Т. 1 Питания и отговор на питания.
Т. 2
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – Председател на ПК по ОНКВ
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
от Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 1134/ 31.05.2018 г. на Общински съвет - Сливен е избрана Временна
комисия за изработване на Проект на Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен, която, в
резултат от своята работа, изготви Проект на Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.
Съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове/ЗНА/, към
предложения проект на Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен, са приложени следните
мотиви – отговарящи на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА:
I. Причини, които налагат приемането на Наредба за условията и реда за отпускане
на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община
Сливен.
Комисията, определена с решение № 1134 от 31.05.2018 г. Общински съвет – Сливен
след обсъждане изготви проект на нова Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен, в която се
определят условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от Община Сливен. При изготвяне на проекта са запазени
досегашните областите за кандидатстване – наука и техника, изкуство и култура и спорт, както
и видове стипендии и финансово стимулиране: 1. Годишна, на името на Хаджи Мина Пашов; 2.
Годишни; 3. Месечни; и 4. Еднократни. В проекта на Наредба за условията и реда за отпускане
на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен
е определен статът на Комисията по стипендиите, видовете стипендии и правилата за тяхното
предоставяне, условията за кандидатства и редът за предоставяне на стипендиите.
Предложеният проект на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен, както и нормите, които
предстои да отпаднат са във връзка с необходимостта от прецизиране на действащите текстове,
като същите се съобразят с действащото законодателство и предложат по – голяма оптимизация
на работния процес.
II. Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Наредбата
С приемането на Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен се цели да се
регламентират условията и реда за насърчаване и подкрепа на деца и младежи с изявени
постижения в областта на наука и техника, изкуство и култура и спорт.
ІІІ. Очаквани резултати
Очакваните резултати от прилагането на тази Наредба е гарантиране развитието на
дарбите на учениците, чрез осигуряване на финансово подпомагане и възможности за изява.
IV. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба
Финансовите средства за подпомагане по Наредбата се приемат ежегодно от Общинския
съвет с бюджета на Община Сливен.
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект на Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на
европейското законодателство.
Проектът на Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен е оповестен на интернет
страницата на Общински съвет Сливен на 14.09.2018 г. В законоустановения 30-дневен срок са
постъпили три предложения. Приетите предложения са нанесени в проекта на нормативен акт.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с
чл. 11, ал. 3 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, предлагам Общинският съвет да вземе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.
Приложение:
1.Извадка от интернет страницата на Общински съвет Сливен на оповестения проект на
Наредбата, ведно с мотивите.
2. Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА ведно с постъпилите предложения.
ВНОСИТЕЛ:
Соня Келеведжиева
Председател на ПК по ОНКВ
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И
ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА
СЛИВЕН
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.
(2) Наредбата има за цел да подпомага даровити деца и младежи с изявени дарби в
сферата на науката, изкуствата и спорта.
Чл. 2. (1) Право на отпускане на стипендия и финансово стимулиране по Наредбата
има всяко дете или младеж от I до XII клас, редовна форма на обучение в училище на
територията на Община Сливен с доказани чрез грамоти, протоколи от класиране и др. изяви в
областта, за която кандидатства, с изключение на стипендия Хаджи Мина Пашов.
(2) Областите за кандидатстване са:
1. Наука и техника;
2.
Изкуство и култура;
3.
Спорт.
Чл. 3. Стипендиите и финансовото стимулиране са обособени в следните видове:
1. Годишна, на името на Хаджи Мина Пашов;
2. Годишни;
3. Месечни;
4. Еднократни.
Чл. 4. Стипендиите и финансовото стимулиране по тази Наредба са индивидуални.
Чл. 5. (1) За целите на Наредбата ежегодно до 28 февруари Кметът внася за
утвърждаване от Общинския съвет „Програма за отпускане на стипендии и финансовото
стимулиране на деца и младежи.“
(2) Програмата по ал. 1 обхваща мерките и финансирането по Наредбата, както и
национални и международни конкурси, регионални и местни олимпиади и състезания за които

се отпускат стипендии за финансово стимулиране.
(3) Програмата може да се актуализира след предложение на Комисията по стипендии
съгласно областите за кандидатстване:
1. Наука и техника;
2. Изкуство и култура;
3. Спорт.
Чл. 6. (1) За целите на настоящата Наредба Общинският съвет избира Комисия по
стипендиите.
(2) Комисията по стипендиите осъществява оценката и подбора на постъпилите
искания за предоставяне на финансова помощ.
(3) Комисията внася за утвърждаване от Общинския съвет Протокол от своята работа
по чл. 20 чрез Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания или
Постоянната комисия за децата, младежта и спорта.
РАЗДЕЛ II
КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ
Чл. 7. (1) Комисията по чл. 6 се състои от Председател и шест членове.

(2) Общинският съвет номинира четирима общински съветници за членове на
Комисията. Кметът на Общината номинира трима представители на общинската
администрация.
(3) Комисията е с мандата на Общинския съвет.
(4) Комисията избира Председател от своя състав на първото си заседание, което се
провежда в срок до десет дни от избирането й.
(5) Комисията заседава, ако е на лице обикновено мнозинство.
(6) Комисията обсъжда постъпилите предложения и номинира носителите на
стипендии с обикновено мнозинство.
(7) Председателят и членовете на Комисията не получават възнаграждение за
дейността си.
Чл. 8. (1) Комисията обработва искане (Приложение 1 към Наредбата) за предоставяне
на финансова помощ по чл. 3.
(2) Комисията може да ползва в работата си, при необходимост, услугите на външни
консултанти.
Чл. 9. (1) Дейността на комисията се подпомага от Секретар.
(2) Секретарят е служител на администрацията от сферата на образованието и/или
младежките дейности.
(3) Секретарят е без право на глас в Комисията.
(4) Секретарят осъществява цялата техническа помощ, необходима на Комисията.
(5) Секретарят на Комисията се определя от ресорен заместник кмет.
(6) Предоставянето на стипендиите по чл. 3 се отразява в Книга за записване на деца и
младежи с изявени дарби. Книгата се води от Секретаря на Комисията по стипендиите.
Чл. 10. (1) Съставът на Комисията се представя публично чрез информация в
официалния сайт на общината и в медиите.
(2) Комисията по стипендиите дава гласност за началото на сесията и публикува
информация за решенията си в официалния сайт на Община Сливен.
(3) До 31.01 за предходната година Комисията представя писмен отчет за дейността си
пред Общински съвет – Сливен и Кмета на община Сливен.
РАЗДЕЛ III
СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ
Чл. 11. (1) Стипендия „Хаджи Мина Пашов” е годишна стипендия и се присъжда
само на младеж на възраст от 16 до 25 годишна възраст за период от една календарната година.
(2) Стипендията се присъжда на дете или младеж, класирано до шесто място на форум
от европейско или световно ниво само за предходната календарна година в областите наука и
техника, изкуство и култура и спорт.

(3) Размерът на стипендията е десет минимални работни заплати, определени за
страната към датата на одобрение на кандидата.
Чл. 12. (1) Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година.
(2) Всяка година се отпуска по една годишна стипендия в областите:
1. наука и техника;
2. спорт;
3. изкуство и култура.
(3) Стипендия се присъжда на дете или младеж от I до XII клас с поне три значими
изяви на национално и международно ниво, класирано до трето място за предходна календарна
година.
(4) Размерът на стипендията е шест минимални работни заплати, определени за
страната към датата на одобрение на кандидата.
Чл. 13. (1) Месечна стипендия се отпуска за период от 3 месеца.
(2) Всяка година се отпускат 30 месечни стипендии в областите:
1. наука и техника – 10;
2. спорт – 10;
3. изкуство и култура – 10.
(3) Месечна стипендия се присъжда на дете или младеж I до XII клас с поне пет
значими изяви на национално, регионално или местно ниво, класирано до трето място за
предходната календарна година.
(4) Размерът на стипендията е половината от минималната работна заплата, определена
за страната към момента на одобрение на кандидата, умножена по броя на месеците.
Чл. 14. (1) Еднократно финансово подпомагане се отпуска всяка година под формата
на 30 еднократни финансови стимула в областите:
1. наука и техника – 10;
2. спорт – 10;
3. изкуство и култура – 10.
(2) Финансовият стимул се присъжда на дете или младеж от I до XII клас с поне 3 (три)
значими изяви на национално, регионално, или местно ниво класиран до 3 място за
предходната календарна година.
(3) Размерът на еднократното финансово стимулиране е половината от минималната
работна заплата, определена за страната към момента на одобрение на кандидата.
РАЗДЕЛ IV
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ И ФИНАНСОВО
СТИМУЛИРАНЕ
Чл. 15. Стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби може
да се предоставя по искане на:
1. родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето/младежа;
2. кандидата от 18-25 години.
Чл. 16. (1) При кандидатстване се подават следните задължителни документи:
1. Искане за предоставяне на финансова помощ – по образец;
2. Удостоверение за раждане (копие);
3. Документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ училището, в която се
обучава.
4. Копие от документи (диплом, грамота и протокол) за областта, в която кандидатства,
удостоверяващи класирането за предходната година.
5. Мотивационно писмо.
(2) Не се разглеждат непълен комплект документи и такива получени след крайния
срок указан в настоящата наредба.
(3) Документите за кандидатстване се адресират до Кмет на Община Сливен и се
завеждат в деловодството на Община Сливен, след проверка от секретаря на комисията по
стипендиите.
Чл. 17. (1) Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в чл. 2,
ал. 2 области и в чл. 3 видове стипендии и финансови стимули.
(2) Всеки кандидат има право на одобрение на една стипендия или финансов стимул за

календарна година, при условие, че не е получил закрила по реда на Наредбата за условията и
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (приета с ПМС № 298 от 17.12.2003
г.).
Чл. 18. Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите по чл. 3 се
осъществява в една сесия с постижения само от предходната календарна година.
Чл. 19. (1) Срокове на процедурата за кандидатстване за стипендии и стимулите по чл. 3
се огласяват от Секретаря на Комисията.
(2) Огласяването на началото на сесията за приемане на кандидатури се публикува в
официалния сайта и в информационния център на общината не по-късно от 30 март.
(3) Приемът на документи стартира на първи април и завършва на първи май всяка
година.
Чл. 20. (1) Комисията по стипендии одобрява кандидатурите с решение.
(2) Комисията разглежда подадените кандидатури на закрито заседание и излиза с
решение в срок до 15 май.
(3) Комисията взема решение за всяка от кандидатурите на база постъпилите искания за
предоставяне на стипендия или стимул и задължителните към тях документи.
(4) Протоколът от Решението на Комисията се огласява чрез официалния сайт и в
информационния център на Община Сливен в 7-дневен срок след решението на комисията.
Чл. 21. Изплащането на стипендиите се извършва по следния ред:
1. стипендия Хаджи Мина Пашов се изплаща на една вноска чрез касата на Община
Сливен или по банков път през месец юни;
2. годишна стипендия се изплаща на две вноски чрез касата на Община Сливен или по
банков път през месеците юни и ноември.
3. месечна стипендия се изплаща на три вноски чрез касата на Община Сливен или по
банков път през месеците юни, юли и август;
4. еднократна стипендия се изплаща на една вноска чрез касата на Община Сливен през
месец септември.
Чл. 22. Правото на стипендия се прекратява, ако ученикът прекъсне обучението си.
РАЗДЕЛ V
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 23. Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:
1.Средствата по Решение 254/1997 г. на Общински съвет - Сливен, съгласно Плансметката, приета с бюджета на общината за текущата година;
2.Бюджета на Община Сливен;
3.Програми и проекти, спечелени от Община Сливен;
4.Дарения, спонсори и други.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба отменя Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен
приета с Решение № 935 от 27.04.2006 г., изм. и доп. с Реш. №1100 от 22.12.2010 год. и с Реш.
№567 от 30.01.2013 год. Комисията по стипендии, избрана с Решение № 74/28.01.2016 год.,
изменено с Решение № 414/29.09.2016 год. продължава да изпълнява дейността си до края на
мандата на Общинския съвет.
§ 2. Настоящата Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 година.

Образец – Приложение 1 към чл. 8 ал. 1

ЧРЕЗ КМЕТА
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО
СТИПЕНДИИТЕ
ОБЩИНА СЛИВЕН

Формулярът се подава:
лично, чрез деловодството на община Сливен

ИСКАНЕ
за предоставяне на финансова помощ на дете/младеж с изявени дарби
№

Дата
Попълва се служебно

Попълва се от кандидата

В настоящата таблица се попълват данните на кандидата или официалния му представител
1.
Име,
презиме,
фамилия
2.
лична карта №
Издадена на/от
3.
ЕГН:
4.
месторождение
5.
Постоянен адрес:
6.
Настоящ адрес:
7.
Координати
за
кореспонденция
(, , e-mail):
На основание чл.15 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен отправям
искане за предоставяне на финансова помощ/стимул:
В настоящата таблица се попълват данните на детето, ако документите се подават от
официален представител
1.
Име,
презиме,
фамилия
2.
ЕГН:
3.
Настоящ адрес:
За (отбележете с, отговарящ на Вашите предпочитания):
Стипендия
Стимулиране
„Хаджи Мина Пашов”
Еднократно
Годишна
Месечна
Забележка:Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една от описаните в чл.2,
ал.2 области и в чл.3 видове.
Желая сумата да бъде изплатена чрез (отбележете):
Касата на община Сливен (в брой)
по сметка:
Банков превод
в Банка:
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за раждане (копие);
2. Документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ училището, в което се обучавам.
3. Копия от документи (диплом, грамота и протокол) за областта, в която кандидатства,
удостоверяващи класирането за предходната година.
4. Мотивационно писмо.
Подпис:

Т. 3
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано
от 01.12.2018 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Постъпило е предложение от кметове и кметски наместници на населени места в
община Сливен за увеличение на месечните трудови възнаграждения. Предлагам основните
заплати на кметовете на населени места да се увеличат с 6 на сто, считано от 01.12.2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 2 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за
заплатите в бюджетните организации и дейности, предлагам на Общинския съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ :
Определя основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.12.2018 г.
- Приложение № 1.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /
Т. 4
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Изменение на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в
депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за
обществено ползване за 2018 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 866 от 17.10.2017 г. на Общински съвет – Сливен е одобрена план-сметка
за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2018 г. за община

Сливен. При изпълнението на дейностите предвидени в план-сметката се отчита недостиг на
средства до края на 2018 г. по следните позиции:
1. „Депониране на смесени битови отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци
“, в размер на 104 338 лв.
2. „Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на Община Сливен за
депониране на отпадъци“ – 20 868 лв.
3. „Охрана на закрито депо за неопасни отпадъци“ с.Сотиря“, в размер на 40 395 лв.
4. „Обезпечения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците“, в размер на 10 486
лв.
5. „Отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците“, в размер на 530 000
лв.
Във връзка с това сумата за:
1. „Депониране на смесени битови отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци “,
следва да се увеличи от 208 362 лв. на 312 700 лв.
2. „Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на Община Сливен за депониране
на отпадъци“ следва да се увеличи от 41 672 лв. на 62 540 лв.
3.
4. „Охрана на закрито депо за неопасни отпадъци с.Сотиря“, следва да се увеличи от
122 400 лв. на 162 795 лв.
5. „Обезпечения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците“, следва да се увеличи
от 21 894 лв. на 32 380 лв.
6. „Отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците“, следва да се увеличи от
1 107 000 лв. на 1 637 000 лв.
Завишаването на средствата по цитираните позиции ще се осъществи за сметка на
неусвоените средства по другите дейности в план-сметката за 2018 г.
Общата сума на План – сметката за 2018 г. не се променя и остава 8 379 178 лв.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлагам на Общинския съвет да вземе
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява изменение на План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на
територии за обществено ползване за 2018 г., както следва:
№
1

Наименование на разходите

2018 г. План
лв.

Изменение
План лв.

разлика

Събиране и транспортиране на отпадъци и
осигуряване на съдове за отпадъци

1.1

Сметосъбиране и сметоизвозване от Община
Сливен

1.2

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за
сметка на Община Сливен за "Сметосъбиране и
сметоизвозване".

1.3

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата.
Всичко по 1

3069029

2 972 083

-96 946

613806

594 417

-19 389

7500

7 500

0

3690335

3574000

-116 335

2

Проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване
мониторинг на депа или други съоръжения за
третиране на отпадъци вкл. отчисления по
чл.60 и чл.64

2.1

Предварително третиране (сепариране) преди
депониране на битови отпадъци

1.2

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за
сметка на Община Сливен за сепариране на
отпадъци

2.3

Депониране на смесени битови отпадъци на
регионално депо за неопасни отпадъци .

2.4

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за
сметка на Община Сливен за депониране на
отпадъци

2.5

Мониторинг на регионално депо.

2.6

Абонамент за информационнa
система Депо Инфо

2.7

Транспорт на инфилтрат от РДНО

2.8

Пречистване на инфилтрат от РДНО

2.9

Mониториг нa закрито ДНО с.Сотиря .

2.1

Транспорт инфилтрат от закрито ДНО, с.Сотиря

2.11

Пречистване на инфилтрат от закрито ДНО,
с.Сотиря

2.12

Oхрана на закрито ДНО с.Сотиря .

2.13

Рециклиране на строителни отпадъци от бита

2.14

Обезпечения по чл.60 от ЗУО

2.15

Отчисления по чл.64 от ЗУО
Всичко по 2.

3

Поддържане на чистотата на места за
обществено ползване

3.1

Почистване на обществени места, гр.Сливен

3.2

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната
мрежа в гр. Сливен .

0

1 200 000

980 000

-220 000

240 000

196 000

-44 000

208 362

312 700

104 338

41 672

62 540

20 868

8 600

8 518

-82

1 000

368

-632

36 000

35 789

-211

18 000

7 427

-10 573

6 800

6 800

0

36 000

36 000

0

18 000

7 620

-10 380

122 400

162 795

40 395

36 000

0

-36 000

21 894

32 380

10 486

1 107 000

1 637 000

530 000

3101728

3 485 937

384 209
0

1055873

903 000

-152 873

51241

51 241

0

15000

0

-15 000

36000

36 000

0

197000

197 000

0

82 000

82 000

0

1 437 114

1 269 241

-167 873

8229178

8329178

100 000

Капиталови разходи
следексплоатационни грижи зa депо за неопасни
отпадъци с.Сотиря

20000

20 000

0
0

Регионално депо за неопасни отпадъци

20000

30 000

10 000

100000

0

-100 000

10000

0

-10 000

Всичко капиталови разходи:

150 000

50 000

-100 000

Всичко разходи

8379178

8379178

0

3.4

Почистване от отпадъци на сервитутите на
общинските пътища.

3.5

Почистване на нерегламентирани сметища

3.6

Почистване села

3.7

Контрол на дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване и почистване на обществени места
гр.Сливен - инспектори други дейности по ООС
Всичко по 3.
Общо за всички текущи разходи

4
4.1
4.2
4.3

Закупуване на контейнери 1100 л.

4.4

Създаване на видеонаблюдение за
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 5
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 30.09.2018 г. сборният бюджет на общината има следните измерения:
- по приходите, общо
108 192 988 лв.
- по разходите, общо
108 192 988 лв.

І. По съществени причини за изменението на бюджета:
1. Приходи:
1.1. Във връзка с предложение от кмета на община Сливен (вх. № 30-00-1157/19.10.2018
г.) за изменение на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или
други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено
ползване за 2018 г. е необходимо да се увеличат трансферите между бюджети – предоставени
трансфери с 540 486 лв. и да се намали внесеният данък върху добавената стойност с 42 521 лв.
1.2. Постъпили са допълнителни приходи 5 653 лв., в т.ч. 170 лв. данък върху приходите
от стопанска дейност, от дейността на Симфоничен оркестър – Сливен. Със сумата се
увеличава плана за разходи – възнаграждения, издръжка и капиталови разходи.
1.3. 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,
строителен и авторски надзор и услуги в размер на 92 021 лв. След верифициране на
разходите, сумата ще бъде възстановена до м. декември 2018 г.
2. Разходи:
2.1. Във връзка с предложение от кмета на община Сливен (вх. № 30-00-1157/19.10.2018
г.) за изменение на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или
други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено
ползване за 2018 г. е необходимо да се намалят разходите за издръжка с 497 965 лв. – дейности
„Чистота” и „Управление на дейностите по отпадаците”.
2.2. Във връзка с предложение от кмета на община Сливен (вх. № 30-00-1164/23.10.2018
г.) за определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства и предложение от
кметове и кметски наместници на населени места в община Сливен е необходимо да се
увеличат разходите за възнаграждения и осигуровки по бюджетите на второстепенни
разпоредители с бюджет (кметове и кметски наместници) за сметка на същите разходи на друг
второстепенен разпоредител (заместник-кмет „ФОИ” за „Управление”).
2.3. Постъпила е докладна записка от директора на ДГ „Здравец” гр. Сливен с искане за
допълнителна финансиране на дейността за 2018 г. Предлагам да се планират средства за
финансиране на детската градина – 3 800 лв. за сметка на разходите на друг второстепенен
разпоредител (заместник-кмет „ФОИ” за „Управление”).
2.4. С уведомление директорът на ДГ „Роза” с. Желю войвода информира за недостиг
на бюджетни средства за 2018 г., поради открита нова целодневна група. Предлагам да се
планират средства за финансиране на детската градина – 1 740 лв. държавна дейност и 2 100 лв.
местна дейност за сметка на разходите на друг второстепенен разпоредител (заместник-кмет
„ФОИ” за „Управление”).
2.5. Във връзка с писмо на кмета на с. Камен е необходимо да се планират средства за
ремонт на зала в сградата на кметството – 2 500 лв. за сметка на друг второстепенен
разпоредител (заместник-кмет „ФОИ” за „Управление”).
2.6. За да се кандидатства по процедура „Разработване/актуализация на общинските
програми за качеството на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 на Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.” е необходимо да се подготви проектно предложение на стойност
15 000 лв. Разходът ще е за сметка на разходите за издръжка. Подготовката на проектното
предложение е допустима дейност и 100% е разход, който се покрива от Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020 г.”.
2.7. Постъпило е писмо от директора на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” гр. Сливен с искане
за отпускане на финансова помощ за отопление на сградата на ул. „Джордж Уошбърн” № 1 –
15 582 лв. Предлагам да се планират средства за изграждане на топлофикационно отклонение и
абонатна станция в размер на 15 582 лв. за сметка на разходите за издръжка.
2.8. Във връзка с писмо на кмета на с. Гергевец е необходимо да се планират средства за
ремонт на помещение на пенсионерски клуб – 4 000 лв. за сметка на друг второстепенен
разпоредител (заместник-кмет „ФОИ” за „Управление”).
2.9. След направеният анализ на планираните и отчетени разходи за обслужване на
общинския дълг (облигации и договор за кредит с „Фонд за органите за местно самоуправление
в България - ФЛАГ" ЕАД) е необходимо да се извърши промяна на плана на дейност „Разходи
за лихви” – намаление с 54 000 лв. и дейност „Други разходи некласифицирани по другите
функции” – увеличение с 1 000 лв.

2.10. Във връзка с докладна на кмета на с. Бинкос е необходимо да се планират
допълнително средства за столове и други материали за кметството – 1 000 лв. за сметка на
друг второстепенен разпоредител (заместник-кмет „ФОИ” за „Управление”).
2.11. Необходимо е да се промени плана между разходи за издръжка и капиталови
разходи по предложение на отделни второстепенни разпоредители с бюджет (заместник-кмет
„ФОИ” за „Управление” и социални услуги, кмет на с. Глуфишево, кмет на с. Желю войвода,
директор на Художествена галерия „Д. Добрович” гр. Сливен).
2.12. За да се прецени целесъобразността на отсичането и изкореняването на дървета в
частни имоти е необходимо закупуването на GPS устройство с координатите на поземлените
имоти на стойност 2 010 лв. Разходът ще е за сметка на разходите за издръжка.
2.13. Във връзка с докладна на кмета на с. Селиминово е необходимо да се планират
допълнително средства за изграждане и покриване на сцена –
16 000 лв. за сметка на друг
второстепенен разпоредител (заместник-кмет „ФОИ” за „Управление”).
2.14. По предложение на кмета на с. Драгоданово е необходимо да се планират средства
за ограждане на гробищния парк на селото, на стойност 4 000 лв. за сметка на на друг
второстепенен разпоредител (заместник-кмет „ФОИ” за „Управление”).
2.15. Във връзка с искане на кмета на с. Чинтулово е необходимо да се планират
средства за ремонт на улици - 5 000 лв. за сметка на друг второстепенен разпоредител
(заместник-кмет „ФОИ” за „Управление”).
2.16. Промени в плана за капиталови разходи с източници на финансиране:
2.16.1. Целева субсидия - между отделни обекти;
2.16.2. Собствени бюджетни средства - между отделни обекти.
ІІ. Във връзка с т. 1.3. 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. 5 и т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси,
предлагам на Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2018 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска
предварително изпълнение на решението.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м. септември 2018 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по функции и дейности в
бюджета на Община Сливен за 2018 г.
3. Приложение № 2а - Месечно разпределение на разходите за заплати през 2018 г.
4. Приложение № 3 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите разходи на
Община Сливен за 2018 г. по източници на финансиране.
5. 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.
6. Приложение № 4 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз – 2018 г.
7. Приложение № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
Относно: изменение на предложение вх. № 30-00-1195/31.10.2018 г. - изменение на
бюджета на Община Сливен за 2018 г.
Във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства:
1. Писмо от началника на Районно управление – Сливен, Министерство на вътрешните
работи, с искане за закупуване на компютри и копирни машини за районни инспектори и
инспектори от Детска педагогическа стая.
2. Докладна записка от директора на ОУ „Хаджи Димитър” с. Бяла относно
финансовото състояние на училището към 31.10.2018 г.,
на основание чл. 65, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация изменям
предложение вх. № 30-00-1195/31.10.2018 г. - изменение на бюджета на Община Сливен за
2018 г.:
§ 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 № 8 – Второстепенни разпоредители с бюджет.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ Р. Иванов, съгл. Заповед № РД-15-2737/05.11.2018 г. /

Т. 6
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. (актуализирана) в частта за местните
дейности на Община Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В съответствие със Закона за публичните финанси и указания на министъра на
финансите (БЮ № 4/23.08.2018 г.) се изготви Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.
(актуализирана) в частта за местните дейности на община Сливен. Прогнозата беше
разработена на база приетите стратегии и програми, фискалните правила и ограничения на
Закона за публичните финанси, предложения на местната общност и второстепенни
разпоредители с бюджет, плана за финансово оздравяване на общината.
Прогнозата има следните по-важни параметри и характеристики:
І. Приходи (подробно описани в Приложение №1).
1. Приходи, помощи и дарения – 2019 г. – 30 957 700 лв.; 2020 г. – 26 106 100 лв.; 2021
г. – 26 689 500 лв.

2. Трансфери:
2.1. 2019 г. – 7 762 900 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 6 027 500 лв. (указания на
министъра на финансите); целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи 2 164
700 лв. (указания на министъра на финансите); трансфери между бюджети (нето) - 385 400 лв.
(70000 лв. трансфери за Драматичен и Куклен театър; преведени и възстановени отчисления по
Закона за управление на отпадъците); трансфери между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (ССЕС) (нето) - -814 700 лв.;
2.2. 2020 г. – 7 735 900 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 6 027 500 лв. (указания на
министъра на финансите); целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи 2 164
700 лв. (указания на министъра на финансите); трансфери между бюджети (нето) – -359 600 лв.
(70000 лв. трансфери за Драматичен и Куклен театър; преведени и възстановени отчисления по
Закона за управление на отпадъците); трансфери между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (ССЕС) (нето) - -96 700 лв.;
2.3. 2021 г. – 7 312 600 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 6 027 500 лв. (указания на
министъра на финансите); целева субсидия от Централния бюджет за капиталови разходи 2 164
700 лв. (указания на министъра на финансите); трансфери между бюджети (нето) - -879 600 лв.
(70000 лв. трансфери за Драматичен и Куклен театър; преведени и възстановени отчисления по
Закона за управление на отпадъците); трансфери между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (ССЕС) (нето) - 0 лв.
3. Временни безлихвени заеми:
3.1. 2019 г. – -6 627 600 лв., в т.ч. възстановен временен безлихвен заем от Централния
бюджет – -5 000 000 лв., временни безлихвени заеми между бюджети и ССЕС (нето) – -1 627
600 лв.;
3.2. 2020 г. – 2 127 000 лв. - временни безлихвени заеми между бюджети и ССЕС (нето);
3.3. 2021 г. – -20 000 лв. - временни безлихвени заеми между бюджети и ССЕС (нето).
4. Операции с финансови активи и пасиви (финансиране на бюджетното салдо):
4.1. 2019 г. – -780 900 лв., в т.ч. получен краткосрочен заем от „Фонд за органите за
местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД – 1 366 100 лв.; възстановен краткосрочен
заем на „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД - -422 800 лв.;
погашения по общински ценни книжа (облигации) - -1 950 000 лв.; възстановени отчисления по
Закона за управление на отпадъците – 225 800 лв.;
4.2. 2020 г. – -3 316 100 лв., в т.ч. възстановен дългосрочен заем на „Фонд за органите
за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД –
-1 366 100 лв.; погашения по
общински ценни книжа (облигации) - -1 950 000 лв.;
4.3. 2021 г. – -1 950 000 лв. - погашения по общински ценни книжа (облигации).
ІІ. Разходи (подробно описани в Приложение №1).
1.1. Разходите за персонал – работната заплата, възнагражденията, социалните и
здравни осигуровки са планирани в съответствие с указанията на министъра на финансите за
промяна на минималната работна заплата за страната – 2019 г. – 560 лв., 2020 г. – 610 лв., 2021
г. – 650 лв.
1.2. Разходите за издръжка са планирани по предложения на второстепенни
разпоредители с бюджет и в съответствие с методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен.
1.3. Обезщетенията и помощите по решение на общинския съвет са планирани в размер
на 162 500 лв. (60 000 лв. – Група „Изпълнителни и законодателни органи”; 90 000 лв. – Група
„Здравеопазване” и 12 500 лв. - Група „Култура”) за 2019 г. и 2020 г. и 182 500 лв. (70 000 лв. –
Група „Изпълнителни и законодателни органи”; 100 000 лв. – Група „Здравеопазване” и 12 500
лв. - Група „Култура”) за 2021 г.
1.4. Субсидиите и другите текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел (за
спортни клубове и разходи за финансиране на спортни прояви) са планирани в размер на 210
000 лв. за трите години.
1.5. Капиталовите разходи са планирани в съответствие с нуждите на местната общност
и предложенията на второстепенни разпоредители с бюджет; плана за финансово оздравяване
на общината; Решение № 724/29.06.2017 г. на Общински съвет – Сливен и сключените
споразумения; с указанията на министъра на финансите относно размера на целевата субсидия
от Централния бюджет.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 16 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен и чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финанси, предлагам на общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. (актуализирана) в частта за
местните дейности на Община Сливен.
Приложения:
1. Приложение № 1 – Прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от месjни
приходи и на разходите за местни дейности.
2. Приложение № 2 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз.
3. Приложение № 3 – Индикативен годишен разчет за сметките за Други европейски
средства.
4. Приложение № 4 – Индикативен годишен разчет за сметките за Други международни
програми.
5. Приложение № 5 – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намерения за поемане на нов
дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община Сливен.
6. Приложение № 6 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година – Прогноза за приходите и разходите (Център за кожновенерически заболявания – Сливен ЕООД).
7. Приложение № 7 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година – Прогноза за активите и пасивите (Център за кожновенерически заболявания – Сливен ЕООД).
8. Приложение № 8 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година на „ДКЦ 1 – Сливен” ЕООД – Сливен.
9. Приложение № 9 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019г. - 2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година на „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 -”.
10. Приложение № 10 Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година – Прогноза за приходите и разходите („ДКЦ 2 - СЛИВЕН”
ЕООД).
11. Приложение № 11 - Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година – Прогноза за активите и пасивите („ДКЦ 2 СЛИВЕН” ЕООД).
12. Приложение № 12 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година – Прогноза за приходите и разходите („ОБРЕДЕН
КОМПЛЕКС” ЕООД).
13. Приложение № 13 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година – Прогноза за приходите и разходите („Общинска охрана и
СОТ - Сливен” ЕООД).
14. Приложение № 14 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година – Прогноза за активите и пасивите („Общинска охрана и СОТ Сливен” ЕООД).

15. Приложение № 15 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите за
периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година –
Прогноза за приходите и разходите („Пътнически превози” ЕООД – Сливен).
16. Приложение № 16 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите за
периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година –
Прогноза за активите и пасивите („Пътнически превози” ЕООД – Сливен).
17. Приложение № 17 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година – Прогноза за приходите и разходите („Дентален център 1 Сливен” ЕООД).
18. Приложение № 18 – Приложение № 10а – Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31
декември на съответната година – Прогноза за активите и пасивите („Дентален център 1 Сливен” ЕООД).
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
/ СТЕФАН РАДЕВ /

Т. 7
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект със ЗП 79 кв.м.,
находящ се в западното крило на сграда-кметство и здравен дом с УПИ ХІ, кв. 41 по плана на
с. Тополчане, общ. Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 23.09.2008 г. е сключен договор между Община Сливен и Читалище „Д-р Петър
Берон“, с. Тополчане, общ. Сливен за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект със ЗП 79 кв.м.,
находящ се в западното крило на сграда – кметство и здравен дом в УПИ ХІ, кв. 41 по плана на
с. Тополчане, общ. Сливен, при граници на УПИ: УПИ І, улици, УПИ Х и УПИ ІХ.
С писмо изх. №1800-28/07.09.2018 г. на кмета на Община Сливен, ползвателя е
уведомен, че по реда на ЗОС и НРПУРОИ следва да се открие нова процедура за учредяване на
безвъзмездно право на ползване върху гореописания имот. Указано е, че за стартиране на
процедурата е нужно представителя на читалището да отправи заявление до Кмета на Община
Сливен.
Във връзка с писмо изх. №1800-28/07.09.2018 г. на Кмета на Община Сливен, в Община
Сливен с вх. №1800-31/21.09.2018 г. е постъпило искане от председателя на читалището за
удължаване срока на гореописания договор с още 1 (една) година.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от
ЗОС и чл. 49, ал. 4 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел ІV. „Предоставяне право на ползване“ 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:

№

имот

Площ
(кв.м.)

1.

самостоятелен обект със ЗП 79 кв.м., находящ се в
западното крило на сграда-кметство и здравен дом с
УПИ ХІ, кв. 41 по плана на с. Тополчане, общ. Сливен

79

описание
за нуждите на НЧ „Д-р
Петър Берон 1934“, с.
Тополчане

2. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 1 (една) години на Народно
читалище „Д-р Петър Берон 1934” върху общински нежилищен имот, частна общинска
собственост, представляващ самостоятелен обект със ЗП 79 кв.м., находящ се в западното
крило на сграда-кметство и здравен дом с УПИ ХІ, кв. 41 по плана на с. Тополчане, общ.
Сливен.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за безвъзмездно право на
ползване върху имота по т. 2.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 8
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
ДЕЯН ДЕЧЕВ-общински съветник,
ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – СЛИВЕН НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ -2004“
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общински съвет –Сливен постъпи искане с вх. №30-00-1093 от 04.10.2018 г. от г-жа
Пенка Симеонова – Председател на Областен и Общински съвет на сдружение „Съюз на
пенсионерите 2004г.“, с което се иска приемане на решение за учредяване на безвъзмездно
право на ползване за нов срок от 10 (десет) години върху общински обект, представляващ
едноетажна масивна сграда, с ид. №67338.555.72.1 със застроена площ 51 кв.м..
С Решение №221/05.06.2008 година Общински съвет – Сливен е учредил безвъзмездно
право на ползване за срок от 10 (години) на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“ върху
посочения обект, общинска собственост. Срокът за предоставяне изтича на 21.11.2018 год.
Горепосоченият обект е включен за предоставяне за ползване в годишната програма за
2018 год. за управление с имоти, общинска собственост.
Считам за удачно пенсионерите да продължат да ползват този клуб и на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 49, ал. 4 от НРПУРОИ предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на
Общински съвет - Сливен на сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004” върху недвижим имот,

частна общинска собственост, представляващ масивна сграда с идент. №67338.555.72.1 със
застроена площ 51 кв.м, находящ се в кв. „Ново село“ гр. Сливен.
ІІ. Възлага на Кмета на общината да сключи нов договор за безвъзмездно право на
ползване върху имота по т. I.
ВНАСЯ,
ДЕЯН ДЕЧЕВ
Т. 9
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 „Материално техническо снабдяване“ ЕООД
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация е постъпило заявление от „Материално техническо
снабдяване“ ЕООД, с искане да му бъде разрешено да изкупи придаваема част от общински
терен, за урегулиране на новообразувания УПИ VIII-432, кв. 20, по плана на кв.Речица, гр.
Сливен.
Съгласно Решение № 1167/31.05.2018г., Общински съвет-Сливен е съгласувал за
одобряване изменение на Подробен устройствен план за УПИ VIII-432-“За магазини и офиси” и
УПИ УПИ VII-432-“За магазини и офиси”, кв.20 по плана на кв.Речица, като се променя
отреждането на УПИ VIII-432 в “За складова база” и се променя западната уличнорегулационна граница на УПИ VIII-432, с което към имота се предава общински терен с площ
от 144 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 67338.703.14 по
кадастралната карта на гр.Сливен с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, трайно
предназначение на територията: урбанизирана.
Като част от улица, придаваемата площ е публична общинска собственост по силата на
чл.3, ал.2, т.1 и 3 от Закона за общинската собственост във връзка с §7, т.4 от ЗМСМА и
съгласно разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост не могат да се
отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Общинският съвет може да
промени характера на собствеността на общински имот от публична в частна, само ако имотът
е престанал да има предназначението си по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ, чл. 43, ал. 2, т. 1 от НРПУРОИ и чл.6, ал.1 от ЗОС предлагам Общинският
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
I. Допълва раздел V “Изкупуване на придаваеми терени по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ” в
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018г. с
терен с площ 144 кв.м., представляващ част от ПИ 67338.703.14, нтп: за второстепенна улица;
IІ. Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „Материално техническо
снабдяване“ ЕООД, ЕИК ………., за урегулиране на новообразувания УПИ VIII-432, кв. 20, по
ПУП на кв.Речица, общински терен с площ 144 кв.м., представляващ част от поземлен имот с

идентификатор 67338.703.14, площ: 7864 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при съседи: 67338.703.151,
67338.703.100, 67338.703.102, 67338.703.103, 67338.703.104, 67338.703.105, 67338.703.167,
67338.703.166, 67338.703.165, 67338.703.164 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. Директор на АК, последно
изменение със заповед: 18-5381/26.07.2017г. на Началника на СГКК-Сливен.
Стойността на 144 кв.м., определена от оценител на имоти възлиза на 3 140 лв. (три
хиляди сто и четиридесет лв.) без ДДС.
III. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния устройствен план на
УПИ VIII-432 - „За складова база“ в кв.20, кв.Речица, гр. Сливен, частта от поземлен имот с
идентификатор 67338.703.14-публична общинска собственост, придадена по регулация,
променя характера си от публична в частна общинска собственост.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделка-режийни разноски,
местен данък, такса вписване и др., са за сметка на „Материално техническо снабдяване“
ЕООД.
V. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и окончателен договор за
прехвърляне на собствеността на имотите по т.ІI.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т. 10
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Относно: Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на земеделска земя –
публична общинска собственост - ПИ 000267, в землището на с.Струпец и промяна характера
на собствеността
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С акт за общинска собственост № 22/17.11.2005г. е актуван поземлен имот в землището на
с.Струпец, общ.Сливен, възстановен с решение № 1035/19.09.2005г. на ОСЗ-Сливен с начин на
трайно ползване „гробище“. Имотът е с № 000166 по картата на възстановената собственост
(КВС) на землището на с.Струпец, с площ от 4,812 дка.
След извършено геодезическо заснемане на съществуващите на терена граници (огради и
други трайни ситуационни елементи) на съществуващия гробищен парк, се установи
несъответствие с границите на имота по КВС, поради което бе изработен проект за разделяне
на имот № 000166, целта на който бе обособяване на имот за гробището в съществуващите на
терена граници (огради). При разделянето се формираха 3 бр. новообразувани имоти, за които в
изпълнение на Решение № 989/25.01.2018г. на ОбС-Сливен са съставени следните актове за
публична общинска собственост с начин на трайно ползване “гробище“:
 за ПИ № 000169 с площ от 4078 кв.м., представляващ съществуващия гробищен парк –
АПОС № 116/11.06.2018г.;
 за ПИ № 000266 с площ от 122 кв.м., представляващ подхода към съществуващия
гробищен парк – АПОС № 117/11.06.2018г.;
 за ПИ № 000267 с площ от 612 кв.м., представляващ незастроен терен, извън
съществуващия гробищен парк– АПОС № 118/11.06.2018г.

Във връзка с гореизложеното, предвид обстоятелството, че поземлен имот № 000267 не е
част от съществуващото гробище, попада извън границите му и представлява друг терен за
земеделски нужди и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, чл.6,
ал.1 от ЗОС предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване на ПИ 000267 с площ от 612
кв.м. находящ се в землището на с.Струпец от „гробище” на „друга селскостопанска
територия”.
2. Упълномощава кмета на гр.Сливен да предприеме необходимите действия за
отразяване промяната в начина на трайно ползване на имота по КВС на с.Струпец, общ.Сливен.
3. След промяна начина на трайно ползване на имота по т.1 от настоящото решение,
същият се обявява за частна общинска собственост.
4. Задължава кмета на Общината чрез отдел „Общинска собственост” да състави акт за
частна общинска собственост за горепосочения имот.
Внася:
Кмет:...............................
Стефан Радев
Т. 11
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТНОСНО: Приемане на актуализация на Общинския план за развитие на Община Сливен за
периода 2018-2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общинският план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Сливен (ОПР) е основен
документ за стратегическо регионално развитие на местно ниво. През 2018 г. беше извършена
междинна оценка на Плана, в съответствие с чл. 33, ал. 1 на Закона за регионалното развитие
(ЗРР). С Решение № 1261 от 30.08.2018 г. Общински съвет – Сливен одобри Доклад за
резултатите от Междинната оценка на ОПР 2014-2020 г. и възложи на кмета на Община Сливен
изготвянето на актуализация на Плана.
В изпълнение на гореописаното Решение беше изготвена актуализация на ОПР, като в
нея бяха отразени констатациите и препоръките от Междинната оценка. Проектът на
актуализация на ОПР за периода 2018-2020 г. беше качен на интернет страницата на Община
Сливен, като на 29.10.2018 г. се състоя обществено обсъждане на документа, в съответствие с
чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗРР и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ППЗРР.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 23, т. 1 от ЗРР, чл. 38, ал. 3 и ал. 4 от
ППЗРР във връзка с чл. 37, ал. 1 от ППЗРР, чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА предлагам на
Общинския съвет да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И Е:

1. Одобрява актуализация на Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 20182020 г.
Приложения:
1. Актуализация на Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 2018-2020 г. /на
хартиен и електронен носител/.
ВНОСИТЕЛ:
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 12
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От БОРИСЛАВ ПАВЛОВ – общински съветник, Председател на ПК ПКОНПИ
Относно: приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и
за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 5 октомври 2018г. влезе в сила Наредбата за организацията и реда за извършване на
проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, обн.ДВ
81/2.10.2018г./. Наредбата е приета от Министерския съвет в изпълнение на §2, ал.6 от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество. Тя съдържа правилата за проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси по отношение на лицата по §2, ал.1 от закона.
Новият закон възложи редица нови функции на органите на местно самоуправление.
§3 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата изисква всеки Общински
съвет в срок до 5 ноември 2018г. да приеме Вътрешни правила за организация на изпълнението
й в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие в
капитала или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на чл.6, ал.1
от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет – Сливен. Управителите и членовете
на органите на управление или контрол на общински предприятия, както и на други юридически
лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичните финанси, които не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са
избрани с решение на Общински съвет - Сливен.
Предвидени са новите функции по изпълнение на закона и наредбата на Общинския
съвет и неговия председател и постоянната комисия и нейния председател. Въведени са
конкретни правила за получаване на декларации за имущество и интереси и несъвместимост от
задължените лица, тхната обработка, съхраняване и унищожаване.
С оглед на нормативните актове в детайли са разработени и процедурите за
установяване на конфликт на интереси и проверка на декларациите за имущество и интереси и
несъвместимост на задължените пред Общинския съвет лица.

Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.4, ал.5 и чл.10,
във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и
реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси
предлагам на Общински съвет – Сливен да приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Сливен, съгласно
текста, приложен към настоящото решение и неразделна част от него.
2. Постоянната комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество /ПК по ЗПКОНПИ/ при Общински съвет, избрана е
решение № 6/04.12.2015, изм. с Реш. №1259/30.08.2018 год. изпълнява функциите на комисия
по чл.72, ал.1, т.З и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл. 12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от
НОРИПДУКИ, наричана за краткост в правилата „комисията“.
3. Възлага на Ганка Х.П. - старши експерт в отдел „Обслужване на Общинския
съвет“ да приема, съхранява декларациите, обработва данните от тях и унищожава
информационните носители, въвежда и обработва данните в регистъра, както и публикува
информацията в него.

ВНАСЯ,
БОРИСЛАВ ПАВЛОВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ
И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 /1/ С тези правила се уреждат организацията и редът за извършване на проверка на
декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ и за установяване на конфликт на интереси на
следните лица:
1. Кметовете на кметства в Община Сливен.
2. Представители на Община Сливен в органите на управление или контрол на
търговски дружества с общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска
цел, които не попадат в обхвата на чл.6, ал.1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на
Общински съвет – Сливен.
3. Управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински
предприятия, както и на други юридически лица, които са бюджетни организации по смисъла на
§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, които не попадат в
обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ и са избрани с решение на Общински съвет - Сливен.
/2/ С правилата се уреждат също и работата на комисията по §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ
при Общински съвет – Сливен, съхраняването, обработването на данните и унищожаването на
декларациите на лицата по ал. 1, т. 1 – 3.
Чл.2. В изпълнение на ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за извършване на
проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/
Общинският съвет:
1. Избира постоянната комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл.12,
във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ с наименование Постоянна комисия за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /ПК
ПКОНПИ/, наричана за краткост в тези правила „комисията“.
2. Приема тези вътрешни правила.
3. По предложение на кмета на общината определя състав на комисията по чл.11, ал.2 от
НОРИПДУКИ към кметове на кметства, ако съставът на общинската администрация в
съответното кметство не позволява назначаване на комисия или не може да се гарантира
спазването на някой от принципите по чл.2 от наредбата.
4. Разглежда и взема решение по доклад на комисията, с който се установяват данни за
несъвместимост на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила;
5. Приема решения за наличие на конфликт на интереси по образувани производства за
установяване на конфликт на интереси по отношение на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези
правила.
6. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.
Чл.3. В изпълнение на ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за извършване на
проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ/
председателят на Общинският съвет:
1. Разпределя на комисията постъпили в деловодството на Общинския съвет сигнали и
искания за извършени корупционни нарушения и конфликт на интереси по отношение на
лицата по чл.1, ал.1, т.1-3.
2. Определя дневния ред на комисията, съгласувано с Председателския съвет.
3. Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на комисията, всички
декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение на част
първа от декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите в срок
съответните декларации;
4. Включва в дневния ред на заседание на Общинския съвет становището на комисията
по чл.25, ал.8 от НОРИПДУКИ относно наличието или липса на конфликт на интереси на лица
по чл.1, ал.1, т.2 и т.3, избрани от съвета.
5. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.
Чл.4 /1/ Постоянната комисия по ПКОНПИ при Общински съвет Сливен, избрана с
решение № 6/04.12.2015 г., изм. с решение № 1259/30.08.2018 г., изпълнява функциите на
комисия по чл.72, ал.1, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл.12, във връзка с чл.24, ал.1 от
НОРИПДУКИ, наричана за краткост в тези правила „комисията“.
/2/ Броят и състава на комисията се определя с решение на Общинския съвет. В
комисията се избират само общински съветници.
/3/ При осъществяване на правомощията си по ал.5 комисията приема решения с
мнозинство повече от половината от състава си.
/4/ При изпълнение на правомощията си комисията приема решения. С решения могат да
се приемат доклади и становища. Решенията, докладите и становищата на комисията се
номерират.
/5/ Комисията:
1. Утвърждава образец на декларациите за несъвместимост и промяна в декларираните
обстоятелства по несъвместимостта съответно по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ на лицата
по чл.1, ал.1 от правилата;
2. Приема, обработва данни и съхранява всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от
ЗПКОНПИ в това число коригиращите на лицата по чл.1, ал.1 от тези правила;
3. Изготвя и приема доклади по чл. 3, ал. 8 от НОРИПДУКИ относно спазването на
сроковете за подаване на декларациите;
4. Води регистър на подадените декларации по чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ;
5. Приема решение за образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси
на лице по чл.1 от тези правила в случаите на чл.13, ал.1 от НОРИПДУКИ и извършва същата;
6. Приема решение, с което установява съответствие или несъответствие на проверявана
декларация за имущество и интереси на лице по чл.1, ал.1;
7. Приема решение за образуване на проверка на декларациите за несъвместимост на и
извършва същата;
8. Приема доклад за установяване или неустановяване на несъвместимост на съответното
лице по чл.1;

9. Приема решение за образуване, отказ за образуване и прекратяване на производство
за установяване на конфликт на интереси по отношение на кметове на кметства;
10. Предлага на общинския съвет да приеме решение за образуване, отказ за образуване
и прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на лица
по чл.1, ал.1, т.2 и т.3;
11. Извършва проверка за наличие или липса на конфликт на интереси по отношение на
лицата по чл.1, ал.1;
12. Приема решение за установяване на конфликт на интереси по отношение на
кметовете на кметства;
13. Приема становище до Общинския съвет в рамките на проверка за установяване на
решение на конфликт на интереси по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 и т.3 от тези правила;
14. Предоставя изискани информация и документи на КПКОНПИ във връзка с
производства за конфликт на интереси;
15. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези
правила.
/6/ По неуредените в тези правила въпроси относно работата на комисията се прилагат
разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен.
Чл.5 Председателят на комисията:
1. Свиква комисията на заседания и ръководи същите;
2. Подписва изходящата кореспонденция на комисията;
3. Публикува на страницата на ОС, съвместно с председателя на ОС, всички декларации
по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1, с изключение на част първа от
декларациите за имущество и интереси, както и списък на неподалите в срок съответните
декларации;
4. Изпраща решенията на комисията на компетентните държавни органи;
5. Съставя актове за установяване на административни нарушения на чл.176 от
ЗПКОНПИ.
6. Осъществява други функции, предвидени в ЗПКОНПИ, НОРИПДУКИ и тези правила.
Чл.6 /1/ Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт
на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ за лице по чл.1, ал.1 от тези правила, може да подаде
сигнал до постоянната комисия.
/2/ Всеки сигнал следва да съдържа:
1. органа, до който се подава;
2. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес,
както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност,
ако подателят разполага с данни за нея;
4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т.ч. място и период на извършване на
нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация,
подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да
потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
6. дата на подаване на сигнала;
7. подпис на подателя.
/3/ Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи
изложените в него твърдения.
/4/ За сигнал се приема и публикация в средствата за масово осведомяване, ако
отговаря на условията по ал. 2, т. 3 – 5.
/5/ Всеки сигнал се регистрира незабавно след постъпването му.
/6/ Когато сигналът не съдържа някой от посочените в ал. 2 реквизити, подателят се
уведомява да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че
при неотстраняването им в срок сигналът ще бъде оставен без разглеждане. Срокът за
произнасяне по сигнала започва да тече от датата на отстраняване на нередовността.
/7/ Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
Чл.7. /1/ Приемането на декларациите, съхранението, обработването на данните от
тях, въвеждането на данни в регистъра по чл.4, ал.2 от НОРИПДУКИ, поддържането му и
публикуването на информация и декларациите в него, проверката им, унищожаването на

информационните носители, както и производството по установяване на конфликт на
интереси се осъществяват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и
на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент
относно защитата на данните).
Чл.8. /1/ Лицата, на които е възложено разглеждане на сигнала по чл.6, ал.1, както и
които участват в провеждане на производството по установяване на конфликт на интереси са
длъжни:
1. да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;
2. да не разгласяват фактите и данните, които са станали известни на компетентните
органи и длъжностни лица във връзка с разглеждането на сигнала;
3. да опазват поверените на органите и на длъжностните лица писмени документи от
нерегламентиран достъп на трети лица.
/2/ Заседанията, на които се разглежда сигнал за корупция или конфликт на интереси и
се провеждат процесуални действия по същите са закрити за външни лица.
/3/ Копия от преписки и документи по проверки на декларации или за конфликт на
интереси се предоставят на заинтересованото лице и държавни органи при заличаване на
името и всички обстоятелства, от които може да се изясни самоличността на
сигналоподателя.
/4/ Лицата по ал.1 носят отговорност за неизпълнението на задълженията си по тази
норма.
/5/ Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са предприети
действия водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал има
право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по
съдебен ред.
II. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ И
УНИЩОЖАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ
Чл.9 /1/ Лицата по чл.1, ал.1, т.1-3 подават декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ
пред комисията в определените в закона срокове.
/2/ Всички декларации се подават на хартиен и електронен носител.
/3/ Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 се подават по образците, утвърдени от
комисията. Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 се подават по образците, утвърдени от
Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество.
/4/ Всяка подадена декларация се входира с номер и дата и отбелязва в регистъра на
декларациите от оторизиран служител в звеното при Общински съвет Сливен.
/5/ До 20 дни преди изтичане на срок за подаване на декларация, който е известен на
съответното задължено лице по чл.1, ал.1 се връчва напомнително писмо за задължението,
подписано от председателя на ОС и председателя на комисията.
Чл.10 /1/ Регистърът на подадените декларации има реквизитите по чл.4, ал.2 от
НОРИПДУКИ.
/2/ Регистърът се поддържа на хартиен и електронен носител.
/3/ Регистърът е публичен и се публикува на сайта на Общинския съвет.
/4/ Данните в регистъра по отношение на лице по чл.1, ал.1 с прекратено
правоотношение или изгубило качеството – заемащо публична длъжност“ се заличават до един
месец от настъпване на съответния факт.
Чл.11 В срок до един месец от подаването на декларацията за имущество и интереси
деклараторът по собствена инициатива може да направи промени в декларацията си, когато
това се налага за отстраняване на непълноти и грешки. Коригиращата декларация се подава с
изцяло нов образец и получава входящия номер на коригираната декларация.
Чл.12 /1/ На сайта на Общинския съвет се създава и поддържа отделна рубрика
„Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ“.
/2/ В рубриката се публикуват:

1. Всички декларации по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ на лицата по чл.1, ал.1 с
изключение на част първа от декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и съответстващите им декларации
по чл.35, ал.1, т.4, с които се изменят декларирани обстоятелства по част първа;
2. Регистъра на декларациите по чл.10 от тези правила;
3. Списък на неподалите в срок декларации за имущество и интереси, изготвен от
комисията.
/3/ Декларациите за несъвместимост и за промяна в обстоятелствата по
несъвместимостта и декларациите за имущество и интереси и за промяна в декларираните
обстоятелства се публикуват до един, съответно до два месеца от изтичане на сроковете за
подаването им. При публикацията съответните лични данни се заличават.
/4/ Публикацията на документите по ал.2 се извършва на основание съвместна
резолюция на председателя на Общинския съвет и на комисията, поставена върху хартиения
носител на съответния документ. Елекронният им вариант се публикува до два работни дни от
издаване на резолюцията от оторизиран служител на звеното по чл.29а от ЗМСМА.
Чл.13 /1/ Хартиените и електронните носители на декларациите се съхраняват в каса и
не се изнасят извън помещенията на Общинския съвет.
/2/ Предоставянето на копия от декларациите се извършва само по искане на
компетентен орган и след решение на постоянната комисия.
/3/ Декларациите на лицата по чл.1, ал.1, подадени на хартиен или електронен носител,
както и предоставените или събрани служебно във връзка с тях документи се съхраняват до
изтичането на пет години от прекратяване на правоотношението или изгубване на съответното
качество.
Чл.14 /1/ Достъпът до съответните носители на всички декларации по ЗПКОНПИ е
ограничен.
/2/ Достъп до съответните носители съответно право да обработват данни по тях имат
само:
1. Председателят на Общинския съвет;
2. Членовете на комисията;
3. Оторизиран служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА.
/3/ Лицата по алинея 2, подписват декларация, че се задължават да спазват режима
за защита на личните данни и няма да разпространяват данни станали им известни във
връзка с достъпа до декларациите, която е приложение 1 и е неразделна част от
настоящите правила.
Чл.15 /1/ След изтичане на срока по чл.10, ал.4 хартиените и електронни носители на
съответните декларации, както и всички техни електронни копия, а също предоставените или
събрани във връзка с декларациите документи се унищожават.
/2/ Хартиените носители подлежат на нарязване, а електронните се унищожават, за
което се съставят съответните протоколи.
III. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ
Чл.16 /1/ В срок до един месец от изтичането на сроковете за подаване на декларации за
имущество и интереси комисията изготвя доклад до председателя на Общинския съвет за
неподадените в срок декларации. Към доклада се прилага списък на неподалите в срок
декларации за имущество и интереси лица по чл.1, ал.1 от тези правила.
/2/ В случай, че няма неподадени в срок декларации за имущество и интереси комисията
също в срока по ал.1 изготвя доклад до председателя на Общинския съвет, в който този факт се
отразява.
Чл.17 Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на съдържанието на
декларациите за имущество и интереси на лицата по чл.1, ал.1 при наличие на някое от следните
основания:
1. При подаване на сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси,
съответно при предаване в електронна медия или публикация, които отговарят на условията по
чл.6, ал.2, т.3-5 от тези правила;
2. Когато се открият данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси при
образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка;

3. Ако лице, заемащо публична длъжност по чл.1, ал.1 работи в звено на
администрацията, което според методология, приета от КПКОНП и установено с акт на
постоянната комисия е с висок корупционен риск.
Чл.18 /1/ При наличие на някое от основанията по чл.17 и въз основа на доклад на
председателя на комисията или определен от него член комисията приема решение за
образуване на проверка на декларациите за имущество и интереси на съответното лице.
Решението се връчва на заинтересованото лице, което може да направи писмени възражения и
представи доказателства в 7-дневен срок от получаването му.
/2/ Проверката обхваща достоверността на фактите от декларациите за имущество и
интереси, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните или
общинските органи, органите на съдебната власт и други институции, до които комисията има
осигурен достъп. Тя не обхваща фактите от декларациите, до които комисията не е
оправомощена по специален закон да поиска и получи информация.
/3/ При условията на ал.2 се проверяват всички факти, до които комисията има достъп
във всички декларации на съответното лице.
/4/ Проверката на декларациите се извършва в срок до два месеца от образуването и
протича, независимо от установяването на конфликт на интереси и дисциплинарното
производство срещу същото лице.
Чл.19 /1/ В хода на проверката комисията събира доказателства чрез:
1. Достъп до електронните регистри, до бази данни и до други информационни масиви
на първичните администратори на данни, в които се съдържат първични данни за декларираните
факти, поддържани от други държавни органи по реда на чл. 7, ал. 8 от Наредбата за общите
изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
(ДВ, бр. 5 от 2017 г.) чрез централен компонент, управляван от председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“;
2. Искания на информацията от държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт и от други институции,
пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване, в които
се посочва актът на образуване на проверката и по които адресатът е длъжен да предостави
съответната информация в срок от 30 дни от получаването им.
/2/ Проверката се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти със събраните по
реда на ал.1 доказателства.
Чл.20 При установено несъответствие между декларираните факти и информацията,
получена по реда на чл.19, ал.1 от тези правила комисията уведомява писмено лицето, подало
декларацията, като указва в какво се състои констатираното несъответствие и му дава 14-дневен
срок от получаване на уведомлението за отстраняване на непълнотите и грешките в
декларираните обстоятелства. Отстраняването се извършва по реда за подаване на декларациите,
като в случай на несъгласие с дадените му указания лицето може да направи възражение и да
представи доказателства в същия срок.
Чл.21 /1/ Ако комисията не установи несъответствие проверката на декларациите
приключва с приемане на решение за съответствие, което съдържа фактическа част относно
проверените декларирани факти и информацията, диспозитив със заключение за съответствие,
дата и подписите на членовете на комисията.
/2/ Ако комисията установи несъответствие, което не е отстранено по реда на чл.20
проверката приключва с приемане на решение за несъответствие, което съдържа фактическа
част относно проверените декларирани факти и информацията, диспозитив със заключение за
съответствие, дата и подписите на членовете на комисията.
/3/ Решенията се връчват на заинтересованото лице и се изпращат на председателя на
Общинския съвет за сведение. Към тях се прилагат декларацията/декларациите и носителите на
информацията, получена по реда на чл.19.
/4/ Решението по ал.2 подлежи на оспорване от заинтересованото лице по реда на АПК в
14-дневен срок от връчването му пред Административен съд – Сливен.
/5/ Ако установеното несъответствие е над 5 000 лв. влязлото в сила решение по ал.2 се
изпраща на Националната агенция по приходите за предприемане на действия по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл.22 /1/ Комисията извършва проверка за съответствие и достоверност на
съдържанието на декларациите за несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1 при наличие на някое
от следните основания:
1. на всяка подадена декларация от лице по чл.1, ал.1 в срок от един месец от подаването
й;
2. при подаден срещу лицето сигнал за несъвместимост;
3. когато в хода на друга проверка се открият нововъзникнали факти и обстоятелства,
както и факти и обстоятелства, които не са били известни при извършване на проверката по т.1.
/2/ При наличие на основанията по ал.1, т.2 и т.3 проверката на декларацията за
несъвместимост на лицата по чл.1, ал.1, се образува с решение на комисията по предложение на
нейния председател или член. Решението се връчва на заинтересованото лице, което може да
направи писмени възражения и представи доказателства в 7-дневен срок от получаването му.
/3/ Проверката се провежда за срок от един месец от приемане на решението за
образуването й.
/4/ Тя протича при условията на чл.18 и чл.19. Адресат на искане за информация от
комисията изпраща същата в 14-дневен срок от получаване на искането.
/5/ Проверката приключва с доклад на комисията, адресиран до Общинската избирателна
комисия по отношение на кметовете на кметства и до Общински съвет – Сливен в случаите на
чл.1, ал.1, т.2 и т.3. Докладът съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти
и информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на
несъвместимост в съответствие с изискванията, предвидени в съответните нормативни актове,
дата и подписите на членовете на комисията. Към доклада се прилагат
декларацията/декларациите и носителите на информацията.
/6/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на кмет на
кметство Общинската избирателна комисия образува производство за установяване на
несъвместимост.
/7/ При установени данни за несъвместимост в доклада по отношение на лице по чл.1,
ал.1, т.2 и т.3 Общинският съвет връчва доклада и съответните материали на заинтересованото
лице, което може да направи писмени възражения и представи доказателства в 7 – дневен срок
от получаването му. Проверката приключва с решение на Общинският съвет, прието въз основа
на нов доклад на комисията, в който се обсъждат евентуално представените от съответното лице
възражения и доказателства.
/8/ Решенията по ал.7 се връчват на заинтересованото лице. Решение на Общинския
съвет, с което е установена несъвместимост подлежи на оспорване от заинтересованото лице по
реда на АПК в 14-дневен срок от връчването му пред Административен съд – Сливен.
/9/ При установена несъвместимост с влязло в сила решение органите по ал.5
предприемат действия по осъществяване на последиците от несъвместимостта, предвидени в
съответните закони.
IV. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл.23 /1/ Когато лице по чл.1, ал.1 от тези правила има частен интерес по смисъла на
чл.53 от ЗПКОНПИ, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното
правомощие или задължение по служба.
/2/ Комисията е длъжна да направи отвод на лице по чл.1, ал.1, ако разполага с данни за
негов частен интерес във връзка с изпълнение на конкретно правомощие или задължение по
служба.
/3/ Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникването им или след
узнаването на данни за наличие на частен интерес и се мотивират.
Чл.24 /1/ Производството по установяване на конфликт на интереси по отношение на
лицата по чл.1, ал.1, т.1-3 от тези правила се образува:
1. при подаден сигнал по чл. 6, ал. 1, съответно по чл. 6, ал. 4;
2. служебно, по решение на Общинския съвет в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.3, а за
кметовете на кметства – на комисията;
3. по искане на лице по чл. 1, ал. 1.

/2/ Трите основания се регистрират незабавно след възникването им в специален
регистър.
Чл.25 Производството за установяване на конфликт на интереси се образува служебно
по чл.24, ал.1, т.2 по решение на Общинския съвет в случаите на чл.1, ал.1, т.2 и т.3, а за
кметовете на кметства – на комисията, съответно по предложение на постоянната комисия и
председателя или член на постоянната комисия, ако при осъществяване на служебните си
задължения са установили конкретни данни, пораждащи съмнения за конфликт на интереси.
Чл.26 /1/ Искането по чл.24, ал.1, т.3 трябва да съдържа:
1. трите имена и длъжността на лицето;
2. описание на конкретния случай, по отношение на който се отправя искането;
3. дата на подаване на искането;
4. подпис на подателя.
/2/ Когато искането не отговаря на условията по ал. 1, лицето се уведомява от комисията
да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че при
неотстраняването им в срок производството по искането ще бъде прекратено.
/3/ По отношение на искането се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 3, 5 и 7.
Чл.27 Производството по установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6
месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.
Чл.28 /1/ Образуването, отказът от образуване и прекратяването на производството се
извършват с решение на Общински съвет Сливен по предложение на комисията за лицата по
чл.1, ал.1, т.2 и т.3, а за кметовете на кметство – с решение на съответната постоянна комисия
по предложение на неин председател или член.
/2/ Производството протича в срок до два месеца от образуването му. При случаи на
фактическа и правна сложност срокът може да се продължи еднократно с 30 дни.
/3/ Производство по ал.1 не се образува или образуваното производство се прекратява,
когато:
1. в сигнала или искането липсва някой от реквизитите по чл. 6, ал. 2, съответно по чл.
26, ал. 1, и недостатъкът не е отстранен в указания срок;
2. са изтекли сроковете по чл. 27;
3. сигналът или искането са подадени до некомпетентен орган;
4. сигналът или искането са подадени повторно по въпрос, по който има влязъл в сила
акт, освен ако се основават на нови факти или обстоятелства;
5. сигналът или искането са подадени спрямо същото лице и по същия въпрос, по който
има висящо производство, независимо дали е във фазата на издаване, или на оспорване на акта;
6. сигналът е подаден срещу лице, което не заема публична длъжност.
/4/ Проверката за наличието или за липсата на предпоставките по ал. 2 се извършва от
комисията.
/5/ В случаите на ал. 3, т. 3 сигналът или искането се препращат незабавно на
компетентния орган, за което се уведомява подателят.
Чл.29 Проверката за наличието или за липсата на конфликт на интереси на кметовете на
кметства и на лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3, когато са избрани с решение на съответния
общински съвет, се извършва от постоянната комисия на Общински съвет Сливен по ПКОНПИ.
Чл.30 /1/ Доказателствата за наличието или за липсата на конфликт на интереси се
събират по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
/2/ Комисията изисква и получава информация от органи на държавната власт, от
органи на местното самоуправление, както и от физически и юридически лица. В искането се
посочват номерата на решенията за избор на комисията и за образуване на производството.
/3/ Органите и лицата по ал. 2 са длъжни в 7-дневен срок от получаването на искането
да представят необходимата информация и документи.
Чл.31 Лицето, срещу което е образувано производството осъществява правото си на
защита като:
1. Комисията му предоставя за запознаване на хартиен или електронен носител
основанието за образуване на производството и всички събрани доказателства при спазване на
правилата по глава седма от ЗПКОНПИ относно защитата на подалия сигнала;
2. Предоставя му се възможност да направи възражение в 7-дневен срок от
предоставяне на преписката;
3. Представи и/или сочи нови доказателства, които да се съберат;

4. Се изслушва от комисията, за което поканата се връчва не по-късно от 7 дни преди
датата на изслушването и се съставя протокол, подписан от членовете на комисията и
заинтересованото лице.
5. Ползва адвокатска защита.
Чл.32 /1/ Когато производството е образувано по отношение на лице по чл.1, ал.1, т.2 и
т.3, комисията приема становище за наличие или липса на конфликт на интереси или за
прекратяване на производството, което внася в Общинския съвет, ведно с цялата преписка в 7дневен срок от приемането му.
/2/ Становището съдържа фактическа част относно проверените декларирани факти и
информацията, събрана в хода на проверката, заключение за наличие или за липса на конфликт
на интереси или за прекратяване на производството, дата и подписите на членовете на
комисията
/3/ Общинският съвет разглежда становището на първото си заседание след внасянето
му и въз основа на него приема решение за установяване или неустановяване на конфликт на
интереси или за прекратяване на производството. Общинският съвет може да върне преписката
на комисията за събиране на допълнителни доказателства.
Чл.33 /1/ Когато производството е образувано по отношение на кмет на кметство
постоянната комисия, се произнася с мотивирано решение за наличието или липсата на
конфликт на интереси или за прекратяване на производството.
/2/ Актът по ал. 1 съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
2. адресата на акта;
3. фактическите и правните основания за постановяването му;
4. направените от лицето възражения и мотиви в случай на неприемане;
5. диспозитивна част, в която се установява липсата или наличието на конфликт на
интереси и се налага глоба по чл. 171 от ЗПКОНПИ;
6. срок и съд, пред който може да се обжалва;
7. дата на издаване и подпис/подписи.
/3/ При установен конфликт на интереси не се съставя акт за установяване на
административно нарушение и не се издава наказателно постановление, а глобата се налага с
акта по ал. 1.
/4/ В акта, с който е установен конфликт на интереси, се посочва и срок за доброволно
изпълнение на наложената глоба.
Чл. 34. /1/ Решенията по чл.32, ал.3 и чл.33, ал.1 се връчват на :
1. заинтересованото лице;
2. окръжната прокуратура по седалището на органа по чл. 25.
/2/ Актът, с който се установява конфликт на интереси, може да се оспори от
заинтересованото лице в 14 – дневен срок от връчването му пред Административен съд –
Сливен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
/3/ Прокурорът може да подаде протест пред съда в срок един месец от съобщаването на
акта, с който се установява липсата на конфликт на интереси.
Чл.35. /1/ Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси,
освобождаването от заеманата длъжност се осъществява по ред, предвиден в съответния закон.
/2/ Влезлият в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по отношение на
кмет на кметство, се съобщава и на съответната Общинска избирателна комисия.
Чл.36. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат съответно глава осма от
ЗПКОНПИ, АПК и НОРИПДУКИ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§1 Тези правила се приемат на основание чл.10, във връзка с §3 от Преходните и
заключителни разпоредби на НОРИПДУКИ.
§2 Общинската администрация предава декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от ЗПКОНПИ
на лица по чл.1, ал.1, т.2 и т.3, подадени при кмета на Община Сливен на комисията в 14-дневен
срок от приемане на тези правила с двустранен протокол, който се подписва от секретаря на
общината и председателя на комисията.

§3 Декларациите на лицата по чл.1, ал.1 се публикуват на интернет-страницата на
Общинския съвет в четиринадесет дневен срок от приемането на тези правила.
§4 Докладът по чл.16 от тези правила за подадените през 2018 г. декларации се изготвя в
четиринадесет дневен срок от приемането на правилата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ.15 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА
ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ СЛИВЕН

С настоящата подписаният ………………………………………………………………....,
в качеството си на ………………………………………….………………………………..

Д Е К Л А Р И Р А М:
Че ще спазвам регламент (EС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни във връзка с
достъпа ми до декларации за имущество и интереси, подадени в Общински съвет – Сливен,
както и че няма да разпространявам факти и обстоятелства от тези декларации, станали ми
известни при изпълнение на служебните ми задължения.

гр. Сливен
……………….

ДЕКЛАРАТОР:

Т. 13

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ГЕОРГИ СТОЯНОВ – общински съветник,

ОТНОСНО: Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през третото
тримесечие на 2018 година на Кмета на община Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на Наредбата за командировките в страната на кметовете на
общини не се издават писмени заповеди за командировки. След изтичане на всяко тримесечие
Общинският съвет следва да одобри отчета за извършените командировъчни разходи.
На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
ОДОБРЯВА Отчет за извършените разходи за командировки в страната от СТЕФАН
РАДЕВ кмет на община Сливен през третото тримесечие на 2018 год.
ВНАСЯ:
/Георги Стоянов/

Т. 14
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Придобиване правото на собственост от Община Сливен, чрез покупко- продажба, на
имот собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД , находящ се в
с.Новачево, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В община Сливен е постъпило предложение от „Българска телекомуникационна
компания“ ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.София, район „Младост“,
бул.“Цариградско шосе“ № 115и, ЕИК …….. за продажба на имот, находящ се с.Новачево,
общ.Сливен, представляващ реално обособена част от едноетажна сграда “Поща и кметство“,
находяща се в северната част на сградата, със застроена площ от 26,90 кв.м., включваща две
помещения на първи етаж, при граници: изток –помещение на БП, запад –помещение на
кметството, север –вътрешен двор и юг –общ коридор и помещение на кметството, заедно със
съответната част от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ ХІІ, отреден „за
кметство“ в кв.6 по плана на с.Новачево, общ.Сливен, който е включен в списъка за продажба
на недвижими имоти, собственост на компанията.
Кметът на с.Новачево, изрази писмено съгласие от закупуване на имота за нуждите на
кметството.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската
собственост и чл.12, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се придобие възмездно чрез покупко-продажба, като Община Сливен закупи
следния имот собственост на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, представляващ
реално обособена част от едноетажна сграда “Поща и кметство“, находяща се в северната част
на сградата, със застроена площ от 26,90 кв.м., включваща две помещения на първи етаж, при
граници: изток –помещение на БП, запад –помещение на кметството, север –вътрешен двор и
юг –общ коридор и помещение на кметството, заедно със съответната част от общите части на
сградата и правото на строеж върху УПИ ХІІ, отреден „за кметство“ в кв.6 по плана на
с.Новачево, общ.Сливен, на цена 1500 лева (хиляда и петстотин лева).
2. Данъците и таксите са за сметка на купувача.
3. Преди подписването на договора за покупко-продажба продавачът следва да
представи удостоверение за вещни тежести, издадено от Агенция по вписванията, от което е
видно, че имотът не е обременен с ипотека и други тежести.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен изпълнението на настоящото решение.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 15
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен
имот с идентификатор 67338.533.99, ул. „Драган Цанков“ №7а (УПИ IX-общ., кв.127,
град Сливен)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на поземлен имот с идентификатор 67338.533.99, площ:
234 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. “Драган Цанков“ №7а, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер
по предходен план: УПИ IX-общ., кв.127 по плана на ЦГЧ, стар идентификатор: 67338.533.95
при съседи: 67338.533.84, 67338.533.100, 67338.533.26, 67338.533.23 по КККР-гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.
По действащия подробен устройствен план, имотът съставлява УПИ IX-общ., отреден
„за жилищно строителство“, кв. 127, ЦГЧ, гр. Сливен. За същия е съставен акт за частна
общинска собственост №3476/16.06.2016г.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имота чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от задължението да плаща данъци
за имота. Едновременно с това, една предстояща продажба ще осигури и приходи в общинския
бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена пазарна оценка от оценител на имоти, член на Камарата
на независимите оценители в България, която възлиза на 80 785 лв. (осемдесет хиляди
седемстотин осемдесет и пет лв.).
Данъчна оценка на имота е 10 225,60 лв. (десет хиляди двеста двадесет и пет лв. и
шестдесет ст.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,
ал.9, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за управление разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2018 год., приета с Решение № 968/25.01.2018 г., с поземлен
имот с идентификатор 67338.533.99 по КККР - гр. Сливен, площ от 234 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. “Драган Цанков“ №7а, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.533.99, площ: 234
кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. “Драган Цанков“ №7а, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер
по предходен план: УПИ IX-общ., кв.127 по плана на ЦГЧ, стар идентификатор: 67338.533.95
при съседи: 67338.533.84, 67338.533.100, 67338.533.26, 67338.533.23 по КККР-гр. Сливен,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.

Начална тръжна цена 80 785 лв. (осемдесет хиляди седемстотин осемдесет и пет лв.) без
ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг и
сключи договор със спечелилия участник.

ВНАСЯ
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Т. 16
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на самостоятелни обекти – частна общинска собственост, представляващи
гаражи, находящи се на адрес: гр. Сливен, ул. „Иван Вазов“ №9, вх. А
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори,
както следва:
1. 67338.531.167.8.23, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх. А,
ет. -1, гараж 1, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект
се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.24; под обекта: няма;
над обекта: 67338.531.167.8.15, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 25,06 кв.м., ведно с
припадащите се 5,37 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху
общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20228/05.06.2009г. на началника на СГКК-Сливен.
2. 67338.531.167.8.24, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх. А,
ет. -1, гараж 2, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект
се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.23,
67338.531.167.8.25; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.16, 67338.531.167.8.17, брой
нива на обекта: 1 със застроена площ: 33,17 кв.м., ведно с припадащите се 7,13 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-228/05.06.2009г. на началника
на СГКК-Сливен.
3. 67338.531.167.8.25, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх. А,
ет. -1, гараж 3, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект
се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.24,
67338.531.167.8.26; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.16, 67338.531.167.8.17,

67338.531.167.8.18, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 26,74 кв.м., ведно с
припадащите се 5,97 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху
общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20228/05.06.2009г. на началника на СГКК-Сливен.
4. 67338.531.167.8.26, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх. А,
ет. -1, гараж 4, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект
се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.27,
67338.531.167.8.25; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.18, 67338.531.167.8.19, брой
нива на обекта: 1 със застроена площ: 20,65 кв.м., ведно с припадащите се 4,44 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-228/05.06.2009г. на началника
на СГКК-Сливен.
5. 67338.531.167.8.27, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх. А,
ет. -1, гараж 5, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект
се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.26,
67338.531.167.8.28; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.19, 67338.531.167.8.20, брой
нива на обекта: 1 със застроена площ: 20,79 кв.м., ведно с припадащите се 4,47 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-228/05.06.2009г. на началника
на СГКК-Сливен.
6. 67338.531.167.8.28, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх. А,
ет. -1, гараж 6, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект
се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.27,
67338.531.167.8.29; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.19, 67338.531.167.8.20,
67338.531.167.8.21, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 22,28 кв.м., ведно с
припадащите се 4,79 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху
общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20228/05.06.2009г. на началника на СГКК-Сливен.
7. 67338.531.167.8.29, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх. А,
ет. -1, гараж 7, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект
се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.28; под обекта: няма;
над обекта: 67338.531.167.8.20, 67338.531.167.8.21, брой нива на обекта: 1 със застроена площ:
27,77 кв.м., ведно с припадащите се 5,97% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното
право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със
заповед: КД-14-20-228/05.06.2009г. на началника на СГКК-Сливен.
8. 67338.531.167.9.39, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх. А,
ет. -1, гараж 8, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният обект
се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.9.40; под обекта: няма;
над обекта: 67338.531.167.9.29, 67338.531.167.9.30, 67338.531.167.9.28, брой нива на обекта: 1
със застроена площ: 29,12 кв.м., ведно с припадащите се 6,27% ид.ч. от общите части на
сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-228/05.06.2009г. на началника на СГКК-Сливен.
За самостоятелните обекти са съставени актове за частна общинска собственост №№
2629/30.04.2010г., 2628/30.04.2010г., 2627/30.04.2010г., 2626/30.04.2010г., 2625/30.04.2010г.,
2624/30.04.2010г., 2623/30.04.2010г., 2622/29.04.2010г.

Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажба на имотите чрез
провеждане на публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, което ще я освободи от задължението да плаща данъци
за имотите. Едновременно с това, една предстояща продажба ще осигури и приходи в
общинския бюджет.
Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост са възложени и изготвени пазарни оценки от оценител на имоти, член на Камарата
на независимите оценители в България, които възлизат на:
- 15 660 лв. (петнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева) за гараж №1 с
идентификатор 67338.531.167.8.23;
- 20 450 лв. (двадесет хиляди четиристотин и петдесет лева) за гараж №2 с
идентификатор 67338.531.167.8.24;
- 16 500 лв. (шестнадесет хиляди и петстотин лева) за гараж №3 с идентификатор
67338.531.167.8.25;
- 12 670 лв. (дванадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева) за гараж №4 с
идентификатор 67338.531.167.8.26;
- 12 770 лв. (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева) за гараж №5 с
идентификатор 67338.531.167.8.27;
- 13 740 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева) за гараж №6 с
идентификатор 67338.531.167.8.28;
- 17 110 лв. (седемнадесет хиляди сто и десет лева) за гараж №7 с идентификатор
67338.531.167.8.29;
- 17 920 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин и двадесет лева) за гараж №8 с
идентификатор 67338.531.167.9.39;
Данъчните оценки на самостоятелните обекти са:
- 15 087,40 лв. (петнадесет хиляди осемдесет и седем лв. и четиридесет ст.) за гараж №1
с идентификатор 67338.531.167.8.23;
- 19 970,10 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин и седемдесет лв. и десет ст.) за гараж
№2 с идентификатор 67338.531.167.8.24;
- 16 098,90 лв. (шестнадесет хиляди деветдесет и осем лв. и деветдесет ст.) за гараж №3
с идентификатор 67338.531.167.8.25;
- 12 432,40 лв. (дванадесет хиляди четиристотин тридесет и два лв. и четиридесет ст.) за
гараж №4 с идентификатор 67338.531.167.8.26;
- 12 516,70 лв. (дванадесет хиляди петстотин и шестнадесет лв. и седемдесет ст.) за
гараж №5 с идентификатор 67338.531.167.8.27;
- 13 413,70 лв. (тринадесет хиляди четиристотин и тринадесет лв. и седемдесет ст.) за
гараж №6 с идентификатор 67338.531.167.8.28;
- 16 719,00 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и деветнадесет лв.) за гараж №7 с
идентификатор 67338.531.167.8.29;
- 17 531,80 лв. (седемнадесет хиляди петстотин тридесет и един лв. и осемдесет ст.) за
гараж №8 с идентификатор 67338.531.167.9.39;
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет-Сливен, на основание чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9, чл.35, ал. 1 от ЗОС и чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ, да вземе
следното
РЕШЕНИЕ
1. Допълва раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2018г., приета с Решение № 968/25.01.2018 г. на ОбС-Сливен
със самостоятелени обекти в сграда с идентификатори:
1.1. 67338.531.167.8.23, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 1, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.24; под обекта:
няма; над обекта: 67338.531.167.8.15, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 25,06 кв.м.,
ведно с припадащите се 5,37 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на
строеж върху общинска земя по КККР на гр. Сливен.

1.2. 67338.531.167.8.24, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 2, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.23,
67338.531.167.8.25; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.16, 67338.531.167.8.17, брой
нива на обекта: 1 със застроена площ: 33,17 кв.м., ведно с припадащите се 7,13 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по КККР на гр.
Сливен.
1.3. 67338.531.167.8.25, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 3, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.24,
67338.531.167.8.26; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.16, 67338.531.167.8.17,
67338.531.167.8.18, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 26,74 кв.м., ведно с
припадащите се 5,97 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху
общинска земя по КККР на гр. Сливен.
1.4. 67338.531.167.8.26, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 4, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.27,
67338.531.167.8.25; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.18, 67338.531.167.8.19, брой
нива на обекта: 1 със застроена площ: 20,65 кв.м., ведно с припадащите се 4,44 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по КККР на гр.
Сливен.
1.5. 67338.531.167.8.27, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 5, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.26,
67338.531.167.8.28; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.19, 67338.531.167.8.20, брой
нива на обекта: 1 със застроена площ: 20,79 кв.м., ведно с припадащите се 4,47 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по КККР на гр.
Сливен.
1.6. 67338.531.167.8.28, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 6, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.27,
67338.531.167.8.29; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.19, 67338.531.167.8.20,
67338.531.167.8.21, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 22,28 кв.м., ведно с
припадащите се 4,79 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху
общинска земя по КККР на гр. Сливен.
1.7. 67338.531.167.8.29, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 7, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.28; под обекта:
няма; над обекта: 67338.531.167.8.20, 67338.531.167.8.21, брой нива на обекта: 1 със застроена
площ: 27,77 кв.м., ведно с припадащите се 5,97% ид.ч. от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж върху общинска земя по КККР на гр. Сливен.
1.8. 67338.531.167.9.39, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 8, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.9.40; под обекта:
няма; над обекта: 67338.531.167.9.29, 67338.531.167.9.30, 67338.531.167.9.28, брой нива на
обекта: 1 със застроена площ: 29,12 кв.м., ведно с припадащите се 6,27% ид.ч. от общите части
на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по КККР на гр. Сливен.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелни
обекти в сграда с идентификатори, както следва:

2.1. 67338.531.167.8.23, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 1, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.24; под обекта:
няма; над обекта: 67338.531.167.8.15, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 25,06 кв.м.,
ведно с припадащите се 5,37 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на
строеж върху общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-1420-228/05.06.2009г. на началника на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 15 660 лв. (петнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева)
2.2. 67338.531.167.8.24, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 2, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.23,
67338.531.167.8.25; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.16, 67338.531.167.8.17, брой
нива на обекта: 1 със застроена площ: 33,17 кв.м., ведно с припадащите се 7,13 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-228/05.06.2009г. на началника
на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 15 660 лв. (петнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева)
2.3. 67338.531.167.8.25, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 3, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.24,
67338.531.167.8.26; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.16, 67338.531.167.8.17,
67338.531.167.8.18, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 26,74 кв.м., ведно с
припадащите се 5,97 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху
общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20228/05.06.2009г. на началника на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 16 500 лв. (шестнадесет хиляди и петстотин лева).
2.4. 67338.531.167.8.26, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 4, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.27,
67338.531.167.8.25; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.18, 67338.531.167.8.19, брой
нива на обекта: 1 със застроена площ: 20,65 кв.м., ведно с припадащите се 4,44 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-228/05.06.2009г. на началника
на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 12 670 лв. (дванадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева).
2.5. 67338.531.167.8.27, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 5, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.26,
67338.531.167.8.28; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.19, 67338.531.167.8.20, брой
нива на обекта: 1 със застроена площ: 20,79 кв.м., ведно с припадащите се 4,47 % ид.ч. от
общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на
изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-228/05.06.2009г. на началника
на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 12 770 лв. (дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева).
2.6. 67338.531.167.8.28, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 6, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,

при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.27,
67338.531.167.8.29; под обекта: няма; над обекта: 67338.531.167.8.19, 67338.531.167.8.20,
67338.531.167.8.21, брой нива на обекта: 1 със застроена площ: 22,28 кв.м., ведно с
припадащите се 4,79 % ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху
общинска земя по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-20228/05.06.2009г. на началника на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 13 740 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и четиридесет лева).
2.7. 67338.531.167.8.29, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 7, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.8.28; под обекта:
няма; над обекта: 67338.531.167.8.20, 67338.531.167.8.21, брой нива на обекта: 1 със застроена
площ: 27,77 кв.м., ведно с припадащите се 5,97% ид.ч. от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно
изменение със заповед: КД-14-20-228/05.06.2009г. на началника на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 17 110 лв. (седемнадесет хиляди сто и десет лева).
2.8. 67338.531.167.9.39, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Иван Вазов” №9, вх.
А, ет. -1, гараж 8, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, самостоятелният
обект се намира в сграда №8, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.531.167,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.531.167.9.40; под обекта:
няма; над обекта: 67338.531.167.9.29, 67338.531.167.9.30, 67338.531.167.9.28, брой нива на
обекта: 1 със застроена площ: 29,12 кв.м., ведно с припадащите се 6,27% ид.ч. от общите части
на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-228/05.06.2009г. на началника на СГКК-Сливен.
Начална тръжна цена 17 920 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин и двадесет лева)
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг и
сключи договори със спечелилите участници.
ВНАСЯ
КМЕТ
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 17
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.419.227,
67338.432.227, 67338.435.164, 67338.435.165 – общинска собственост в землището на
гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен са постъпили искания за закупуване на следните поземлени имоти общинска собственост:

1.
Поземлен имот с идентификатор 67338.419.227 с площ от 485 кв.м, начин на трайно
ползване: ниско застрояване /до10м/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, гр.
Сливен ,актуван с АОС 2352/07.08.2008 г. с данъчна оценка: 8903.10 лв.
2.
Поземлен имот с идентификатор 67338.432.277 с площ от 1000 кв.м, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих, трайно предназначение на територията: земеделска,
м.”Дъбака”, актуван с АОС №3848/07.08.2018 г., землище на гр. Сливен с данъчна оценка:25.30
лв.
3.
Поземлен имот с идентификатор 67338.435.164 с площ от 1196 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3849/07.08.2018 г., землище на гр. Сливен с данъчна оценка: 34.40 лв.
4.
Поземлен имот с идентификатор 67338.435.165 с площ от 2310 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш чардак”,
актуван с АОС №3850/07.08.2018 г., землище на гр. Сливен с данъчна оценка: 66.40 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 67338.419.227
пазарната оценка възлиза на 10420 /десет хиляди четиристотин и двадесет/ лв., за поземлен
имот с идентификатор 67338.432.277 оценката е 1092 /хиляда деветдесет и два/ лв., за поземлен
имот 67338.435.164 оценката е 5980 /пет хиляди деветстотин и осемдесет/ лв, и за
67338.435.165 оценката е 11545/единадесет хиляди петстотин четиридесет и пет/ 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 67338.419.227 с площ от 485 кв.м, начин на трайно
ползване: ниско застрояване /до10м/, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, гр. Сливен ,актуван с АОС 2352/07.08.2008 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.432.277 с площ от 1000 кв.м, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Дъбака”, актуван с АОС №3848/07.08.2018 г., землище на гр. Сливен
3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.164 с площ от 1196 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш
чардак”, актуван с АОС №3849/07.08.2018 г., землище на гр. Сливен
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.165 с площ от 2310 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш
чардак”, актуван с АОС №3850/07.08.2018 г., землище на гр. Сливен
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти с
идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.419.227 с площ от 485 кв.м, начин на трайно
ползване: ниско застрояване /до10м/, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, гр. Сливен ,актуван с АОС 2352/07.08.2008 г.
Начална цена: 10500/десет хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.432.277 с площ от 1000 кв.м, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Дъбака”, актуван с АОС №3848/07.08.2018 г., землище на гр. Сливен
Начална цена: 1200/хиляда и двеста/ лв. без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.164 с площ от 1196 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш
чардак”, актуван с АОС №3849/07.08.2018 г., землище на гр. Сливен
Начална цена:6000/шест хиляди/ лв. без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.165 с площ от 2310 кв.м, начин на трайно
ползване: за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, м.”Баш
чардак”, актуван с АОС №3850/07.08.2018 г., землище на гр. Сливен
Начална цена: 11600/единадесет хиляди и шестстотин/ лв.без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.
Внася:
Кмет на Община Сливен..................
Стефан Радев

Т. 18
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.404.68,
67338.434.231 – общинска собственост в землището на гр.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен са постъпили искания за закупуване на следните поземлени имоти общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.404.68 с площ от 445 кв.м, местност „Среди
дол”, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до10м/, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, гр. Сливен, актуван с АОС 2246/18.06.2008 г. с данъчна
оценка: 4612.00 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.231 с площ от 993 кв.м, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Плоски рът”, актуван с АОС № 3835/09.07.2018 г., землище на гр.
Сливен с данъчна оценка: 25.10 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 67338.404.68
пазарната оценка възлиза на 6980 /шест хиляди деветстотин и осемдесет/ лв., а за поземлен
имот с идентификатор 67338.434.231 оценката е 4417 /четири хиляди и седемнадесет/ 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 67338.404.68 с площ от 445 кв.м, местност „Среди
дол”, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до10м/, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, гр. Сливен, актуван с АОС 2246/18.06.2008 г.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.231 с площ от 993 кв.м, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Плоски рът”, актуван с АОС № 3835/09.07.2018 г., землище на гр.
Сливен
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти с
идентификатори:
1. Поземлен имот с идентификатор 67338.404.68 с площ от 445 кв.м, местност „Среди
дол”, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до10м/, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, гр. Сливен.
Начална цена: 7000 / седем хиляди / лв. без ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор 67338.434.231 с площ от 993 кв.м, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих, трайно предназначение на територията:
земеделска, м.”Плоски рът”, актуван с АОС № 3835/09.07.2018 г., землище на гр.
Сливен.
Начална цена: 4500/четири хиляди и петстотин / лв.без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договори със спечелилите участници.
Внася:
Кмет на Община Сливен..................
Стефан Радев

Т. 19
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в с.Сотиря, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на урегулиран поземлен имот Х-354 в кв.43, с площ от
1020 кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен,
актуван с акт за частна общинска собственост № 383 от 19.09.2018г.
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, пазарна оценка възлизаща на 8760 лева (осем хиляди седемстотин и
шестдесет лв.).
Данъчната оценка на имота е 3815,80 лева (три хиляди осемстотин и петнадесет лева и
осемдесет ст.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и
чл.39, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост, приета с Решение № 968/25.01.2018г. на ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба
се добавя: УПИ Х-354 в кв.43, с площ от 1020 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот Х-354 в кв.43, с площ от 1020
кв.м., отреден за жилищно строителство по действащия план на с.Сотиря, общ.Сливен
Начална цена 8760 лева (осем хиляди седемстотин и шестдесет лв.) без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 20
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в
с.Тополчане, общ.Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на урегулиран поземлен имот ХХІ в кв.16, с площ от 1057
кв.м., отреден за КОО по действащия план на с.Тополчане, общ.Сливен, актуван с акт за частна
общинска собственост № 100 от 19.09.2018г.
В имота се намира масивна сграда на един етаж със ЗП 100 кв.м., собственост на С.К.Д.
Тъй като не са налице условията на чл.40 от НРПУРОИ за продажба на имота, ще бъде
целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършена продажбата му чрез провеждане на
публичен търг, съгласно действащата Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.

Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от Закона за общинската
собственост е възложена и изготвена от оценител на имоти, член на Камарата на независимите
оценители в България, пазарна оценка възлизаща на 6060 лева (шест хиляди и шестдесет лв.).
Данъчната оценка на имота е 4317,80 лева (четири хиляди триста и седемнадесет лева и
осемдесет ст.).
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и
чл.39, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост, приета с Решение № 968/25.01.2018г. на ОбС Сливен, като в Раздел І - Продажба
се добавя: УПИ ХХІ в кв.16, с площ от 1057 кв.м., отреден за КОО по действащия план на
с.Тополчане, общ.Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот- частна
общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХХІ в кв.16, с площ от 1057
кв.м., отреден за КОО по действащия план на с.Тополчане, общ.Сливен.
Начална цена 6060 лева (шест хиляди и шестдесет лв.). без ДДС.
ІІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и сключи
договор със спечелилия участник.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 21
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Намаляване на утвърдената с Решение № 1056/29.03.2018 г. на ОбС-Сливен начална
тръжна цена за продажба чрез публичен търг на недвижим имот
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В изпълнение на Решение № 1056/29.03.2018 г. на ОбС-Сливен и мои заповеди №№ РД
15-862/26.04.2018 г. и РД 15-1891/29.06.2018 г. бяха организирани четири търга с явно
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 67338.508.85 по КККР - гр. Сливен, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с площ 491 кв.м., адрес на поземления
имот: гр. Сливен, ул. „Асеновска“ №15, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 2096, по
действащия подробен устройствен план на кв. „Комлука“, гр. Сливен за имота е отреден УПИ
III-85, кв.100, актуван с акт за частна общинска собственост № 3570/23.03.2017 г.

Съгласно протоколите на комисията от 16.05.2018 г.; 23.05.2018 г.; 24.07.2018 г. и
31.07.2018 г. не са се явили потенциални купувачи и продажбата му не е осъществена.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.63, ал.6 от
НРПУРОИ, предлагам Общинския съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Намалява с 20 % началната тръжна цена за продажба на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.508.85 по КККР гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с
площ 491 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. „Асеновска“ №15, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), номер по предходен план: 2096, по действащия подробен устройствен план на кв.
„Комлука“, гр. Сливен за имота е отреден УПИ III-85, кв.100, актуван с акт за частна общинска
собственост № 3570/23.03.2017 г., от 166 950 лв. (сто шестдесет и шест хиляди деветстотин и
петдесет лв.) на 133 560 лв. (сто тридесет и три хиляди петстотин и шестдесет лв.), без ДДС.
2. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на публичен търг с явно
наддаване и сключи договор със спечелилия участник.
Внася:
Стефан Радев …………..
Кмет на Община Сливен

Т. 22
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев - кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез извършване на делба на УПИ V-82 и УПИ ІV82, в кв.15 по плана на с.Чокоба, между Община Сливен и физическо лице
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Със заповед № РД-15-923 от 06.03.2015г. на кмета на Община Сливен е одобрено
изменение на подробен устройствен план - план за регулация, като се образуват УПИ ІV-82 и
УПИ V-82 в кв.15, с.Чокоба, отредени за жилищно строителство, в съсобственост между
Община Сливен и С. Г. Д., както следва:
- 270/1060 идеални части от УПИ ІV-82, кв.15, целия с площ от 1060 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Чокоба, общ.Сливен, са актувани с АОС №
102/06.08.2018г. Останалите 790/1060 идеални части от имота са собственост на С. Г. Д.,
съгласно нотариален акт № 72, том VІІ, рег. № 10308, дело № 1088 от 2014 г.;
- 790/3140 идеални части от УПИ V-82, кв.15, целия с площ от 3140 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Чокоба, общ.Сливен, са актувани с АОС №
103/22.08.2018г. Останалите 2350/3140 идеални части от имота са собственост на С. Г. Д.,
съгласно нотариален акт № 72, том VІІ, рег. № 10308, дело № 1088 от 2014 г.;

В Общинска администрация е постъпило заявление вх. № 9400-13228/28.06.2018г. от С.
Г. Д. да и бъде разрешено да прекрати съсобствеността си с Община Сливен, чрез доброволна
делба върху УПИ ІV-82 и УПИ V-82 в кв.15, с.Чокоба.
Възложена и е изготвена експертна оценка от оценител на имоти, член на Камарата на
независимите оценители в България, и е определена пазарна стойност на 1 кв.м. от ПИ 82, за
който са отредени УПИ ІV-82 и УПИ V-82 в кв.15, възлизаща на 3,76 лв. (три лева и се
седемдесет и шест ст.), без ДДС.
Данъчната оценка на 1 кв.м. от ПИ 82, за който са отредени УПИ ІV-82 и УПИ V-82 в
кв.15 е 2,30 лв. (два лева и тридесет ст.).
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 36, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал.1, т.1 от
НРПУРОИ и чл. 36 от ЗС предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез делба върху следните недвижими
имоти, находящи се в с.Чокоба, общ.Сливен, представляващи УПИ ІV-82, целият с площ от
1060 кв.м. и УПИ V-82, целият с площ от 3140 кв.м. в кв.15, отредени за жилищно строителство
по плана на с.Чокоба, одобрен със заповед № РД-15-923 от 06.03.2015г. на кмета на Община
Сливен, при следните условия:
1. Община Сливен получава в дял и става собственик на УПИ ІV-82 кв.15, целият с
площ от 1060 кв.м., отреден за жилищно строителство по плана на с.Чокоба, общ.Сливен,
одобрен със заповед № РД-15-923 от 06.03.2015г. на кмета на Община Сливен. Оценката на
имота възлиза на 3985,60 лева (три хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и шестдесет ст.).
2. С. Г. Д. получава в дял и става собственик на УПИ V-82 кв.15, целият с площ от 3140
кв.м., отреден за жилищно строителство по плана на с.Чокоба, общ.Сливен, одобрен със
заповед № РД-15-923 от 06.03.2015г. на кмета на Община Сливен.Оценката на имота възлиза на
11806,40 лева (единадесет хиляди осемстотин и шест лева и четиридесет ст.).
3. Страните не си дължат насрещни престации.
4. За делбата С. Г. Д. дължи 2% административна такса съгласно чл. 55, т. 55, т.5 от
НОАМТЦУППТОС върху цената на дела, който получава.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед и сключи договор за
доброволна делба на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост.
Внася:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 23
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев-Кмет на Община Сливен
Относно: Прекратяване на съсобственост с „Билдинг – ТД“ ЕООД, чрез изкупуване дела на
Община Сливен, представляващ 63/733 ид.ч. от сграда с ид. 67338.525.188.1 по КККР, адрес: гр.
Сливен, ……….
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С договор за отстъпване на право на строеж от 15.12.2006г. в полза на „Билдинг – ТД“
ЕООД е учредено право на строеж върху общинска земя за изграждане на едноетажна сграда
“Б” за обществено обслужване със застроена площ 670 кв.м. След изграждането на сградата и
цифровото нанасяне на същата на кадастралната карта се установява с точност, че общата
застроена площ на сградата вече е 733 кв.м. Така установеното построено в повече става
притежание на собственика на земята - Община Сливен.
За тези 63/733 ид.ч. от сграда с идентификатор 67338.525.188.1 по КККР е съставен акт
за частна общинска собственост №3870/18.09.2018г., вписан под №36, том XXI, дв. вх. рег.
№6598, вх. рег. №6614/04.10.2018г. на Служба по вписванията–Сливен.
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 63/733 ид.ч. от сграда с идентификатор
67338.525.188.1, която възлиза на 39 720 лв. (тридесет и девет хиляди седемстотин и двадесет
лева).
Изготвена е данъчна оценка от Дирекция „Местни приходи”, която възлиза на 44 449,10
лв. (четиридесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и девет лв. и десет ст.)
Т.С.Д., като управител на „Билдинг – ТД“ ЕООД е депозирал в Община Сливен
заявление за прекратяване на съсобствеността, но предявява претенции за подобренията, които
е извършил в чуждия имот. В конкретния казус „Билдинг – ТД“ ЕООД се приравнява на
добросъвестен владелец по силата на разпоредбата на чл.74, ал.2 от ЗС.
Очертаните по-горе факти установяват, че Община Сливен дължи на „Билдинг – ТД“
ЕООД сумата, с която се е увеличила стойността на вещта вследствие на извършените от него
подобрения, т.е. Община Сливен дължи на „Билдинг – ТД“ ЕООД сумата 39 720 лв.,
представляваща пазарната стойност на 63/733 ид.ч. от сградата.
По този начин, цената, която „Билдинг – ТД“ ЕООД следва да заплати на Община
Сливен за прекратяване на съсобствеността върху сграда с ид. 67338.525.188.1 възлиза на
сумата 4 729,10 лв. и представлява разликата между определената по-висока стойност
(44 449,10 лв.) по реда на чл. 41, ал.2 от ЗОС и сумата, която „Билдинг – ТД“ ЕООД има като
вземане срещу Община Сливен за подобрението (39 720 лв.), което Общината е получила в
собственост, без да е участвала в направата и финансирането му.
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
от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Раздел I “Продажба” в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2018г., приета с Решение № 968/25.01.2018 г. на ОбС-Сливен с
63/733 ид.ч. от сграда с идентификатор 67338.525.188.1, площ: 733 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к.
8800, ………, предназначение на самостоятелния обект: сграда за търговия.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и „Билдинг – ТД“ ЕООД
върху недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 67338.525.188.1, застроена
площ: 733 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ……….., разположена в поземлен имот с
идентификатор 67338.525.188, предназначение: сграда за търговия, брой етажи: 1 по КККР – гр.
Сливен, чрез изкупуване дела на общината (63/733 ид.ч.) на стойност 44 449,10 лв. (четиридесет
и четири хиляди четиристотин четиридесет и девет лв. и 10 ст.).
3. Признава по отношение на „Билдинг – ТД“ ЕООД, че за Община Сливен съществува
задължение в размер на 39 720 лв. за подобрението, което е получила в собственост, без да е
участвала в направата и финасирането.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими действия.
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
продажба на вещи, общинска собственост, представляващи бракувани материални активи по
приложение №1 и приложение №2
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на материални активи, които вследствие на извършена
инвентаризация през 2017 г. са бракувани. Възложена е оценка на независим оценител, като
целта на тази оценка е определяне на пазарната стойност на бракувани активи, подробно
описани в приложение №1 и приложение №2 към настоящото предложение, както и
обобщената стойност на получените, вследствие бракуването им, метални отпадъци с
прогнозно количество желязо, медни и други отпадъци с цел предаването им като вторични
суровини. Общата пазарна стойност при брак е 4138 лева, като в т.ч. желязо – 10207 кг – 2806
лева; чугун – 2390 кг. – 669 лева; неръждаема стомана – 405 кг. – 397 лева; мед – 29 кг – 187
лева, алуминий – 25 кг – 40 лева и акумулатор 29 кг – 39 лева.
Целесъобразно за Община Сливен е да бъде извършен опит за продажба на бракуваните
активи, като за начална тръжна цена се приеме, определената от оценителя пазарна стойност от
4138 лева.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35,
ал. 1 от ОЗС и чл.39, ал. 2 от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва раздел I „Продажби” 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, с вещи, общинска собственост, представляващи бракувани материални активи по
Приложение №1 и Приложение №2.
2. Да се извърши продажба на вещи, общинска собственост, представляващи бракувани
материални активи по Приложение №1 и Приложение №2 към настоящото решение, при
следните условия:

Процедура за продажба на вещите: публичен търг с явно наддаване;

Начална тръжна цена: 4138 (четири хиляди сто тридесет и осем) лева без ДДС

Депозит за участие в търга: 2900 (две хиляди и деветстотин) лева;

Стъпка на наддаване: 400 (четиристотин) лева;
3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането, провеждането на търга и
сключването на договор със спечелилия участник.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

НАИМЕНОВАНИЕ
Пожарогасител
Теглилка ръстомер
Шевна машина
Шевна машина
Пералня „BOSCH”
Ел. печка „Елва“
Печка кухненска
Стол посетителски
Кафе автомат-кабинет 215
Нафтова горелка
Медицинска теглилка
Стълба колесар
Горелка Метеор
Успоредка смесена
Акумулатор
Туба метална
Калорифер син малък
Подвижен инф. щанд
Закачалка стенна метална
Калорифер малък
Маси детски
Кофпомпа
Стол червен метална конструкция
Асансьор товар. платформа
Пробивна машина
Пералня „Перла“
Пано Камбани и звезди
Пано Камбани на елхово клонче
Коса с дръжка
Кофа поцинкована 12 л.
Мотика
Ножица лозарска
Ножица за храсти
Ножица за клони
Брадва
Вили
Мотики
Ножици за храсти
Търмък
Хладилник
Стол въртящ
Хладилник
Климатик
Опел „Вектра“ СН 00-55СН
Ел. бойлер
Кантар децимал
Казан алпака
Басейн умивалник
Кафемелачка
Ключ скоба за сигменти
Компресор
Скоба за пружини
Варели за нафта
Контейнер тип „Бобър“
Контейнер тип „Бобър“
Контейнер тип „Бобър“
Хладилник

БРОЙ
2
1
2
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
2
4
2
4
3
1
2
5
12
11
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
25
2
44
1

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Бивш ДДУИ - Кермен
Бивш ДДУИ - Кермен
Бивш ДДУИ - Кермен
Бивш ДДУИ - Кермен
Бивш ДДУИ - Кермен
Бивш ДДУИ - Кермен
Бивш ДДУИ - Кермен
Информационен център - Сливен
Информационен център - Сливен
Спортна зала „Васил Левски“
Спортна зала „Васил Левски“
Лекоатлетическа писта
Спортна зала „Младост“
Спортна зала „Младост“
ОМП – „Дамарски мост“
ОМП – „Дамарски мост“
ОМП – „Дамарски мост“
Дом „Европа“
Пенсионерски клуб №15-ул. „Аспарух“
Пенсионерски клуб №15-ул. „Аспарух“
Пенсионерски клуб №15-ул. „Аспарух“
Пенсионерски клуб №15-ул. „Аспарух“
Пенсионерски клуб №3-ул. „Радецки“
Бивш м. „Хали“ в подземието
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Община –партер и приземен етаж сграда 1
Служебен апартамент ул. „Бъкстон“
Служебен апартамент ул. „Бъкстон“
Служебен апартамент ул. „Бъкстон“
Служебен апартамент ул. „Бъкстон“
Гараж-Община Сливен
Склад за стопански материали
Склад за стопански материали
Склад за стопански материали
Склад за стопански материали
Склад за стопански материали
Гараж – Община Сливен - монтьор
Гараж – Община Сливен - монтьор
Гараж – Община Сливен - монтьор
Гараж – Община Сливен - монтьор
Бивш „Зенитен полк“
Бивш „Зенитен полк“
Бивш „Зенитен полк“
Община Сливен – 1 етаж

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Апарат за кръвно налягане
Кош с педал м.05/2009
Миксер
Стойки закачалки
Бойлер TESX GCV80 07/09
Метална врата
Бойна брадва – стом.
Меч /безножница/стом.д.ръкохватка
Бензинова косачка роторна 6,15
Плаке
Плаке
Тенджера
Тенджера
Тенджера
Тиган
Черпак
Пасатор
Стол раб. въртящ
Ножица за храсти
Ножове сервизни
Мед. бюро
Кофа поцинкована
Търмък
Брадва с дръжка
Лопата крива
Кирка със сап м.4.2015 г.
Калорифер малък
Вила
Ножица лозарска
Вила с дръжка
Секач
Климатик MSM3-13
Кошче №1
Кошчета паркови
Сушилня
Закачалка метална
Детско гърне
Стол „Пеперуда“
Климатизатор
Хладилник „ЗИЛ“
Стерилизатор
Сушилня
Косачка за трева RD-LM03
Стерилизатор
Кофпомпа
Чугунени отоплителни радиатори

1
1
1
3
1
1
1
3

Детска ясла №3
Детска ясла №3
Детска ясла №3
Детска ясла №3
Детска ясла №6
Детска ясла №6
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“

1
4
3
2
1
6
2
1
1
2
1
17
1
2
1
1
5
1
1
1
2
2
1
1
5
1
2
1
1
5
1
1
4
4
1
2
4
43

Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
Крепост „Туида“
ЦАО „Надежда“
ЦАО „Надежда“
ЦАО „Надежда“
ЦАО „Надежда“
ЦАО „Надежда“
ЦАО „Надежда“
Гробищни паркове
Гробищни паркове
Гробищни паркове
Гробищни паркове
Гробищни паркове
Кметство Ичера
Кметство Ичера
Детска ясла №9
Детска ясла №9
Детска ясла №14
ЦАО „Речица“
ЦАО „Речица“
Склад стопански материали
Склад стопански материали
Склад стопански материали
Детска ясла №9
Склад стопански материали
Склад стопански материали
Склад стопански материали

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

НАИМЕНОВАНИЕ
Вентилатор
Ел. печка „Делонги“
Калкулатор „СИТИЗЕН“
Стол Ерго
Кирка
Офис стол на колела без
подлакътници
Игли за спринцовки
Кресло
Сушилник
Машина за подстригване
Офис стол Галео черен
Вилица
Нож
Ролери комплект
Лампички за елха
Лампички за елха
Отвертка тресчотка
Сушилник
Везна
Везна 10 кг
Ренде
Стол гетинакс
Телена бъркалка
Апарат за кръвно
Вентилатор
Кивгир
Кивгир
Миксер
Миксер пасатор Ением
Решетъчна лъжица
Сито
Яйцеразбивачка
Конвенторна печка МС 201
Лампа подвижна
Апарат за кръвно
Апарат за кръвно
Велосипед
Детско колело
Ел. печка втора употреба
Картофобелачка
Мотика със сап
Нож
Нож кухненски
Радиокасетофон
Стежал за чинии
Стол директорски
Тел за разбиване
Тенджера емайл
Тенджера емайл
Тенджера емайл
Трион
Ютия ROHNSON
Ютия SG 2400
Стерилизатор
Апарат за кръвно
Кухненски шкаф с вградена

БРОЙ
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
1
3
2
3
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Община Сливен стая №324
Община Сливен стая №324
Община Сливен стая №324
Община Сливен стая №324
ЦОП кв. Българка №66
ЦОП кв. Българка №66
ЗМБ кв. Българка №66
ЦНСТ – Ново село
ЦНСТ – Ново село
ЦНСТ кв. Българка №66
ЦНСТ кв. Българка №66
ЦНСТ – Сини камъни
ЦНСТ – Сини камъни
ЦНСТ – Сини камъни
ЦНСТ - Дружба
ЦНСТ - Дружба
ЦНСТ - Дружба
ЦНСТ - Дружба
Дом за стари хора
Дом за стари хора
Дом за стари хора
Дом за стари хора
Дом за стари хора
Дом за стари хора
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
Дневен център за дежа с увреждания
ЗЖ 1 кв. Българка
ЗЖ 1

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

мивка
Автомат за гореща и студена
вода
Аспиратор ВЕКО
Ел. бойлер 30л
Закачалка за дрехи
Закачалка стенна
Закачалка стенна
Кантар
Комплект прибори 48 части
Климатик
Климатик
Легло с матрак с ракла
Луминесцентно тяло
Нож сервизен
Пека Дипломат – готварска
Плато кръгло
Поставка за принтер
Прахосмукачка ПРОЛУКС
Прибори комплект 48 части
Салатиера 200
Салатиера 250
Сигнален прожектор
Табла алпака
Тава
Тиган
Уредба AIWAXR
Цедка метална
Черпак
Шоли алпака
Шпатула
Щипка за месо и спагети
Щори хоризонтални
Везна кухненска
Закачалки
Кафемашина DELONGHI
Лъжици големи
Матрак
Мултисистемен телевизор
НЕО
Нож за хранене
Печка готворска
Стол офис
Тенджера
Тенджера гербер
Тиган
Чайник

1

ЗЖ 1

1
1
9
1
1
1
1
1
1
6
3
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
10
1
2
1
1
5
1
1
1
1

ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 1
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38

3
1
1
1
1
1
1

ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38
ЗЖ 2 ул. Хаджи Вълкова №38

Т. 25
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. №67338.605.369.2.1,
находящ се в гр. Сливен, кв. „Надежда”, ул. „Калиакра” №4, ет. 1, обект 1
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Сливен е собственик на самостоятелен обект с ид. №67338.605.369.2.1, находящ
се в гр. Сливен, кв. „Надежда”, ул. „Калиакра” №4, ет. 1, обект 1. Имотът е актуван с АОС
№3847/07.08.2018 г.
В Общинска администрация – Сливен с вх.№4704-3652/25.10.2018 г. е постъпило искане
от д-р Георги С. Илиев, управител на „Диагностично-консултативен център 2 - Сливен“ ЕООД,
за ползване на гореописания имот за предоставяне на медицински услуги.
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.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8,
ал. 5 и ал. 9 и с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18а, ал. 1 от НРПУРОИ, предлагам Общинският съвет
да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2018 г., приета с Решение №968 от 25.01.2018 г. на Общински съвет Сливен,
като в раздел V. „Отдаване под наем“ се създава нова точка със следното съдържание:
самостоятелен обект с ид. №67338.605.369.2.1, находящ се в гр. Сливен, кв. „Надежда”, ул.
„Калиакра” №4, ет. 1, обект 1.
2. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен имот, частна
общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.605.369.2.1, находящ
се в гр. Сливен, кв. „Надежда”, ул. „Калиакра” №4, ет. 1, обект 1., на „ДИАГНОСТИЧНОКОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 - СЛИВЕН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.
Сливен 8800, бул. „Стефан Караджа” №2, вписано в Търговски регистър при Агенция по
вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК по Булстат: ………, представлявано
от Георги С. Илиев – управител, при следните условия:

Месечна наемна цена – 111 лева (без ДДС);

Срок на договора – 5 (пет) години;

Предназначение: за здравни услуги.
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. 26
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна
общинска собственост в с.Глушник и в с.Желю войвода, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинската администрация са постъпили предложения от кмета на с.Глушник и от
кмета на с.Желю войвода, за учредяване на право на строеж за изграждане на жилищни сгради
в незастроени жилищни имоти на територията на населените места на граждани с установени
жилищни нужди.
Заинтересувани лица са подали до кмета на общината, необходимите документи,
изискващи се от действащата Наредба за условията и реда за установяване жилищните нужди
на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за учредяване право на
строеж.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост, чл.36 от Наредбата за условията и
реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на
общински жилища предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост, приета с Решение № 968/25.01.2018г. на ОбС Сливен като в раздел ІІ- ОПС се
добавят следните имоти:
1. Урегулиран поземлен имот ІІ-192 в кв.20, с площ от 880 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.
2.Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.139, с площ от 534 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени жилищни нужди,
правоимащи по Закона за общинската собственост и Наредбата за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински
жилища, за изграждане на жилищни сгради върху общински имоти, представляващи:
1. Урегулиран поземлен имот ІІ-192 в кв.20, с площ от 880 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.
2.Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.139, с площ от 534 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Желю войвода, общ.Сливен.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за базисните пазарни
цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните имоти в Община
Сливен /съгласно приложение № 5 – цена на правото на строеж - 1.5 лв/м2/.
ІV. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно право на строеж в
имотите по т.ІІ.
ВНОСИТЕЛ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 27
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Стефан Радев – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Добив на суха,паднала и остатъчна дървесина от общинска горска територия в
землищата на с. Раково, с. Голямо Чочовени, с. Трапоклово, с. Драгоданово, с. Тополчане, с.
Стара река и с.Горно Александрово, собственост на Община Сливен
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
За задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев от суха, паднала и
остатъчна дървесина на територията на Община Сливен и във връзка с нереализираната такава
от общинска горска територия от преходни години с Решения на Общински съвет, вкл.
подотдел 171"и"- 15м3 в землището на с.Раково, подотдел 562”д”- 2,5 м3 549”б“- 9м3, 549”г“8м3, 549”ж“- 9м3, 565”в“- 9м3, 565”ж”- 6м3 и 569”в”- 5м3, в землището на с. Г.Чочовени,
подотдели 323”в”- 1м3 и 325”а” - 1м3, 321”а“- 4м3, 321”в“- 4м3, 321”ж“- 4м3, 322”а“- 2м3, 324”б“0,4м3, 326”в“- 4м3, 326”д“- 7м3 и 326”е“- 9м3, в землището на с. Трапоклово, подотдели 328”а“9м3, 328”д“- 9м3, 329”в“- 6м3, 331”в“- 10м3, 332”б“- 6м3 и 332”в“- 4м3, в землището на с.
Г.Александрово и подотдели 313”а”- 5м3, 313”б”- 2м3, 313”е”- 5м3, 316”а”- 1.24м3, 316”б”- 4м3 и
316”в”- 4м3 в землището на с.Драгоданово, всички с нереализиран остатък от суха, паднала и
остатъчна дървесина да бъдат прехвърлeни в ЛФ 2018г. и включва в ЛФ 2018г.,
новоинвентаризирани със суха дървесина подотдел 415 „д“ – 1м3, в землището на с.Тополчане
и подотдел 41 „ж“- 3м3, в землището на с.Стара река всички горска територия, собственост на
Община Сливен. В тази връзка е необходимо горепосочените отдели да бъдат включени в
годишния план за ползване на дървесина.
Кметовете на населените места, трябва да изготвят списъци, в които да се вписват
трите имена на физическите лица и постоянен адрес, на не повече от един член от домакинство.
Същите да не са търговци и да използват дървесината за лични нужди, без право на продажба.
Списъците се одобряват от Кмета на Община Сливен и след това се представят в ОП
„Земеделие, гори и водни ресурси“.
Всяко лице, включено в утвърдения списък за добив на суха, паднала и остатъчна
дървесина има право да закупи до 2/два/ пространствени кубически метра дърва за огрев и е
длъжно да я добие за собствена сметка, като заплати цена в размер на 16 (шестнадесет лева)
лева без ДДС или 19.20 ( деветнадесет и 0.20 лева) лева с ДДС за 1(един) пр.м3 добита суха,
паднала и остатъчна дървесина и 1.25лв. (един и 0.25лева) за издаване на позволително,
съгласно чл.55, т.44 от „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен" в касата на ОП „Земеделие,
гори и водни ресурси“, след представяне на документ за самоличност или актуални данни от
кмета на населеното място в чийто район се добива дървесината за издаване на фактура.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71 ал.1,т.1, ал.2 т.1 „б", ал.3,
т.3, ал.6 т.1, ал.7, ал.9 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти", предлагам на Общински Съвет – Сливен да вземе следното
РЕШ ЕНИЕ:
1. Дава съгласие подотдел 171"и"- 15м3 в землището на с.Раково, подотдел 562”д”- 2,5
м 549”б“- 9м3, 549”г“- 8м3, 549”ж“- 9м3, 565”в“- 9м3, 565”ж”- 6м3 и 569”в”- 5м3, в землището на
с. Г.Чочовени, подотдели 323”в”- 1м3 и 325”а” - 1м3, 321”а“- 4м3, 321”в“- 4м3, 321”ж“- 4м3,
3

322”а“- 2м3, 324”б“- 0,4м3, 326”в“- 4м3, 326”д“- 7м3 и 326”е“- 9м3, в землището на с.
Трапоклово, подотдели 328”а“- 9м3, 328”д“- 9м3, 329”в“- 6м3, 331”в“- 10м3, 332”б“- 6м3 и
332”в“- 4м3, в землището на с. Г.Александрово и подотдели 313”а”- 5м3, 313”б”- 2м3, 313”е”5м3, 316”а”- 1.24м3, 316”б”- 4м3 и 316”в”- 4м3 в землището на с.Драгоданово, всички с
нереализиран остатък от суха, паднала и остатъчна дървесина от предходни години да бъдат
прехвърлeни в ЛФ 2018г. и включва в ЛФ 2018г. новоинвентаризирани със суха дървесина
подотдел 415 „д“ – 1м3 , в землището на с.Тополчане, подотдел 41 „ж“- 3м3, в землището на
с.Стара река, всички горска територия, собственост на Община Сливен за извеждане на
принудителна сеч, провеждаща се при наличие на повреди, причинени от абиотични
въздействия с цел усвояване на дървесината и включва отделите в годишен план за ползване на
дървесина от горските територии, собственост на община Сливен за 2018г.
2. Одобрява и включва в годишния план за ползване на дървесина от горски
територии, собственост на община Сливен за 2018г. - 169,14пл.м3 стояща дървесина с клони,
съобразно включените отдели в ЛФ 2018г.
3. Възлага на кмета на Община Сливен, да утвърди списъци, изготвени от кметовете на
населените места за добив на суха, паднала и остатъчна дървесина, като се вписват трите имена
на физическите лица и постоянен адрес, на не повече от един член от домакинство. Същите, да
не са търговци и да използват дървата за огрев за лични нужди, без право на продажба. Всяко
лице, включено в утвърдения списък за добив на суха, паднала и остатъчна дървесина има
право да закупи до 2/два/ пространствени кубически метра дърва за огрев и е длъжно да я добие
за собствена сметка, като заплати цена в размер на 16 (шестнадесет лева) лева без ДДС или
19.20 ( деветнадесет и 0.20 лева) лева с ДДС за 1(един) пр.м3 добита суха, паднала и остатъчна
дървесина и 1.25лв. (един и 0.25 лева) за издаване на позволително, съгласно чл.55, т.44 от
„Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на Община Сливен" в касата на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“,
след представяне на документ за самоличност или актуални данни от кмета на населеното
място в чийто район се добива дървесината за издаване на фактури.
4. По чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението.
ВНАСЯ,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 28
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Мустафа Мустафов – общински съветник, Председател
на ПК по оперативен контрол
ОТНОСНО: Даване на съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет е внесено искане от управителя на „Диагностично консултативен
център 2 – Сливен“ ЕООД за закупуване на мамографски касети за нуждите на сектор „Образна

диагностика“. Прогнозната цена на употребявани касети ММ3.0 18/24-2бр. и 24/30-2бр. е общо
1 440лв. с ДДС.
Общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на дружеството към
31.12.2017 год. възлизат на 188 000лв. От началото на годината Общинския съвет е дал
разрешение за използване на 28 800лв., което е над 5% от стойността на ДМА към края на
предходната година.
ПК по оперативен контрол на свое заседание разгледа искането и предлага съгласно
разпоредбите на Наредба за упражняване правата на собственик на община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия Общинския
съвет Сливен да даде съгласие за закупуване на употребявани мамографски касети ММ3.0
18/24-2бр. и 24/30-2бр. от „ДКЦ2-Сливен“ЕООД.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.14, т.16 от Наредба за упражняване правата на
собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Дава съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“ЕООД да закупи със
собствени средства употребявани мамографски касети ММ3.0 18/24-2бр. и 24/30-2бр. на обща
стойност 1 440лв. с ДДС.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 29
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Мустафа Мустафов – общински съветник, Председател
на ПК по оперативен контрол
ОТНОСНО: Даване на съгласие „Дентален център 1 – Сливен“ ЕООД да отдаде под
наем помещения, находящи се в сградата на бул.“Хаджи Димитър“ №17
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет е внесено искане от управителя на „Дентален център – 1
Сливен“ЕООД за даване на съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се в
сградата на бул.“Хаджи Димитър“ № 17, /бивше Детско зъболечение/, които са били
зъболекарски кабинети, но от няколко години стоят неизползваеми и незаети. Това са кабинет
№3, находящ се на етаж 1 с площ 34.86кв.м.; кабинет №7, находящ се на етаж2 с площ
39.40кв.м.; кабинет №10, находящ се на етаж 3 с обща площ 39.40 кв.м и кабинет 11, находящ
се на етаж 3 с обща площ 41.80 кв. м. Съгласно разпоредбите на Наредба за упражняване
правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в
капитала и общинските предприятия за отдаването под наем на недвижими имоти, чиято обща
балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на

ДМА, собственост на дружеството към 31 декември на предходната година става след съгласие
от общинския съвет.
Общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на дружеството към
31.12.2017 год. възлиза на 685 000лв. Общата балансова стойност на незаетите кабинети е
28 899.72лв. по информация, предоставена от дружеството. Кметът на общината е дал съгласие
през месец септември за извършване на ремонтни дейности на стойност до 32 000лв.
ПК по оперативен контрол на свое заседание разгледа искането и предлага съгласно
разпоредбите на Наредба за упражняване правата на собственик на община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия Общинският
съвет Сливен да даде съгласие за отдаване под наем на помещения, находящи се на бул.“Хаджи
Димитър“ 17, бивше Детско зъболечение на описаните по горе помещения.
На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.14, т.16 от Наредба за упражняване правата на собственик на
община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия предлагам Общинският съвет да приеме следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Дава съгласие „Дентален център 1 – Сливен“ЕООД да отдаде под наем помещения,
находящи се в сградата на бул.“Хаджи Димитър“ № 17/ бивше Детско зъболечение/,
представляващи кабинет №3, находящ се на етаж 1 с площ 34.86кв.м.; кабинет №7, находящ се
на етаж2 с площ 39.40кв.м.; кабинет №10, находящ се на етаж 3 с обща площ 39.40 кв.м и
кабинет 11, находящ се на етаж 3 с обща площ 41.80 кв. м. като дентални кабинети чрез
публичен търг.
2. При неявяване на кандидати помещенията да се отдадат за офиси чрез публичен
търг.
3.Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество.
4. Възлага на управителя на „Дентален център 1 – Сливен“ЕООД при изпълнение на т.2
да актуализира устава на дружеството, който да бъде представен за утвърждаване на
следващото заседание на ОбС.
ВНАСЯ,
МУСТАФА МУСТАФОВ

Т. 30
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на Община Сливен
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С писмо Вх.№ 30-00-1168/24.10.2018 г., Ви предоставихме информация от проведена
среща между представители на фирми, извършващи таксиметров превоз и служители от отдел
„ОИЗП“ към Община Сливен.

Съгласно чл.24а, ал.10 и ал.11 от Закона за автомобилните превози и чл.24, ал.4 от
Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет определя броя
на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, реда и условията за
разпределение на общия брой на автомобилите между превозвачите, както и минимална и
максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.10 и
ал.11 от Закона за автомобилните превози и чл.24, ал.4 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за
таксиметров превоз на пътници предлагам на Общински съвет Сливен да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Отменя Решение № 700 / 30.05.2017 г. на Общински съвет Сливен.
2. Определя 340 броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията на
Община Сливен.
3. Ред и условия за разпределение на броя автомобили по т.2
3.1.
Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава от кмета
на общината по ред определен в чл.24а от Закон за автомобилните превози.
3.2.
Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общия ред не
по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.
3.3.
Издаването на ново разрешение за таксиметров превоз на пътници се извършва
при наличие на незает брой на работещите таксиметрови автомобили от
утвърдения по т.2 от настоящото решение.
3.4.
Разпределението на общия брой таксиметрови автомобили между превозвачите
се осъществява в условията на лоялна конкуренция, без да се създава монополно
положение в полза на един или няколко превозвача.
4. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Сливен
4.1 минимални цени за 1 км./пробег
- дневна тарифа – 0,78 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 0,88 лв. км./пробег
4.2. максимални цени за 1 км./пробег
- дневна тарифа – 1,00 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 1,10 лв. км./пробег
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 ел.кабел 1кV в местността „Аркара
коруч“, землище гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка присъединяване към електроразпределителната мрежа на обекти в
местността “Аркара коруч“, землище гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило
заявление от „Електроразпределение ЮГ“ЕАД за разрешаване изработването на проект за ПУП

- парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на eл.кабел 1кV от нов МТТ на
съществуващ ЖР-стълб №11, ВЛ 20кV“Летище“, находящ се в ПИ 67338.101.2, до ново
електромерно табло в ПИ 67338.97.5 и преминаващ през сервитута на съществуващия
въздушен ел.провод 20кV“Летище“ в ПИ 67338.101.2 с НТП „посевна площ“, собственост на
физическо лице и ПИ 67338.97.5 с НТП „полски път“, общинска собственост, всички в
местността “Аркара коруч“, землище гр.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и
чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания
за трасе на eл.кабел 1кV от нов МТТ на съществуващ ЖР-стълб №11, ВЛ 20кV“Летище“,
находящ се в ПИ 67338.101.2, до ново електромерно табло в ПИ 67338.97.5 и преминаващ през
сервитута на съществуващия въздушен ел.провод 20кV“Летище“ в ПИ 67338.101.2 с НТП
„посевна площ“, собственост на физическо лице и ПИ 67338.97.5 с НТП „полски път“,
общинска собственост, всички в местността “Аркара коруч“, землище гр.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
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 ел.кабел в землището на гр.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект в ПИ
67338.35.73, отреден „За складова база за строителни материали”, местност “Сливенски кър“,
землище гр.Сливен, в Общинската администрация е постъпило заявление от
„Електроразпределение ЮГ“ЕАД за разрешаване изработването на проект за ПУП - парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на eл.кабел средно напрежение от съществуващ стълб
№23, ВЛ“Блатец“, ПС “Индустрия“, находящ се в ПИ 67338.53.31, до ПИ 67338.35.73, отреден
„За складова база за строителни материали”, и преминаващ през ПИ 67338.53.31 с НТП „полски
път“, ПИ 67338.53.33 с НТП „дере“, ПИ 67338.53.34 с НТП „първостепенна улица“, ПИ
67338.251.5 с НТП „първостепенна улица“ и ПИ 67338.35.65 с НТП „местен път“, всички
общинска собственост, в местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобряване задание
за неговото проектиране.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и
чл.124б, ал.1 от ЗУТ, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания
за трасе на eл.кабел средно напрежение от съществуващ стълб №23, ВЛ“Блатец“, ПС
“Индустрия“, находящ се в ПИ 67338.53.31, до ПИ 67338.35.73, отреден „За складова база за
строителни материали”, и преминаващ през ПИ 67338.53.31 с НТП „полски път“, ПИ
67338.53.33 с НТП „дере“, ПИ 67338.53.34 с НТП „първостепенна улица“, ПИ 67338.251.5 с
НТП „първостепенна улица“ и ПИ 67338.35.65 с НТП „местен път“, всички общинска
собственост, в местност “Сливенски кър“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиране.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен
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 подземен ел.кабел НН в землището на
с.Новачево, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка присъединяване към електроразпределителната мрежа на битова сграда в
ПИ 009909, стопански двор, землище с.Новачево, 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 подземен ел.кабел НН от
КРШ от ТП „Овчарник“, извод СН „Качулка“, подстанция „ТЕЦ-Сливен“, находящ се в ПИ
002423 с НТП „местен път“, до ново ел.табло на северозападната граница на ПИ 009909,
стопански двор, и преминаващо през ПИ 002423 с НТП „местен път“, общинска собственост,
всички в землище с.Новачево, общ.Сливен и одобряване задание за неговото проектиране.
Дължината на трасето е 47м.
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 подземен ел.кабел НН от КРШ от ТП „Овчарник“, извод СН „Качулка“, подстанция
„ТЕЦ-Сливен“, находящ се в ПИ 002423 с НТП „местен път“, до ново ел.табло на
северозападната граница на ПИ 009909, стопански двор, и преминаващо през ПИ 002423 с НТП
„местен път“, общинска собственост, всички в землище с.Новачево, общ.Сливен и одобрява
задание за неговото проектиране.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

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 въздушен електропровод НН в
землището на с.Камен, общ.Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка присъединяване към електроразпределителната мрежа на селскостопанска
сграда в ПИ 026218, стопански двор, землище с.Камен, 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 стълб №4, ВИ север, ТП „КЗС“, извод СН „Безмер“,
подстанция „Речица“, находящ се в ПИ 026120 с НТП „електропровод“, до нов стълб на
северозападната граница на ПИ 026218 с НТП „стопански двор“, и преминаващо през ПИ
026120 с НТП „електропровод“, държавна собственост, ПИ 000308 с НТП „местен път“,
общинска собственост и ПИ 026134 с НТП „местен път“, общинска собственост, всички в
местност „Мандрата“, землище с.Камен, 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 стълб №4, ВИ север, ТП „КЗС“, извод СН „Безмер“,
подстанция „Речица“, находящ се в ПИ 026120 с НТП „електропровод“, до нов стълб на
северозападната граница на ПИ 026218 с НТП „стопански двор“, и преминаващо през ПИ
026120 с НТП „електропровод“, държавна собственост, ПИ 000308 с НТП „местен път“,
общинска собственост и ПИ 026134 с НТП „местен път“, общинска собственост, всички в
местност „Мандрата“, землище с.Камен, общ.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиране.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

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 на поземлен имот № 10821, мест. „Сотирско землище”, землище на с. Сотиря,
община Сливен.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за
създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти извън
границите на урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание заявление №47021096/05.10.2018г. от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с искане за разрешаване на
градоустройствено проектиране, придружено със скица № K01443/13.09.2018г. от Общинска
служба по Земеделие гр.Сливен, договор за учредяване право на ползване и техническо задание
от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за необходимостта от
изработването на плана. Целта на плана е преотреждане на поземлен имот № 10821 „за
техническа инфраструктура“ и изграждане на
„Базова станция на Теленор България ЕАД
№5108“ . Имотът попада в местността „Сотирско землище” , землище на с. Сотиря, община
Сливен и представлява горска територия с НТП „Залесена територия”, вид на собствеността е
държавна частна.
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 на поземлен имот с № 10821, в
местността „Сотирско землище”, землище на с. Сотиря, община Сливен, с цел преотреждане на
имота „за техническа инфраструктура”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот № 10821,в местността „Сотирско землище”,
землище на с. Сотиря, община 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 039066, м-ст „Забития камък“, з-ще
с.Тополчане, общ.Сливен за разширение на „Птицекомплекс“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно установения със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ред за създаване,
обявяване и одобряване на устройствените планове на поземлени имоти извън границите на
урбанизираните територии, предоставям на Вашето внимание искане вх.№4701377/24.10.2018г. от ЕТ“Люпилня Мартиво-Румен Кирчев“ за разрешаване на градоустройствено
проектиране, придружено със скица №Ф04978/11.09.2018г., издадена от ОбС”Земеделие”Сливен и задание от възложителя по чл.125 от ЗУТ, съдържащо информация и обосновка за
необходимостта от изработването на плана. Целта на плана е промяна предназначението на
поземлен имот 039066, местност „Забития камък“, землище с.Тополчане, от земеделски в „За
разширение на „Птицекомплекс“”.
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
предлагам Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлен имот 039066, местност „Забития камък“, землище с.Тополчане,
общ.Сливен с цел промяна предназначението на територията от земеделска в „За разширение
на „Птицекомплекс“”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот 039066, местностст „Забития камък“, землище
с.Тополчане, общ.Сливен;
 ПУП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;
 ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички
специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на
територията;
 ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;
 Решението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.
Внася,
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Т. 37
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – Председател на ПК по ОНКВ

ОТНОСНО: Утвърждаване Протокол № 5 на Комисията по стипендиите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На свое заседание, проведено на 22.10.2018 г. Комисията по стипендиите разгледа
постъпилите искания за отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово стимулиране
на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен за бюджетната 2018 година /справка
Протокол № 5 от 22.10.2018 г. /.
Комисията установи, че
одобрените кандидати са предоставили необходимите
документи, съгласно чл. 17 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и
финансово стимулиране на деца и младежи за бюджетната 2018 година, предлагам Общинският
съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Утвърждава Протокол № 5 от 22.10.2018г. на Комисията по стипендиите за
отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии
и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен да се осигури
финансов ресурс за получаване на месечните стипендии.
3. Изплащането да се осъществява, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 и т. 2 и чл. 16, ал. 4, т.
1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии за финансово стимулиране
на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.
Приложение: Протокол № 5 от 22.10.2018 г. на Комисията по стипендиите.
ВНАСЯ
Соня Келеведжиева
Председател на ПК по ОНКВ

ПРОТОКОЛ №5
Днес 22.10.2018 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха :
1. Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет – председател на комисията
2. Силвия Никова – общинска администрация – член на комисията
3. Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията
4. Георги Иванов – общински съветник – член на комисията
5. Соня Келеведжиева – общински съветник – член на комисията
6. Дора Чанева - общинска администрация – член на комисията
Отсъства Красимир Кръстев – общински съветник – член на комисията
На заседанието присъства още Светла Бунчева – старши експерт в дирекция
„Образование, култура и връзки с обществеността” – секретар на комисията.
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Информация относно броя на постъпилите предложения за отпускане на месечни
стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен за 2018 година – есенна сесия .
2. Определяне носители на месечни стипендии и еднократно финансово подпомагане на
деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2018 година – есенна сесия.
Комисията започна своята работа в стая 102 на Община Сливен от 10.00 часа.
В
деловодството на общинска администрация са постъпили искания за месечни стипендии и за
еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби за 2018 година от
следните кандидати:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Ц.Г.Й.
С.И.Г.
И.Д.Н.
М.П.Г.
М.И.Г.
Н.С.Т.
И.Д.Д.
А.В.В.
Й.П.И.
И.А.Е.
Ц.К.Х.
В.М.Д.
П.П.Д.
И.И.С.
С.Н.Г.
Е.Е.П.
М.Ц.Ц.
Н.М.Х.
М.П.Б.
К.М.Х.
Д.Д.Д.
Р.П.Ж.
Р.Д.К.
З.Ж.Ж.

НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен, ……………..
община Сливен, с. ………..
гр.Сливен, …………..
община Сливен, с………..
община Сливен, с………….
община Сливен, с………….
община Сливен, с. ………….
гр.Сливен, …………….
гр.Сливен, ……………..
гр.Сливен, …………….
гр.Сливен, ……………..
гр.Сливен, ………….
гр.Сливен, …………..
гр.Сливен, …………….
гр.Сливен, ……………….
гр.Сливен, ………….
гр.Сливен, …………….
гр.Сливен, ……………
община Сливен, с…………
гр.Сливен, …………………
гр.Сливен, ………..
гр.Сливен, …………….
гр. Сливен, ……………
гр.Сливен, …………….

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

С.И.М.
В.К.П.
Н.З.С.
Г.И.З.
А.С.С.
А.Б.Б.
З.С.В.
К.М.Т.
Н.Й.Н.
И.П.С.
К.Д.Д.
В.Ц.С.
В.И.М.
С.С.Т.
Т.Т.П.
Н.П.С.
Р.Н.П.
Е.Х.О.
Н.М.Т.
Т.С.Т.
М.А.М.
И.К.Д.
Д.М.К.
К.А.Н.
К.Д.Ц.
Й.П.П.
К.Г.С.
М.Б.К.
М.Т.Т.
Х.С.Д.
А.К.М.
Д.Г.Т.
П.А.В.
Г.Д.С.
Е.К.А.

гр.Сливен, ………….
гр.Сливен, …………
гр. Сливен, …………
гр.Сливен, ………….
гр.Сливен ………….
гр.Сливен …………..
гр.Сливен, ………….
гр.Сливен, …………
гр.Сливен, ………….
гр.Сливен, …………
гр.Сливен, ………….
гр.Сливен, ………….
гр. Ямбол
община Сливен, с…………
гр.Сливен, …………..
гр.Сливен, …………..
гр.Сливен, ………….
………Сливен………..
………Сливен………..
гр. Сливен, ………….
гр. Сливен, …………..
гр.Сливен, ………….
гр.Сливен, ………….
гр. Сливен, …………
гр.Сливен …………..
гр.Сливен, …………
гр. Сливен,…………
гр. Сливен, …………
гр. Сливен, …………
гр. Сливен, …………
гр.Сливен, …………
гр. Сливен, ………..
гр.Сливен, ………..
гр.Сливен, …………
гр.Сливен, …………

Комисията разгледа документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване, за да
установи дали отговарят на обявените изисквания в Раздел ІV, чл.17 от Наредбата за условията
и реда за отпускане на стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени
дарби от община Сливен.
На основание чл.15, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 комисията присъди месечни стипендии на следните
кандидати :
№ по Име, презиме, фамилия
ред
на класираните ученици
1.
2.
3.
4.

Р.Д.К.
И.Д.Н.
М.Й.Г.
И.А.Е.

Разпределение на
стипендиите по
месеци
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.
3 месеца по 255 лв.

Обща
сума
в
лева
765 лв.
765 лв.
765 лв.
765 лв.

5.
Общо

Д.М.К.

3 месеца по 255 лв.

765 лв.
3 825 лв.

На основание чл.16, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 комисията определи следните кандидати за
еднократно финансово стимулиране:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Име, презиме, фамилия на
класираните ученици
С.И.Г.
М.П.Г.
И.Д.Д.
Й.П.И.
П.П.Д.
М.Ц.Ц.
С.И.М.
Н.С.З.
Е.Е.П.
А.С.С.
С.С.Т.
К.Д.Ц.

Сума за изплащане
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.
255 лв.

Общо

3 060 лв.

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

Пепа Димитрова - Чиликова – /п/
Силвия Никова – /п/
Пламен Крумов – /п/
Георги Иванов – /п/
Соня Келеведжиева – /п/
Дора Чанева – /п/

Т. 38
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. Н. Й. Иванов от с………, общ.Сливен, за текущи разходи;
2. Г. А. Димитров от гр.Сливен, за допълване на лечението;
3. Р. К. Савова от гр.Сливен, за лечение на съпруга й – г-н С. Савов;
4. П. М. Тенева от гр.Сливен, ……… за лечение на детето й;
5. Р. К. Димитрова от гр.Сливен, за закупуване на протеза;
6. К. И. Кирова от гр.Сливен, за провеждане на лечение на детето й.
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 Н. Й. Иванов с ЕГН
…………. от с……….., общ.Сливен, ……….. за текущи разходи.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 / хиляда / лева на:
1. Г. А. Димитров с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………. за допълване на лечението;
2. Р. К. Савова с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………… за лечение на съпруга й – г-н
С.Савов.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева на:
1. П. М. Тенева с ЕГН …….. от гр.Сливен, ………… за лечение на детето й;
2. Р. К. Димитрова с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……….. за закупуване на протеза.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева на К. И. Кирова с ЕГН
………….. от гр.Сливен, ………….. за провеждане на лечение на детето й.
V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14 „ Обезщетения и помощи
по решение на Общинския съвет ”.
VI. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до 28.02.2019год. разходооправдателни документи в ПК по здравеопазване, социална и жилищна политика при
Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
ДИМИТЪР ПАВЛОВ

Т. 39
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на физически лица, съгласно чл. 7, ал. 4,
т. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпило заявление от г-н И.С.В. с постоянен
адрес с. …………, община Сливен за отпускане на персонална пенсия на детето А.И.В.
Майката на горепосоченото дете г-жа Р.И.Г. е починала на 14.07.2018 година.
С Разпореждане № 2115-19-159#1/13.09.2018г. на териториалното поделение на НОИ Сливен е отказано отпускането на наследствена пенсия на детето А.И.В., тъй като
наследодателката няма придобит осигурителен стаж от 5 години до датата на смъртта.
Г-н И.В. декларира годишен доход на член от семейството, по-малък от сбора на
гарантирания минимален доход, установен за страната за последните 12 месеца преди искането
на пенсията/съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/.
Към настоящия момент г-н В. е безработен и не се подпомага от Дирекция „Социално
подпомагане” – Сливен.
На основание гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕШ Е НИЕ:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на А.И.В., ЕГН
………..

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 40
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на физически лица, съгласно чл. 7, ал. 4,
т. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпило заявление от г-жа В.Й.Г. с постоянен
адрес с. ……….., община Сливен за отпускане на персонална пенсия на децата Н.И.Н. и К.И.Н.
Бащата на горепосочените деца г-н И.Н.Н. е починал на 14.06.2018година.
С Разпореждане № 2116-19-620#4/03.08.2018г. на териториалното поделение на НОИ Сливен е отказано отпускането на наследствена пенсия на децата Н.И.Н. и К.И.Н., тъй като
наследодателя няма придобит осигурителен стаж от 5 години към датата на смъртта.
Г-жа В.Г. декларира годишен доход на член от семейството, по-малък от сбора на
гарантирания минимален доход, установен за страната за последните 12 месеца преди искането
на пенсията/съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/.
Г-жа Георгиева се подпомага от Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен, като за
месец юли 2018г. е получила месечни помощи в размер на 135,00 лв. на основание Закона за
семейните помощи за деца. За периода от м.04.2018г.-м.08.2018г. е получила брутно трудово
възнаграждение общо в размер на 2550,00 лв./510,00лв. месечно/.
На основание гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕШ Е НИЕ:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Н.И.Н., ЕГН
……… и К.И.Н., ЕГН ………...

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 41
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на физически лица, съгласно чл. 7, ал. 4,
т. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпило заявление от г-н И.И.С. с постоянен
адрес гр. Сливен, ………. за отпускане на персонална пенсия на децата А.И.И., С.И.И., Х.И.И. и
А.И.И.
Майката на горепосочените деца г-жа В.В.М. е починала на 03.05.2018година.
С Разпореждане № 2116-19-598#1/03.09.2018г. на териториалното поделение на НОИ Сливен е отказано отпускането на наследствена пенсия на децата А.И.И., С.И.И., Х.И.И. и А.И.И.,
тъй като наследодателката няма придобит осигурителен стаж от 5 години, от които 1 година и 8
месеца действителен стаж до датата на смъртта.
Г-н И.С. декларира годишен доход на член от семейството, по-малък от сбора на
гарантирания минимален доход, установен за страната за последните 12 месеца преди искането
на пенсията/съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/.
Г-н Стоянов се подпомага от Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен, като за месец
август 2018г. е получила месечни помощи в размер на 108,75 лв. на основание Закона за
семейните помощи за деца.
На основание гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕШ Е НИЕ:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на А.И.И., ЕГН
………, С.И.И., ЕГН ………, Х.И.И., ЕГН ……… и А.И.И., ЕГН ………….

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 42
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на физически лица, съгласно чл. 7, ал. 4,
т. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинска администрация – Сливен е постъпило заявление от г-жа М.Т.С. с постоянен
адрес с. …………, община Сливен за отпускане на персонална пенсия на децата Д.С.Д. и Г.С.Д.
Бащата на горепосочените деца г-н С.Д.С. е починал на 13.10.2017година.
С Разпореждане № 2115-19-177#1/08.12.2017 г. на териториалното поделение на НОИ Сливен е отказано отпускането на наследствена пенсия на децата Д.С.Д. и Г.С.Д., тъй като
наследодателя няма придобит осигурителен стаж от 3 години, от които една година действителен
стаж към датата на смъртта.
Г-жа М.С. декларира годишен доход на член от семейството, по-малък от сбора на
гарантирания минимален доход, установен за страната за последните 12 месеца преди искането
на пенсията/съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж/.
Г-жа Стефанова се подпомага от Дирекция „Социално подпомагане” – Сливен, като за
месец юни 2018г. е получила месечни помощи в размер на 90,00 лв. на основание Закона за
семейните помощи за деца.
На основание гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предлагам Общинския съвет да
вземе следното
РЕШ Е НИЕ:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Д.С.Д., ЕГН
………. и Г.С.Д., ЕГН ………….

ВНАСЯ,
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ

Т. 43

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Соня Келеведжиева – общински съветник, председател на ПК ОНКВ

ОТНОСНО: Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997год.
на Общинския съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Общинския съвет Сливен беше входирано искане за отпускане на финансови
средства от г-н Димитър Андреев - кмет на с.Гавраилово, общ.Сливен за подготовка и
провеждане на Детски празник в с. Гаврилово.
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 750 /седемстотин и петдесет/ лева
на Кметство - с.Гавраилово, общ.Сливен за театрално представление, конкурс - рисунка
и спортен празник по повод празника на селото - 08 ноември.
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. Кметство - с. Гавраилово, общ.Сливен, на което се предоставят финансови
средства, да обяви или рекламира спомоществователството на Общински съвет Сливен
за конкретната инициатива.
III. Кметство - с. Гавраилово, общ.Сливен да представи до 28.02.2019 год. отчет за
изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при
Общински съвет Сливен.
ВНАСЯ:
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА

