на дружеството.
Исканото разрешение е от компетенциите на Общински съвет-Сливен, съгласно чл.
14, т. 16 от Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия.
Ще бъде закупен лек автомобил на стойност до 10 000 лв., съгласно представеното в
Община Сливен искане, което представлява 16.9 % от общата балансова стойност на ДМА
на дружеството, които към 31.12.2017 г. възлизат на 59 хил. лв.
Към 31.08.2018 г. салдото по разплащателната сметка на дружеството, открита в
„Общинска банка” АД, възлиза на 172 099.11 лв.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.
14, т. 16 от Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия,
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

Дава съгласие „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД да закупи със собствени
средства лек автомобил на стойност до 10 000.00 /десет хиляди/ лева.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 28
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на
МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 03.10.2018 г. /сряда/, в 10.00 ч. ще се проведе извънредно Общо събрание на
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински” АД Сливен. С вх. №
4702-960/24.08.2018 г. изпълнителният директор на дружеството е уведомил кмета на
общината за свикване на общото събрание. Необходимо е Общински съвет Сливен да
упълномощи представителя на Община Сливен в Общото събрание на акционерите за
начина на гласуване. С Решение № 72/28.01.2016 г. за представител в Общото събрание на
МБАЛ е избран Д-р Иван К. Данчев.
На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия и постъпила покана от изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински” АД гр. Сливен, предлагам Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Упълномощава Д-р Иван К. Данчев - Представител на Община Сливен в Общото събрание
на акционерите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, да гласува „ЗА”
приемането на решението по т. 1 от дневния ред, определен в поканата за извънредно Общо
събрание на акционерите, насрочено за 03.10.2018 г. /сряда/ от 10:00 часа в заседателната
зала на болницата, намираща се в административната и сграда на бул.”Христо Ботев” № 1,
гр. Сливен.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на
акционерите е насрочено да се проведе на 19.10.2018 г. /петък/ от 10.00 часа на същото
място и при същия дневен ред.
ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

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

Допълнение на Решение №1162/31.05.2018г. за разрешаване на
изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен
имот с проектен идентификатор 69986.103.31, землище на с.Струпец,
общ. 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 територи и по-конкренто чл.124б, ал.1, с разрешенията за
изработване на подробни устройствени планове по реда на чл.124а, ал.1 се одобряват
заданията по чл.125 от същия закон. С Решение №1162/31.05.2018г. на Общински съветСливен е разрешено изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за
Подробен устройствен план за имот с идентификатор 69986.103.31, землище на с.Струпец,
общ. Сливен с цел преотреждане на имота за „Кариера за добив на кварцит”, като е
пропуснато одобряване на внесеното задание. В тази връзка с настоящото предложение
предлагаме допълване на решението с одобряване на приложеното планово задание на
възложителя по чл.125 от ЗУТ.
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:
Допълва Решение №1162/31.05.2018г. на Общински съвет – Сливен, както следва:
§1. В „Относно” преди израза „Разрешаване на изработване” се добавя „Одобряване
на задание и”;

§2. В „Решението” преди израза „Разрешава изработване” се добавя „Одобрява
задание и”;
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопровод и ел.кабел в
землището на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на водопровод и ел.кабел от ПИ 049101, за захранване на
ПИ 049105, отреден „За жилищни сгради, стопанска постройка и заведение за бързо
хранене“, з-ще с.Малко Чочовени, общ.Сливен, в Общинската администрация е постъпило
заявление от „Агарта-99“ЕООД, 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 ПИ
049101, за захранване на ПИ 049105, отреден „За жилищни сгради, стопанска постройка и
заведение за бързо хранене“ и преминаващи през ПИ 049101 с НТП „лозе“, ПИ 049111 с
НТП „лозе“ и ПИ 049112 с НТП „нива“, собственост на физически лица, всички в
местността „Кьосурлука“, з-ще с.Малко Чочовени, общ.Сливен и одобряване задание за
тяхното проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а,
ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава 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 ПИ 049101, за захранване на ПИ
049105, отреден „За жилищни сгради, стопанска постройка и заведение за бързо хранене“ и
преминаващи през ПИ 049101 с НТП „лозе“, ПИ 049111 с НТП „лозе“ и ПИ 049112 с НТП

„нива“, собственост на физически лица, всички в местността „Кьосурлука“, з-ще с.Малко
Чочовени, общ.Сливен, и одобрява задание за тяхното проектиране.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

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 водопроводно отклонение в
землището на кв.Речица, гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка със захранване с питейна вода на ПИ 67338.800.1, местност „Драката“,
землище кв.Речица, гр.Сливен, отреден за „За търговска и складова дейност“, в Общинската
администрация е постъпило заявление от „Полиол“ 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 трасе на водопроводно
отклонение от съществуващ водопровод, находящ се в регулационните граници на
кв.Речица, гр. Сливен, до ПИ 67338.800.1, местност „Драката“, землище кв.Речица, гр.
Сливен, отреден „За търговска и складова дейност“ и преминаващ през следните имоти:
ПИ 67338.800.11, с НТП “за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 67338.800.10, с
НТП “за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, всички в
землище на кв.Речица, гр.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а,
ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава на „Полиол“ ООД, за своя сметка, изработването на проект за ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение от
съществуващ водопровод, находящ се в регулационните граници на кв.Речица, гр.Сливен,
до ПИ 67338.800.1, местност „Драката“, землище кв.Речица, гр.Сливен, отреден „За
търговска и складова дейност“ и преминаващ през следните имоти: ПИ 67338.800.11, с

НТП “ за селскостопански , горски, ведомствен път“ и ПИ 67338.800.10, с НТП “ за
селскостопански , горски, ведомствен път“, общинска собственост, всички в землище
кв.Речица, гр.Сливен и одобрява задание за неговото 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 въздушен eлектропровод
НН в землището на с.Желю войвода, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект в ПИ
201006, стопански двор, землище с.Желю войвода, общ.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
въздушен електропровод НН от съществуващ стълб №10 на въздушна линия №3 на
ТП“Нова махала“, находящ се в ПИ 000562, до северозападната граница на ПИ 201006,
стопански двор, и преминаващо през поземлени имоти 000562 и 201103 с НТП „местен
път“, общинска собственост, всички в местността „Сърта“, землище с.Желю войвода,
общ.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 въздушен електропровод НН от съществуващ стълб №10 на
въздушна линия №3 на ТП“Нова махала“, находящ се в ПИ 000562, до северозападната
граница на ПИ 201006, стопански двор, и преминаващо през поземлени имоти 000562 и

201103 с НТП „местен път“, общинска собственост, всички в местността „Сърта“, землище
с.Желю войвода, общ.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 довеждащ водопровод в
землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на довеждащ водопровод от апаратна камера в ПИ
67338.302.170/язовир „Асеновец“/, землище гр.Сливен до северозападната регулационна
граница на гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление 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
довеждащ водопровод от апаратна камера в ПИ 67338.302.170/язовир „Асеновец“/, землище
гр.Сливен до северозападната регулационна граница на гр.Сливен и одобряване задание за
неговото проектиране. Трасето на довеждащия водопровод е с дължина 6601м и сервитутна
зона по 3 метра от двете страни, мерено от оста. Трасето със своя сервитут засяга имоти в
местностите „Боготово“, „Предела“, „Асеновско дефиле“, „Абланово“, „Добрев рът“ и
„Манастирското“, землище гр.Сливен. Настоящият проект е във връзка с изпълнение на
дейностите по сключен договор между МРРБ и Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас,
Сливен, Шумен“ за реализиране на мероприятия, подобряващи ефективността на ВиК
инфраструктурата на територията на общината.
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 довеждащ водопровод от апаратна камера в ПИ
67338.302.170/язовир „Асеновец“/, землище гр.Сливен до северозападната регулационна
граница на гр.Сливен, преминаващ през местностите „Боготово“, „Предела“, „Асеновско

дефиле“, „Абланово“, „Добрев рът“ и „Манастирското“, 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 разрешаване изработването на ПУП – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопровод в землището на
гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с изграждане на водопровод от разпределителна шахта в ПИ
67338.301.190, местност „Кешлика“, землище гр.Сливен до западната регулационна
граница на гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление 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
водопровод от разпределителна шахта в ПИ 67338.301.190, местност „Кешлика“, землище
гр.Сливен до западната регулационна граница на гр.Сливен и одобряване задание за
неговото проектиране. Трасето на водопровода е с дължина 222м и сервитутна зона по 3
метра от двете страни, мерено от оста. Трасето със своя сервитут засяга ПИ 67338.301.190,
НТП „иглолистна гора“, държавна собственост, местност „Кешлика“, землище гр.Сливен.
Настоящият проект е във връзка с изпълнение на дейностите по сключен договор между
МРРБ и Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“ за реализиране на
мероприятия, подобряващи ефективността на ВиК инфраструктурата на територията на
общината.
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 водопровод от разпределителна шахта в ПИ 67338.301.190,
местност „Кешлика“, землище гр.Сливен до западната регулационна граница на гр.Сливен,
преминаващ през ПИ 67338.301.190, НТП „иглолистна гора“, държавна собственост,
местност „Кешлика“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 35
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 идентификатор
67338.437.416, местността „БАШЧАРДАК”, землище гр.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 заявление
№9400-17171/20.08.2018г. от Р.С.М. и Ж.С.М., с искане за разрешаване на градоустройствено проектиране, придружено със скица №15-514753-24.07.2018г. от СГККгр.Сливен, документ за собственост 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 имот с идентификатор 67338.437.416, местността „Башчардак”,
землище на гр.Сливен, от земеделски имот в имот „за вилна сграда“ с височина до 2 етажа
/7м/ .
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 чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за имот с проектен
идентификатор 67338.437.416,
местността „Башчардак”, землище гр.Сливен с цел
преотреждане на имота за „Вилна сграда ”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с проектен идентификатор 67338.437.416,
местността „БАШЧАРДАК”, землище гр.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 заправила 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.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 36
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 идентификатор
67338.301.225, местността „Кешлика”, землище гр.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 заявление
№4704-2995/24.08.2018г. от „СТОЙ ГРУП ИЛИЕВИ“ЕООД, с искане за разрешаване на
градоустройствено проектиране, придружено със скица №15-338704-29.05.2018г. от СГККгр.Сливен, документ за собственост 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 в имоти „за жилищно застрояваане“, нискоетажно с височина до 3
етажа /10м/, на имот с идентификатор 67338.301.225 в землището гр.Сливен, попадащ в
местността „Кешлика” – горска територия с НТП „иглолистна гора”, който граничи
непосредствено с урбанизираната територия на кв. «Клуцохор», но в който в има
съществуваща дървесна иглолистна растителност, непредвидена за запазване при
изпълнение на предвиждането на плана.
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 Общинският съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез възлагане от
заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план за имот с идентификатор
67338.301.225, местността „Кешлика”, землище гр.Сливен, с цел преотреждане на имота за
„ниско жилищно строителство”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 67338.301.225, местността
„Кешлика”, землище гр.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 заправила 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.
ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 37
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Програмата на Община Сливен за отбелязване празника на
Сливен 26 октомври, Димитровден

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Решение № 1246/19.07.2018 г. предлагам на вашето внимание
програмата на Община Сливен за отбелязване на празника на Сливен - 26 октомври,
Димитровден, за утвърждаване от Общинския съвет.
Програмата е конструирана съгласно основните цели на утвърдения от Общинския
съвет идеен проект за приемственост и иновативност на събитията и инициативите, както и
за повишаване на атрактивността на Сливен като туристическа дестинация. Включените
прояви са разнообразни по характер и дават възможност за участие на отделните
възрастови и социални групи в празничната програма в зависимост от техните потребности
и интереси.
Програмата има отворен характер, може да бъде допълвана и обогатявана с нови
инициативи. Проявите се организират от общинската администрация, в партньорство с
културните организации, учебни заведения, спортни клубове, НПО и др., като
кулминацията на тържествата е на 24, 25 и 26 октомври.
Убеден съм, че Общинският съвет ще оцени стремежа на администрацията за
утвърждаване и обогатяване традицията на празника на Сливен – 26 октомври,
Димитровден, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА ще вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1.
2.

Утвърждава Програмата на Община Сливен за 26 октомври, Димитровден –
празник на Сливен, съгласно Приложение 1.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Приложение 1
26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА СЛИВЕН
ПРОГРАМА
13 октомври /събота/
10.00 ч., зала „Васил Левски“
Открит национален турнир по спортни танци „Купа Сливен 2018“
Организира: Клуб по спортни танци
„Сливен“
15 октомври /понеделник/
17.30 ч., зала „Май“
Представяне на том 3 на книгата на Симеон Табаков
„Опит за история на град Сливен“ –
отпечатан с подкрепата на Общински фонд „Култура“.
С участието на: проф. Ив. Тютюнджиев, проф. Ив. Русев
Организират: Обществен дарителски
фонд, Фондация „Стоте войводи“
16 – 19 октомври
„140 години гимназия „Добри Чинтулов“ – тържествено честване
/по програма/
Организира: Профилирана
природо-математическа гимназия
„Добри Чинтулов“
17 октомври /сряда/
18.00 ч., галерия „Май“
Откриване на изложба – конкурс „От поезия към живопис“
18 октомври /четвъртък/
18.30 ч., зала „Сливен“
Концерт на Джан Франческо Аморозо – орган.
В програмата: музика за соло орган от италиански композитори

Организира: Община Сливен
19 октомври /петък/
18.00 ч, зала на Драматичен театър „Стефан Киров“
Тържествен концерт по повод 140 години от
създаването на гимназия „Добри Чинтулов“
Организира: Профилирана
природо-математическа гимназия
„Добри Чинтулов“
20 октомври /събота/
09.00 ч., зала „Васил Левски“
ХІV Международен турнир по борба за кадети „Стоте войводи“
Организира: Армейски спортен клуб по
борба – Сливен
20 – 21 октомври
Крепост „Туида“
Четвърти средновековен панаир „Помни славата“
/по програма/
Организира: Община Сливен, крепост
„Туида“
21 октомври /неделя/
Зала „Васил Левски“
Международен турнир по джудо
Организира: Спортен клуб по джудо
„Хаджи Димитър“
23 октомври /вторник/
Зала „Сливен“
Тържествен концерт по повод 85 години от
създаването на Симфоничен оркестър – Сливен

Организират: Симфоничен оркестър –
Сливен, Община Сливен
24 октомври /сряда/
11.00 ч., зала „Сирак Скитник“
Награждаване на участниците в Традиционния ученически конкурс
за рисунка „Аз и моят град“
Организират: Община Сливен и
Художествена галерия
„Димитър Добрович“
17.30 ч., зала „Май“
„Един живот, отдаден на „полза роду“ – вечер, посветена на Георги Козаров –
забележителен архитект, талантлив творец и публицист, управленец и общественик
Организира: Регионална библиотека
„Сава Доброплодни“
25 октомври /четвъртък/
11.00 ч., зала „Май“
Тържествено заседание на ОбС по повод празника на Сливен
Организира: Общински съвет – Сливен
14.00 ч., зала 105 на Община Сливен
Подписване на Меморандум за сътрудничество
между Община Сливен и Българска академия на науките. Пресконференция
15.00 ч., Първата държавна текстилна фабрика
Откриване на изложба „Българският принос към
културно-историческото многообразие на обединена Европа“
Организират: Регионален исторически
музей – Сливен, Българска академия на
науките
17.00 ч., галерия „Май“
Откриване на празнична изложба на художници от Сливен
Организират: Представителство на
СБХ в Сливен, Дружество на

художниците – Сливен
18.00 ч., зала „Сливен“
Церемония по връчване наградите на Община Сливен за 2018 г. Концерт-спектакъл
Организира: Община Сливен
19.30 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на гостуващи изпълнители
Организира: Община Сливен
21.30 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Празнични фойерверки
Организира: Община Сливен
26 октомври /петък/
08.30 ч., Катедрален храм „Свети Димитър”
Празнична Света литургия
Организира: Сливенска митрополия
09.30 ч., Къща-музей „Добри Чинтулов”
Ритуал по вписване името на носителя на наградата „Добри Чинтулов” в паметната
лауреатска книга
Организира: Община Сливен
11.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”





Тържествена церемония по повод празника на Сливен:
Ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и ЕО;
Приветствие по повод празника;
Благодарствен молебен за здраве и добруване на гражданите на Сливен;
Полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските
възрожденци.
Организира: Община Сливен
12.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на гостуващи изпълнители

Организира: Община Сливен
17.00 ч., галерия „Сирак Скитник“
Откриване на Национална изложба
изобразително изкуство – Сливен‘2018.
Връчване на наградата „Сирак Скитник“
Организира: Община Сливен,
Художествена галерия „Димитър
Добрович“, Национална художествена
гимназия „Димитър Добрович“,
Представителство на СБХ в Сливен,
Дружество на художниците – Сливен,
Галерия „Йордан Кювлиев“
27 октомври /събота/
Маратон „Хайдушки пътеки“
Организира: Фондация „Стария
бряст“
15 – 28 октомври, паркинга на север от стадион „Хаджи Димитър”
Атракциони за деца
24 – 26 октомври, по бул. „Цар Освободител“
Изложение на традиционни занаяти „Българско е!“
Неуточнени дати:
Детски празник „Приказен град“
Театрални премиери, концерти, изложби, представяне на книги и др.

Т. 38
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Избор на знаменосец и асистенти на Знамето на град Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за символиката на Община Сливен Знамето на
град Сливен се изнася от знаменосец и двама асистенти. Те се избират от Общинския съвет
за срок от една година.
На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за символиката на Община Сливен
предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ИЗБИРА за знаменосец и асистенти на Знамето на Община Сливен за срок от една
година:
Т.С.С. – знаменосец
С.Б.Б. – асистент
Д.П.С. – асистент
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
Т. 39
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – общински съветник – Председател на УФ „КУЛТУРА” при
Общински съвет Сливен
ОТНОСНО: Утвърждаване на Протокол № 17/11.09.2018 на Общински фонд „Култура”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Комисията по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински
съвет Сливен бе разгледан Протокол №17/11.09.2018год. на Управителния съвет на
Общински фонд „Култура“. С решение, прието с Протокол № 28/11.09.2017 год.
Постоянната комисия подкрепя Решенията на УС и предлага на Общинския съвет да
утвърди Протокол №15/27.06.2017 год. на УС на Общински фонд „Култура“.
На основание гореизложеното чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.17, ал.1, т.5 от
Правилника за работа на Общински фонд „Култура“ към Община Сливен, предлагам
Общинският съвет да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Утвърждава Протокол №17/11.09.2018 год. на Управителния съвет на Общински
фонд „Култура“ към Община Сливен за финансиране и съфинансиране на стойностни
образци на културата в различните й форми, тематично обвързани със Сливен и сливенския
край.
2. Средствата се осигуряват от бюджета на Общински фонд „Култура” за 2018г., в
дейност „Други дейности по културата”.
ВНАСЯ,
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА
Т. 40
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Галина Вучкова – общински съветник, зам. председател
на ПК ОНКВ
ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год.
на Общинския съвет
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен беше входирано искане за отпускане на финансови средства
от г-н Руси Ненчев - кмет на с.Чокоба, общ.Сливен за провеждане традиционния събор на
селото по повод Деня на народните будители.
ПК по образование, наука, култура и вероизповедание на свое заседание разгледа
искането и прие решение да предложи на Общинския съвет отпускането на финансови
средства.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам Общинският
съвет да приеме следното:

Р Е Ш Е Н И Е:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/ лева на Кметство с.Чокоба, общ.Сливен за озвучаване, рекламни материали и награден фонд за децата,
участници в празничния концерт по повод Деня на народните будители и традиционния
събор на селото.
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. Организацията, на която се предоставят финансови средства, да обяви или
рекламира спомоществователството на Общински съвет Сливен за конкретната
инициатива.
III. Кметство - с.Чокоба, общ.Сливен да представи до 31.01.2019 год. отчет за
изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при
Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ГАЛИНА ВУЧКОВА

Т. 41
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Димитър Павлов – общински съветник, председател
на ПК ЗСЖП
ОТНОСНО: Отпускане на финансови помощи.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет постъпиха заявления от граждани за финансова помощ и
становища по тях от общинската администрация както следва:
1. В.Д.П. от гр.Сливен за медикаменти;
2. С.М.Х. от гр.Сливен за лечение и медикаменти;
3. Ж.Й.Й. от гр.Сливен за лечение и поддържане на здравния статус;
4. В.Й.С. от гр.Сливен за пътни разходи, лечение и рехабилитация на детето й;
5. П.Т.Т. от с.Блатец, общ.Сливен за лекарства и консумативи;
6. М.Е.К. от гр.Сливен за пътуване и съпътстващи разходи за лечение на детето й.
7. П.Д.А. от с.Злати войвода, общ.Сливен за посрещане на ежедневни нужди, във
връзка със заболяването му;
8. К.Д.К. от гр.Сливен за разходи свързани със заболяването му;
9. З.И.А. от гр.Сливен за посрещане на ежедневни нужди.
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 200 / двеста / лева на:
1. В.Д.П. с ЕГН …….. от гр.Сливен, ул. ……….. за медикаменти;
2. З.И.А. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ул. ………. за посрещане на ежедневни нужди.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 / двеста и петдесет / лева на С.М.Х. с
ЕГН ………. от гр.Сливен, ул. ………….. за лечение и медикаменти.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 / четиристотин / лева на:
1. П.Д.А. с ЕГН ………. от с.Злати войвода, общ.Сливен, ………. за посрещане на
ежедневни нужди, във връзка със заболяването му;
2. К.Д.К. с ЕГН ……… от гр.Сливен, ул. ………… за разходи свързани със
заболяването му.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 / седемстотин / лева на Ж.Й.Й. с ЕГН
……….. от гр.Сливен, кв. ……… за лечение и поддържане на здравния статус.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 / осемстотин / лева на В.Й.С. с ЕГН
……… от гр.Сливен, ул. ……….. за пътни разходи, лечение и рехабилитация на детето й.
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 900 /деветстотин/ лева на П.Т.Т. с ЕГН
……… от с.Блатец, общ.Сливен, ул. ……. за лекарства и консумативи.
VII. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 / хиляда / лева на М.Е.К. с ЕГН
……… от гр.Сливен, кв. ………. за пътуване и съпътстващи разходи за лечение на детето й.
VIII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „ Обезщетения и
помощи по решение на Общинския съвет ”.
IX. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 31.01.2019год.
разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика
при Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР ПАВЛОВ

