Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 67
Стратегия за управление на общинската собственост
за период 2016-2020 година

На основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.21,
ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Стратегия за управление на общинската собственост за
период 2016-2020 г., съгласно приложение І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 68
Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост за 2016 година

На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.21,
ал.1, т.12 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016 г., съгласно приложение І.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 69
Утвърждаване на списък на
общинските жилища по предназначение за 2016 год.

На основание чл.42, ал.2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава списък на общинските жилища по предназначение за
2016 год., съгласно Приложение № 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 70
Проект за бюджет на Община Сливен за 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г. и чл. 94 от Закона за публичните
финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема бюджета на Община Сливен за 2016 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 96902466 лв. (Приложение № 1):
1.1.1. Приходи с държавен характер в размер на 46755388 лв.
(Приложение № 1).
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 50147078 лв.
(Приложение № 1).
1.2. По разходите в размер на 96902466 лв., разпределени по
функции, групи, дейности и параграфи (Приложение № 1).
1.2.1. Държавни дейности в размер на 46755388 лв. (Приложение
№ 1).
1.2.2. Местни дейности в размер на 50147078 лв.
1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на
550357 лв., в т.ч.:
1.2.3.1. Държавни дейности 244662 лв.
1.2.3.2. Местни дейности 267355 лв.
1.3. Инвестиционна програма 20573757 лв. /Приложение № 3/.
1.4. Разшифровка за капиталовите разходи, финансирани от
приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи” /Приложение № 3а/.

2. Одобрява средствата за работни заплати и месечното им
разпределение /Приложения № 2 и 2а/.
3. Одобрява индикативни годишни разчети за сметките за
средства от Европейския съюз /Приложения №№ 4, 5/.
4. Одобрява максимален размер на новия общински дълг за 2016
г. - 0 лв.
5. Номиналът на издаваните общински гаранции за 2016 г. не
може да надвишава 1308354 лв.
6. Одобрява максимален размер на общинския дълг и
общинските гаранции към края на 2016 г. - 12863718 лв.
7. Приема план-сметка за разходите за 2016 г. в изпълнение на
Решение № 254 от 1997 г. на ОбС Сливен /Приложение № 9/.
8. Одобрява следните лимити за разходи:
8.1. Социално-битови разходи в размер до 3% от начислените
средства за трудови възнаграждения.
8.2. Представителни разходи в размер на 30000 лв.
8.3. Размерът на средствата за режийни разноски за ученическото
столово хранене:
а/ за закуска- 0,16 лв.
б/ за обяд – 0,65 лв.
в/ за вечеря – 0,42 лв.,
общ размер до 25000 лв.
8.4 Помощи за погребения за самотни, без близки и роднини,
бездомни, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и
регистрирани в службите за социално подпомагане лица – за едно
погребение 250 лв.
8.5 Помощи по решение на Общински съвет – 130000 лв.
9. Одобрява дневен стойностен оклад за храна в целодневните
детски градини и детски ясли в размер на 2,00 лв.
10. Одобрява бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет /Приложение № 8/.
11. Одобрява за Младежки дом – Сливен:
11.1. Численост на персонала – 4 щатни бройки;
11.2. Разходи за дейност – 60981 лв.
12. Одобрява Списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи /Приложение № 6/. Упълномощава кмета да
утвърди поименен списък на лицата.
13. Одобрява разчети за:
- трансфер за Драматичен театър и Куклен театър – 120000 лв., в т.ч.
10000 лв. за провеждане на Есенен театрален салон /Драматичен театър/;
- субсидия за спортни клубове и разходи за финансиране на спортни
прояви /Приложение № 7/.

14. Одобрява размера на просрочените вземания, които ще бъдат
събрани през 2016 г. е 500000 лв.
15. Одобрява разпределението на преходния остатък от 2015 г.
(Приложение № 10).
16. Одобрява план-график за обслужване на просрочените
задължения за 2016 г. /Приложение № 11/.
17. Одобрява максималния размер на новите задължения за
разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. по бюджета на
общината и максималния размер на новите ангажименти за разходи,
които могат да бъдат поети през 2016 г. /Приложение № 12/.
18. Одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016
– 2018 г. /Приложение № 13/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 71
Одобряване на общата численост и структурата на
общинската администрация в община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Отменя приетите с Решение № 1065/19.12.2013 г. на Общински
съвет Сливен численост – 338 бр. и структура на общинската
администрация в община Сливен.
2. Одобрява общата численост – 328,5 бр. и структурата на
общинската администрация в община Сливен (Приложение № 1), считано
от 01.04.2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 72
Упълномощаване представители на Община Сливен
в Общото събрание на търговските дружества, в които
общината е съдружник или акционер
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.27, ал.2 от Наредбата за
реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решения № 305/28.06.2012 год. и № 1225/27.03.2014 год.
2. Упълномощава представители, които да представляват Община
Сливен в Общото събрание на търговските дружества, в които общината е
съдружник или акционер както следва:
1. „Телевизия Сливен”АД – Иван Стефанов Петров – общински
съветник
2. „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя”АД – Илия Христов Стоев –
общински съветник
3. „Демеа инвест”АД – Керанка Иванова Стамова – общински
съветник
4. МБАЛ „Д-р Иван Селимински”АД – д-р Иван Колев Данчев –
общински съветник
5. „ВиК” ООД – Тодор Йорданов Начев – общински съветник
6. „Общинска банка”АД – Румен Иванов Иванов – заместник-кмет
на община Сливен
7. „Ера Груп” ООД – Момчил Димитров Пантелеев – общински
съветник
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 73
Упълномощаване на представител на Община Сливен
в Асоциация общински гори

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Определя за делегат на Община Сливен в Общото събрание на
Асоциация Общински гори Председателя на Общински съвет Сливен.
2. Определя за заместник делегат на Община Сливен в Общото
събрание на Асоциация общински гори директора на ОП „Земеделие, гори
и водни ресурси”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 74
Избор на Комисия по стипендиите на Община Сливен

На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от
Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗБИРА комисия по стипендиите на Община Сливен в състав:
1. Пепа Чиликова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности”
2. Йордан Берберов – отдел „Образование, култура и вероизповедания”
3. Стоян Гурков – отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт”
4. Милена Чолакова – общински съветник, Председател на ПКОНКВ
5. Пламен Крумов – общински съветник, Председател на ПКДМС
6. Красимир Кръстев – общински съветник
7. Георги Иванов – общински съветник

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 75
Избор на Комисия по символика за мандат 2015-2019 год.

На основание чл.63, ал.1 от Наредбата за символиката,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ИЗБИРА Комисия по символика за мандат 2015-2019 год. в
състав:
Антоний Андонов – общински съветник
Иван Петров – общински съветник
Керанка Стамова – общински съветник
Мария Григорова – общински съветник
Соня Келеведжиева – общински съветник
Пепа Чиликова – зам.-кмет на Община Сливен
Румен Иванов – зам.-кмет на Община Сливен
д-р Владимир Демирев - фолклорист, етнолог
Тодор Терзиев - художник
II. ИЗБИРА Ръководство на комисията както следва:
Председател: Мария Григорова
Зам.-председател: Керанка Стамова
Секретар: Иван Петров
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 76
Избор на Управителен съвет на Общински фонд „Култура”
към Община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.15, ал.1 от
Правилника за организацията на работата на Общински фонд „Култура”
към Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ИЗБИРА Управителен съвет на Фонд „Култура” към Община
Сливен в състав:
АЛЕКСАНДЪР ДОЙЧИНОВ – художник
ДАНИЕЛА ДЯКОВА – оперна певица, директор Симфоничен
оркестър
ИВАЙЛО ГАНДЕВ – актьор
ПРОФ. ЙОРДАН КАЛАЙКОВ – художник, писател, преподавател
НСА
МИЛЕНА ЧОЛАКОВА – общински съветник, Председател на ПК
ОНКВ
ПЕПА ЧИЛИКОВА – заместник кмет хуманитарни дейности при
Община Сливен
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА – общински съветник, член на ПК ОНКВ
2. ИЗБИРА за Председател на Фонд „Култура” към Община Сливен
СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 77
Актуализиране състава на Общински съвет по наркотични
вещества /ОбСНВ/ към Община Сливен
В изпълнение на Закона за контрол на наркотичните вещества и
прекурсорите /ЗКНВП/ - чл. 15, ДВ бр. 56/ 2003 г., Правилника за
организацията и дейността на Национален съвет по наркотични вещества –
чл.18, ал.1 и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
по наркотични вещества – Сливен – чл.5,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ състава на Общински съвет по наркотични вещества както
следва:
I. ОСВОБОЖДАВА като членове:
1. Иван Славов
2. Станка Тачева
3. Мариана Куновска
4. Вероника Михайлова
5. д-р Събина Петканска
6. Фатме Мустафова
II. ИЗБИРА за членове на Общински съвет по наркотични вещества
при община Сливен:
1. Пепа Чиликова – зам.кмет „Хуманитарни дейности”
2. Валя Радева – Секретар на Община Сливен
3. Павлина Ангелова – представител на ОС на БЧК-Сливен
4. Веса Георгиева – социален работник в отдел „Закрила на детето”
5. д-р Юлия Бянкова – лекар в МБАЛ „Д-р Иван Селимински”
III. ИЗБИРА за председател Пепа Чиликова
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 78
Съгласуване на стратегически и годишен план за дейността на отдел
„Вътрешен одит” при Общинска администрация – Сливен

На основание чл.27, ал.2 от ЗВО и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. СЪГЛАСУВА Стратегически план за дейността на Звеното за
вътрешен одит в община Сливен за периода 2016-2018 год.
2. СЪГЛАСУВА Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен
одит” в община Сливен за 2016 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 79
Одобряване отчета за извършените разходи за командировки
през четвъртото тримесечие на 2015 година на Кмета на община Сливен

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява Отчет за извършените разходи за командировки в
страната от СТЕФАН РАДЕВ кмет на община Сливен за четвъртото
тримесечие на 2015 год. /Приложение 1/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 80
Утвърждаване Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2016 година

На основание чл. 4, 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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Утвърждава Програмата за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2016 година /Приложение 1/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 81
Утвърждаване План за младежта за 2016 година

На основание чл. 16 от Закона за младежта,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Утвърждава План за младежта за 2016 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 82
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014 - 2020, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване
на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги
от общ интерес”, Специфична цел 3 към ИП 3: „Намаляване броя
на децата и младежите, настанени в институции чрез предоставяне на
социални и здравни услуги в общността, Процедура BG05M9OP001-2.004
„УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие Община Сливен да кандидатства с проект по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020,
Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до
услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,
включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел
3 към ИП 3: „Намаляване броя на децата и младежите, настанени в
институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността,
Процедура BG05M9OP001-2.004 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ”
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 83
Промяна характера на собствеността от частна общинска собственост
в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор
67338.547.16 (УПИ V, кв.140, ЦГЧ, гр.Сливен)

На основание чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС и чл. 4,
ал. 2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Обявява за публична общинска собственост недвижим имот,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.547.16, площ: 2919
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, съставляващ
УПИ V, отреден „За премостване и паркинг“ по действащия ПУП на кв.
140, ЦГЧ, гр. Сливен.
2. Задължава Кмета на Общината чрез отдел Общинска собственост
да състави акт за публична общинска собственост за поземлен имот с
идентификатор 67338.547.16 по КККР-гр. Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 84
Отмяна на Решение №1644 от 12.02.2015 год. на Общински съвет –
Сливен за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински
нежилищен имот, частна общинска собственост,
находящ се в гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов” № 12

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя свое Решение № 1644 от 12.02.2015 год. за учредяване на
безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот, частна
общинска собственост, находящ се в гр. Сливен, бул. „Панайот Хитов” №
12.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да прекрати сключен на
05.07.2011 год. договор между Община Сливен и Художествена галерия
„Димитър Добрович” - Сливен за безвъзмездно право на ползване за имот,
частна общинска собственост, представляващ втори етаж от сграда с
идентификатор №67338.528.59.1 със ЗП 612 кв.м. и половината част от
сграда с идентификатор №67338.528.59.2 със ЗП: 38 кв.м., с адрес на
сградите: гр. Сливен, п.к. 8800, бул. „Панайот Хитов” №12.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен по реда на чл. 12, ал. 1 от
ЗОС и чл.14, ал. 1 от НРПУРОИ да предостави безвъзмездно за управление
на Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен поземлен имот с
идентификатор №67338. 528.59, целия с площ 3701 кв.м. ведно с
построените в него:
- двуетажна масивна сграда с ид. №67338.528.59.1 със ЗП 612 кв.м. и
РЗП 1224 кв.м.
- едноетажна масивна сграда с ид. №67338.528.59.2 със ЗП 38 кв.м.

- едноетажна масивна сграда с ид. № 67338.528.59.3 със ЗП 88 кв.м.
- едноетажна масивна сграда с ид. № 67338.528.59.4 със ЗП 11 кв.м.,
с адрес на имота: гр. Сливен 8800, бул. „Панайот Хитов” № 12, и сключи
договор, в който да се уредят правата и задълженията на двете страни,
както и организира предаването и приемането на имота.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 85
Изменение на Решение № 1338 от 26.06.2014 год. на Общински съвет –
Сливен за отдаване под наем без търг или конкурс на сдружение
„Съюз на пенсионерите-2004”, общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ дървена барака с
идентификатор 67338.507.130.6 с полезна площ 130 кв.м., разположена
в двора на І СОУ „Хаджи Мина Пашов”, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Изменя т. 1 на свое Решение № 1338 от 26.06.2014 г. за отдаване под
наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот, частна
общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на
пенсионерите-2004”, като изразът „представляващ дървена барака с
идентификатор 67338.507.130.6, с полезна площ 130 кв.м., разположена в
двора на І СОУ „Хаджи Мина Пашов”, гр. Сливен” се заменя с израза
„представляващ западна част от дървена барака с идентификатор
67338.507.130.6, обособена със самостоятелен вход, състояща се от 2 бр.
помещения, коридор, кухненски блок и санитарен възел с обща
полезна площ 66.14 кв.м., разположена в двора на І СОУ „Хаджи
Мина Пашов”, гр. Сливен”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 86
Изменение и допълнение на Решение № 1995 от 24.09.2015 год. на
Общински съвет - Сливен за учредяване на безвъзмездно право на ползване
на Общински съвет – Сливен на Сдружение „Съюзна пенсионерите -2004”

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Изменя свое решение № 1995 от 24.09.2015 год. както следва:
1.1. Създава се нова точка ІІ:
„ІІ. Освобождава Общински съвет – Сливен на „Съюз на
пенсионерите-2004” от заплащане на 2% административна такса върху
цената на правото на ползване за целия период, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 55,
б. „г“ от НОАМТЦУППТОС и 3,3 % данък върху цената на правото на
ползване върху целия период (28696,80 лева), съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 от
НОРМД.”
1.2. Досегашната точка ІІ. става точка ІІІ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 87
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Чокоба, общ. Сливен

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот ХV-295 в кв.39, с площ от 1610 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 95 от 31.08.2015г., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Чокоба, общ.Сливен.
Начална цена 4070 (четири хиляди и седемдесет) лева без ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 88
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Малко Чочовени, общ. Сливен

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот VІ в кв.8, с площ от 595 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 16 от 06.07.2000г., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен..
Начална цена 2570 (две хиляди петстотин и седемдесет) лева без
ДДС.
ІІ. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 89
Учредяване право на строеж за изграждане на базови станции върху
имоти – публична общинска собственост в землищата на
с.Ковачите, гр.Кермен и с.Злати войвода, общ. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост, чл. 46, ал.5, т.6 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.40, ал.4
от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Учредява възмездно право на строеж на „БУЛСАТКОМ” АД,
ЕИК
………………
за
изграждане
на
базови
станции
за
телекомуникационно покритие в следните поземлени имоти:
1. В землището на с.Ковачите поземлен имот с идентификатор №
37530.84.299 по кадастралната карта на с.Ковачите с начин на трайно
ползване: „пасище, мера”, с площ от 706 кв.м., местност „Кайрака”,
публична общинска собственост - АОС 64/07.10.2015г.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 4485 лв.
(четири хиляди четиристотин осемдесет и пет лева)
2. В землището на гр.Кермен поземлен имот № 000443 по картата на
възстановената собственост на землището на гр.Кермен с начин на трайно
ползване: „пасище, мера”, с площ от 700 кв.м., местност „Краен баир”,
публична общинска собственост - АОС 181/07.10.2015г.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 6468 лв. (шест
хиляди четиристотин шестдесет и осем лева)

3. В землището на с.Злати войвода поземлен имот с проектен
идентификатор № 30990.16.33 по кадастралната карта на с.Злати войвода с
начин на трайно ползване: „пасище, мера”, с площ от 700 кв.м., местност
„Зад Тюржемен”, публична общинска собственост - АОС 85/07.10.2015г.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 4447 лв.
(четири хиляди четиристотин четиридесет и седем лева)
II. Възлага на кмета на общината да сключи договори за учредяване
право на строеж с „БУЛСАТКОМ” АД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 90
Учредяване право на строеж за изграждане на пътна връзка
върху имот – публична общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор № 67338.832.76
по кадастралната карта на гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската
собственост, чл. 46, ал.5, т.6 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.40, ал.4
от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Учредява възмездно право на строеж на „ЛЕНЗОВИ” ООД, ЕИК
………….. за изграждане на пътна връзка с площ 83 кв.м. в поземлен имот
идентификатор № 67338.832.76 по кадастралната карта на гр.Сливен, площ
на имота: 83 кв.м., начин на трайно ползване: “За селскостопански, горски,
ведомствен път”, вид собственост: общинска публична, землище гр.
Сливен за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с
идентификатор № 67338.832.50, отреден „За предприятие за преработка на
плодове и зеленчуци”.
Цената на отстъпеното право на строеж е в размер на 4350 лв.
(четири хиляди триста и петдесет лева)
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на строеж с „ЛЕНЗОВИ” ООД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 91
Продажба на имот частна общинска собственост,
предоставен за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ,
съставляващ поземлен имот 67338.409.354, находящ се в м. „Руините”,
селищно образувание „Изгрев”, землище гр. Сливен

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
да бъде заплатена на бившия собственик чрез Община Сливен от
гражданина, на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята по цена:
за ПИ 67338.409.354, с площ от 600 кв.м по кадастралната карта на
гр. Сливен, местност „Руините”, селищно образувание „Изгрев” с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване /до 10м/- цена 6455,00 лева.
II. Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед за придобиване
правото на собственост върху имота от неговия ползвател след
заплащането на определената му цена.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 92
Утвърждаване на Списък /Приложение А/ на Община Сливен за
планираните за ремонт през 2016 - 2017 г. обекти от общинската пътна
мрежа – местни пътища IV-ти клас, на територията на Община Сливен

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23, предложение 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 28 от
Наредбата за управление на общинските пътища в Община Сливен, във
връзка с чл. 20 от същата Наредба,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Списък /Приложение А/ за основен ремонт
(рехабилитация) и/или реконструкция на обекти от общинската пътна
мрежа на Община Сливен, които да бъдат включени за финансиране през
2016 г. до размера на осигурения финансов ресурс – целева субсидия от
РБ, собствени бюджетни и други средства по бюджета на Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Приложение А
СПИСЪК
За основен ремонт (рехабилитация) и/или реконструкция на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община
Сливен, които да бъдат включени за финансиране през 2016 -2017 година до размера на осигурен финансов ресурс – целева
субсидия, собствени бюджетни средства и други източници

№

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Вид на ремонта

Год. на
започване
Год. на
завършване

Обща
сметна
стойност
/лв./

Финанси
ране
2016 год.
/лв./

Прогноза
за
2017 год.
/лв./

0+000 – 11+000

Основен ремонт
(рехабилитация)

2014 – 2018

1 660 000

120 000

350 0006

/ІІ-53/ Стара река –
Средорек -Божевци

0+000 – 6+600

Основен ремонт
(рехабилитация)

2014 – 2018

850 000

-

250 000

/ІІ-66/ Злати войвода –
Струпец – Бинкос

0+000 – 12+800

Основен ремонт
(рехабилитация)

2017– 2019

1 350 000

-

250 000

SLV1069

/ІІ-53/ - Камен – Желю
войвода – Блатец - /І – 6/

0+000 – 16+800

Основен ремонт
(рехабилитация)

2014 – 2019

1 250 000

-

200 000

SLV3067

/ІІ-53/ Бяла–Въглен

0+000 – 11+000

Реконструкция

2014 – 2019

1 450 000

120 000

370 000

SLV3064

/VTR1078, Майско –
Боринци/ - Зайчари

0+000 – 3+200

Рехабилитация

2013 – 2018

250 000

-

140 000

№ на пътя

SLV2081
SLV3066

SLV2087

Наименование на пътя

Участък за
ремонт от км.
до км.

/Кермен – Ямбол/
Бозаджии – Чокоба - /ІІ53/

7.
8.

9.

10.

11.

12.

SLV1060
SLV1062

VTR1078
SLV 3072

JAM 2110

VTR1075

/ІІІ-488/ - м. „Меча
поляна” – лет
„Карандила”
вр. „Българка” – м. „Меча
поляна”
/ІІ-53/ - гран. Общ. (Елена
– Сливен) – гран. Общ.
(Сливен – Котел) –
Боринци - Стрелци

0+000 – 13+500

Рехабилитация

2014 – 2018

1 100 000

-

180 000

0+000 – 5+000

Рехабилитация

2014 – 2018

780 000

328 300

250 000

1+000 – 4+000

Основен ремонт

2017 – 2019

680 000

75 000

120 000

/SLV 1069/ Блатец –
Драгоданово - /JAM 3051/

0+000 – 2+400

Рехабилитация

2014 – 2018

300 000

-

85 000

/ІІ-53/ - Кабиле -гран.
общ. (Тунджа-Сливен) Желю войвода –
/ІІІ – 5305/

6+500 – 13+000

Основен ремонт
(рехабилитация)

2014 – 2018

1 350 000

240 000

350 000

гран. общ. (Елена –
Сливен) – Божевци - /ІІ –
53/

15+000-25+400

Основен ремонт
(рехабилитация

2014 - 2018

1 150 000

150 000

250 000

СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 93
Промяна на началната спирка на маршрутните разписания от
Общинската междуселищна транспортна схема

На основание чл. 15 ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 год.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Автобусната спирка на пл. „Таньо войвода” да служи за начална
спирка на маршрутните разписания от Общинската междуселищна
транспортна схема:
Сливен – Мечкарево
Сливен – Минерални бани
Сливен – Злати войвода
Сливен – Старо село
Сливен – Крушаре
Сливен – Сотиря
Сливен – Тополчане
Сливен – Чинтулово

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 94
Отдаване под наем на имотите „полски пътища” – общинска
собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи,
за стопанската 2015/2016 год.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти - общинска собственост за 2016 г., като в раздел VI „Отдаване под
наем”, добавя следната позиция: „Общински имоти, попадащи в масивите
за ползване на земеделски земи по чл.37в от ЗСПЗЗ”.
2. Дава съгласие за отдаване под наем на полски пътища и каналиобщинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски
земи, за стопанската 2015 /2016 година, съгласно списък - Приложение 1
към настоящото решение.
3. Определя наемна цена при сключване на договори за наем на
имотите по т.2 от настоящото решение в размер равняващ се на средното
годишно рентно плащане за съответното землище, определено с Протокол
от 30.07.2015год. на комисия, назначена със заповед на Директора на ОД
„Земеделие” - Сливен, съгласно § 2е от ДР на ЗСПЗЗ - Приложение 2 към
настоящото решение.
4. Възлага на кмета на общината да сключи договори за отдаване под
наем на имотите по т. 2 от настоящото решение с ползвателите на масиви
за ползване на земеделски земи, определени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от
ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Сливен за срок
от една стопанска година - 2015/2016.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 95
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор
67338.832.7, м.”Къра”, кв.Речица, землището гр.Сливен, общ.Сливен
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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот с идентификатор 67338.832.7, м.”Къра”,
кв.Речица, землището гр.Сливен, общ.Сливен с преотреждане за
„Автосервиз и автокъща”, като се спазят следните указания и услови
 ПУП да обхваща поземлен имот поземлен имот с идентификатор
67338.832.7, м.”Къра”, кв.Речица, землището гр.Сливен, 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.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:
Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 96
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за обхвата на поземлен имот с идентификатор
67338.832.16, м.”Къра”, кв.Речица, землището гр.Сливен, общ.Сливен
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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за обхвата на поземлен имот с идентификатор 67338.832.16, м.”Къра”,
кв.Речица, землището гр.Сливен, общ.Сливен с цел разширение на съседен
имот с идентификатор 67338.832.72, отреден за „Административно-битова
сграда, склад за селскостопанска механизация и складова база за собствена
селскостопанска продукция”, като се спазят следните указания и условия:

П
УП да обхваща поземлен имот поземлен имот с идентификатор
67338.832.16, м.”Къра”, кв.Речица, землището гр.Сливен, общ.Сливен;

П
УП да се изработи като ПЗ – план за застрояване;

П
УП 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;

П
УП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от ЗУТ;



Р
ешението да се разгласи на основание и по реда на чл.124б, ал.2 от
ЗУТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

Вярно,
Протоколист:
Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 97
Приемане на решение за одобряване на ПУП за поземлени имоти
040018, 040019, 040020, 040021 и 040022, местност „Клисе кору”,
землище с. Гергевец, общ. Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от ЗУТ и чл.21
ал.7 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява подробен устройствен план за поземлени имоти 040018,
040019, 040020, 040021 и 040022, местност „Клисе кору”, землище
с.Гергевец, общ.Сливен, като имотите от земеделски се преотреждат в „За
разширение на гробищен парк”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

Вярно,
Протоколист:
Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 98
Приемане на решение за съгласуване на подробни устройствени планове
на части от гр.Сливен и с.Калояново, Община Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
за поземлен имот 67338.101.44 по кадастралната карта на гр.Сливен,
м.”Аркара коруч”, отреден за „Цех за производство на мебели”, като имота
се преотрежда „За производствена и складова дейност” и се предава по
регулация свободна общинска площ, представляваща част от поземлен
имот 67338.101.26.
2. Съгласува за одобряване подробен устройствен план за поземлени
имоти 5158 и 9892, кв.434, м.”Гюргюнлюка”, сел.обр.”Изгрев”, землище
Сливен, като се образуват урегулирани поземлени имоти ІV-5158 и V-9892„За обществено обслужване”.
3. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
за УПИ VII –„За магазин, баня”, кв.15, с.Калояново, община Сливен, като

отпада УПИ VII и се образуват нови УПИ VII-„За обществено обслужване”,
УПИ XII-За базова станция” и УПИ XIII-„За трафопост”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

Вярно,
Протоколист:
Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 99
Отпускане финансови средства на НЧ „Слънце-1928” с. Гавраилово
за участие на ДТК „Здравец” и ФТА „Тракийска китка”
в XIX Международен фолклорен фестивал „Песни, танци
и традиции”2016 в гр. Прага, Р Чехия

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Протокол №
2/15.12.2015г. на ПК по ОНКВ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за
транспортни разходи на НЧ „Слънце-1928” с. Гавраилово за участие в XIX
Международен фолклорен фестивал „Песни, танци и традиции” 2016 в гр.
Прага, Р Чехия от 17 до 20 март 2016 год.
2. Средствата да се осигурят по Решение № 254/97 год. на ОбС
/Приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за 2016 г./
3. НЧ „Слънце-1928” с. Гавраилово да представи до 20 юни 2016 год.
отчет за изразходваните средства в ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания при Общински съвет Сливен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

Вярно,
Протоколист:
Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 100
Отпускане на еднократни финансови помощи
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Правилата за реда и
начина за отпускане на финансови помощи на граждани от бюджета на
Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 420 /четиристотин и
двадесет/ лева на:
1. Генчо Петков Атанасов, живущ в град Сливен, ул. ………………..
за покриване на разходи за операция на окото;
2. Иван Стоянов Атанасов, живущ в град Сливен, ул………………..
за лечение и поддържане на здравословното му състояние;
3. На Олга Николаева Шмельова, живуща в град Сливен, кв.
………………. за лечение и възстановяване на здравословното й
състояние;
II. Отпуска финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/
лв. на Станка Димитрова Станева, живуща в гр. Кермен, ул………………
за трансплантация на бъбрек.
ІІІ. Средствата по т. І и т. ІІ от предложението да се осигурят от
бюджета на общината по § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на
Общинския съвет”.

ІV. На основание т.10 от Правилата за реда и начина за отпускане на
финансови помощи на граждани от бюджета на Община Сливен
ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
28.04.2016 год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

Вярно,
Протоколист:
Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 101
Приемане на програма за работата на Общинския съвет Сливен
през първото тримесечие на 2016 година

На основание чл.38, ал.1 от ПОДОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Програма за работата на Общинския съвет Сливен през
първото тримесечие на 2016 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

ПРОГРАМА
за работата на Общинския съвет Сливен през първото тримесечие
на 2016 година.
М. ФЕВРУАРИ
1. Програма за управление на Община Сливен мандат 2015-2019 год.
2. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН при община
Сливен за 2015 год.
3. Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от
общинския поземлен фонд на територията на община Сливен за
стопанската 2016-2017 год.
4. Изменение и допълнение на състава на Обществения съвет при
Община Сливен за съдействие и помощ при извършване на дейностите по
социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху тяхното
осъществяване.
5. Утвърждаване съставите на обществените комисии за избор на
носители на наградите на Община Сливен.
6. Изменение на Наредбата за обществения ред на територията на
община Сливен.
7. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска
собственост по изпълнение на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 год.
8. Приемане на решения за разрешаване на изработване, съгласуване
и одобряване на ПУП на територията на Община Сливен.
9. Отчет на Управителния съвет на фонд „Култура” за 2015 год.
М. МАРТ
1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 год.
2. Общинска програма за закрила на детето за 2016 год.
3. Изменение на Наредба за реда за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала.
4. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска
собственост по изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 год.
5. Приемане на решения за финансово подпомагане на културни и
учебни заведения на територията на Община Сливен.
6. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на Община Сливен.
7. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Сливен от
Кмета на Община Сливен.

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 102
Упълномощаване на представител в Общото събрание на Асоциация по
В и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен”ООД
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.7 и чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите и чл.27, ал.3 от Наредбата за упражняване
правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. При невъзможност на г-н Стефан Николов Радев – кмет на
Община Сливен да участва в заседание на Асоциация по В и К на общото
събрание, което ще се проведе на 26.02.2016г. от 11.00 часа, в
заседателната зала на Областна администрация Сливен, дава мандат на
упълномощения с решение № 17 от 18.12.2015г. на Общински съвет
Сливен инж.Стефан Кондузов – заместник – кмет на Община Сливен да
представлява Община Сливен и гласува по предложения дневен ред, както
следва:
- по точка 1 от дневния ред да гласува – „ДА”
- по точка 2 от дневния ред да гласува – „ДА”
- по точка 3 от дневния ред да гласува – „ДА”
- по точка 4 от дневния ред да гласува – „ДА”
- по точка 5 от дневния ред да гласува – „ДА”
2. Дава съгласие „ВиК-Сливен” ООД - гр. Сливен да сключи договор
за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и
съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиКСливен” ООД – гр. Сливен за възлагане на дейностите по чл.198о, ал.1 от
Закона за водите.

3. Съгласува подписаният на 06.01.2016 год. от Стефан Радев – Кмет
на Община Сливен Окончателен протокол за разпределяне на
собствеността на активите – В и К системи и съоръжения между държавата
и Община Сливен съгласно чл.13, чл.15 и чл.19 от Закона за водите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Д. Митев
Вярно,
Протоколист:

