Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 258
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен както следва:
§ 1. В чл. 55, ал. 1 се създава нова точка със следното съдържание:
т. 73. За издаване на разрешение за удължаване на работното време
на заведенията за хранене и развлечение се определя цена на услуга в
размер на 70 лв.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 259
Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,
чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община
Сливен, както следва:
§1. Отменя чл. 55, ал.1, т. 71 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 260
Приемане на Правилник за изменение на Правилника
за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси” Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА,
чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема Правилник за изменение на Правилника за
организацията, устройството и дейността на общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси” Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 261
Проект на Правилник за изменение и допълнение
на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие
„Общински пазари”- бюджетна дейност към Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3
и чл. 79 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Изменя Приложение № 1 към чл.8, т.1 от Правилника на
„Общински пазари” Сливен, както следва:
т.1 от Приложение № 1 се изменя и придобива следната редакция:
Поземлен имот с идентификатор 67338.547.19, площ: 16792 кв.м.,
адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, бул. Цар Симеон, трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за търговски
обект, комплекс, номер по предходен план: УПИ I, кв. 140 по ПУП-план за
регулация, одобрен с Решение № 1545/27.11.2014г. на ОбС-Сливен, ведно
със сгради с идентификатори:
-67338.547.19.37, застроена площ: 62 кв.м., брой етажи: 1 и начин на
трайно ползване: сграда за търговия. Конструкция: метална. Въведена в
експлоатация през 2005г.
-67338.547.19.38, застроена площ: 101 кв.м., брой етажи: 1 и начин на
трайно ползване: сграда за търговия. Конструкция: метална. Въведена в
експлоатация през 2005г.
-67338.547.19.39, застроена площ: 101 кв.м., брой етажи: 1 и начин на
трайно ползване: сграда за търговия. Конструкция: метална. Въведена в
експлоатация през 2005г.

-67338.547.19.40, застроена площ: 62 кв.м., брой етажи: 1 и начин на
трайно ползване: сграда за търговия. Конструкция: метална. Въведена в
експлоатация през 2005г. Балансова стойност към момента на съставяне на
АЧОС № 3454/27.04.2016г. на имота: 659 589,80 лв.-земя и 398 351,60 лв.сгради.
т. 8 от Приложение № 1 към чл.8, т.1 от Правилника на „Общински
пазари” Сливен се изменя и придобива следната редакция:
8. поземлен имот с идентификатор 67338.547.16 (УПИ V, кв. 140 по
ПУП-план за регулация, одобрен с Решение № 1545/27.11.2014г. на
Общински съвет-Сливен), актуван с АЧОС № 3423 от 25.02.2016г., с площ
от 2896 кв.м., при граници: 67338.547.19, 67338.547.13, 67338.547.20,
67338.547.24, 67338.547.12, 67338.547.23, 67338.547.8. Балансова стойност
на имота към момента на съставяне на АЧОС № 3423/25.02.2016г.126 552, 30 лв.
т. 11 от Приложение № 1 към чл.8, т.1 от Правилника на „Общински
пазари” Сливен се заличава.
§ 2. Допълва чл.8 от Правилника за устройството и дейността на ОП
„Общински пазари”, с нова т.4 със следното съдържание:
Павилиони - 7 броя с обща балансова стойност към 30.12.2015г. в
размер на 140 589,59 лв., находящи се в кв. „Дружба”, поземлен имот с
идентификатор 67338.560.193.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 262
Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г.
за поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни
книжа – облигации, при условията на частно предлагане

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 263
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема изменението на Бюджета на Община Сливен за 2016 г. и
разчета за сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд
за 2016 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително
изпълнение на решението.
Приложения:
1. Приложение 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
юни 2016 г.
2. Приложение 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2016 г.
3. Приложение 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2016 г.
4. Приложение 4 - Разчет и поименно разпределение на капиталовите
разходи на Община Сливен за 2016 г. по източници на финансиране.
5. Приложение 5 - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ – 2016 г.
6. Приложение 6 - Разчет за сметките за средства от Европейския
съюз на Националния фонд - 2016 г.
7. Приложение 7 - Второстепенни разпоредители с бюджет – 2016 г.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 264
Отчет за приходите и разходите
на бюджета на Община Сливен за 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 140, ал. 5 от
Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема отчета на бюджета на Община Сливен за 2015 г., както
следва:
- по приходите общо
57749983 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
- по разходите общо
57749983 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2015 г. (съгласно
Приложение № 2.).
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг
(съгласно Приложение № 3).
4. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз (съгласно Приложения №№ 4, 5).
5. Приема отчетна информация за 2015 г. за показателите на
контролирани от общината лица от подсектор „Местно управление” –
„Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД (съгласно
Приложения №№ 6, 7).
6. Приема отчетна информация за липса на съществени сделки и
операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на
общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 265
Откриване на процедура за финансово оздравяване на община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.130д, ал.3 от Закона за публичните
финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Открива процедура за финансово оздравяване на община Сливен.
2. Възлага на Кмета на общината да изготви план за оздравяване в
срок до 29.07.2016 год.
3. Публичното обсъждане на Плана за финансово оздравяване на
община Сливен да се проведе на 25.08.2016 год. в 09.00часа в зала „Май”
на община Сливен.
4. Определя ред за провеждане на публичното обсъждане както
следва:
Проектът за оздравителен план се обявява на сайта на общината не
по-късно от 7 дни преди общественото му обсъждане.
Кметът на общината организира публичното обсъждане и го довежда
до знанието на местната общност чрез местните средства за масово
осведомяване и/или по друг подходящ начин не по-късно от седем дни
преди началото на общественото обсъждане.
За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя
протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на плана за
финансово оздравяване.
5. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 266
Предварителен договорза прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен, „Три Инвест“ ООД и
“Строй Груп Илиеви“ ЕООД

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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 2016г. с терен с площ 533кв.м., част от ПИ
67338.523.93, нтп: за друг вид застрояване;
IІ.1 Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на „Три Инвест“
ООД, ЕИК …….. и “Строй Груп Илиеви“ ЕООД, ЕИК ………, общински
терен с площ 533 кв.м., представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.523.93-частна общинска собственост, адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Сини камъни“, площ: 9404
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, нтп: за друг
вид застрояване, номер по предходен план: УПИ I, кв. 587 при съседи:
67338.523.132,
67338.523.88,
67338.523.100,
67338.523.108
по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен;
Оценката на 533 кв.м., възлиза на 44 239 лева (четиридесет и четири
хиляди двеста тридесет и девет лева).
II.2. Дава съгласие „Три Инвест“ ООД и „Строй Груп Илиеви“ ЕООД
да прехвърлят на Община Сливен част от собствен терен с площ 533 кв.м.,

представляващ част от поземлен имот с идентификатор 67338.523.132,
адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Сини камъни“, площ:
9404 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, нтп: за
друг вид застрояване, номер по предходен план: УПИ I, кв. 587 при съседи:
67338.523.99, 67338.523.93 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен;
Оценката на 533 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 33
579 лв. (тридесет и три хиляди петстотин седемдесет и девет лв.) без ДДС.
ІІІ. „Три Инвест” ООД и „Строй Груп Илиеви” ЕООД, да заплатят на
Община Сливен разликата в цената на прехвърлените имоти, равна на
10 660 лева (десет хиляди шестстотин и шестдесет лева) без ДДС.
IV. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделкарежийни разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
„Три Инвест“ ООД и „Строй Груп Илиеви“ ЕООД.
V. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне на собственост на имотите по т.ІI.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 267
Предварителен договор за прехвърляне право на собственост по
чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен и
Панаю Димитрова Атанасова

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
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 2016г. с терен с площ 277 кв.м., част от
ПИ 67338.603.219, нтп: за друг вид озеленени площи;
IІ.1 Дава съгласие Община Сливен да прехвърли на Панаю
Димитрова Атанасова, ЕГН ……., общински терен с площ 277 кв.м.,
представляващ част от поземлен имот с идентификатор 67338.603.219,
целия с площ от 8469 кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к.
8800, кв. „Промишлена зона, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: за друг вид озеленени площи при съседи:
67338.603.211, 67338.603.217, 67338.603.216, 67338.603.218, 67338.605.172,
67338.603.220 по КККР-гр. Сливен, (част от УПИ VII, кв.23,
кв.”Промишлена зона”, гр. Сливен);
Оценката на 277 кв.м., възлиза на 13 573 лева (тринадесет хиляди
петстотин седемдесет и три лева).

II.2. Дава съгласие Панаю Димитрова Атанасова да прехвърли на
Община Сливен част от собствен терен с площ 277 кв., представляващ част
от поземлен имот с ид. 67338.603.220, целия с площ от 964 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Промишлена зона, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 8468
при съседи: 67338.603.219 по КККР-гр.Сливен;
Оценката на 277 кв.м., изготвена от оценител на имоти възлиза на 8
587 лв. (осем хиляди петстотин осемдесет и седем лв.) без ДДС.
ІІІ. Панаю Димитрова Атанасова, ЕГН ………, да заплати на Община
Сливен разликата в цената на прехвърлените имоти, равна на 4 986 лева
(четири хиляди деветстотин осемдесет и шест лева) без ДДС.
IV. С влизане в сила на заповедта за одобряване на Подробния
устройствен план на поземлен имот с идентификатор 67338.603.220,
кв.”Промишлена зона”, гр. Сливен, частта от поземлен имот с
идентификатори
67338.603.219-публична
общинска
собственост,
придадена по регулация, променя характера си от публична в частна
общинска собственост.
V. Всички разноски по сключване на прехвърлителната сделкарежийни разноски, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
Панаю Димитрова Атанасова.
VІ. Възлага на Кмета на общината да сключи предварителен и
окончателен договор за прехвърляне право на собственост на имотите по
т.ІI.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 268
Предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във
връзка с ал.5 от ЗУТ между Община Сливен, „Бачикови“ ООД и
„Ведимекс“ ООД

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението относно предварителен договор за
прехвърляне на собственост по чл.15, ал.3 във връзка с ал.5 от ЗУТ между
Община Сливен, „Бачикови” ООД и „Ведимекс” ООД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 269
Промяна в съставите на Постоянните комисии

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.20, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като член на ПК по европейска интеграция,
международно сътрудничество и партньорски инициативи ГЕОРГИ
НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ.
2. ИЗБИРА за член на ПК по общинска собственост и местно
самоуправление ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 270
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Третото тримесечие на 2016 год.

На основание чл. 38, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Програма за работата на Общински съвет Сливен през
Третото тримесечие на 2016 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА
МЕСЕЦ ЮЛИ
1. Отчет от кмета на общината за изпълнение решенията на Общинския
съвет взети от 01.01.2016 до 30.06.2016 год.
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, които не са
възложени на кмета и общинската администрация.
3. Отчет за дейността на Общински съвет Сливен от м. ноември 2015 год.
до 30 юни 2016 год.
4. Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в
Учебните заведения и групи в полудневни и целодневни детски заведения под
определената средна месечна посещаемост по Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на
МОН, на територията на Община Сливен за учебната 2016/2017 година.
5. Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през
второто тримесечие на 2016 година на Кмета на община Сливен.
6. Избор на знаменосец и асистенти на Община Сливен.
7. Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет за
подготовката и провеждането на проявите по повод 26 октомври, Димитровден Празник на Сливен.
8. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 год.
9. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.
МЕСЕЦ АВГУСТ
1. Приемане на план за финансово оздравяване на община Сливен.
2. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 год.
3. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Правилник за устройство и дейността на Център за подкрепа за
личностно развитие.
2. Допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци.
3. Информация за изпълнението за полугодието на показателите по чл. 38,
ал. 1 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.

4. Избор на знаменосец и асистенти на Община Сливен.
5. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост
по изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост за 2016 год.
6. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 271
Определяне на членове на комисиите за провеждане на търгове
за отдаване под наем на земеделски земи от ОбПФ и на земи по чл.19
от ЗСПЗЗ и на комисии за провеждане на търгове за ползване на
дървесина и недървесни горски продукти

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. ОПРЕДЕЛЯ за членове на комисиите за провеждане на търгове за
отдаване под наем на земеделски земи от ОбПФ и на земи по чл.19 от
ЗСПЗЗ общинските съветници:
Стефан Пасков - член
Радослав Кутийски - член
Христо Котов - член
Кирчо Димитров - член
Димитър Павлов - резервен член
Керанка Стамова - резервен член
2. ОПРЕДЕЛЯ за членове на комисията за провеждане на търгове за
ползване на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно
разпоредбите на Наредбата за условията и ред за възлагане на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост и ползване на
дървесина и недървесни горски продукти следните общински съветници:
Стефан Пасков - член
Радослав Кутийски - член
Христо Котов - член

Кирчо Димитров - член
Димитър Павлов - резервен член
Керанка Стамова - резервен член

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 272
Упълномощаване кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0080 „Устойчиво
интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда,
които са в риск от социално изключване“ по процедура
№ BG05M9OP001-1.002 „Активни“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Общински съвет-Сливен упълномощава Кмета на Община Сливен да
издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза
на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,
процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 „Активни“,
платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото
плащане по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна финансова
помощ
№
BG05M9OP001-1.002-0080/26.04.2016
г.
„Устойчиво
интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които
са в риск от социално изключване“, на стойност 73 058, 47 лева
(седемдесет и три хиляди и петдесет и осем лева и четиридесет и седем
ст.), което представлява 20% от стойността на предоставената
безвъзмездна финансова помощ. Общински съвет Сливен одобрява
поемането на гореописаното задължение.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 273
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос
"Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура
BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен", инвестиционен
приоритет „Интегриран градски транспорт” с проектно предложение
"Интегриран градски транспорт, гр. Сливен"

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства по Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, приоритетна ос "Устойчиво и
интегрирано градско развитие", процедура BG16RFOP001-1.015
"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 - 2020 - Сливен", инвестиционен приоритет „Интегриран
градски транспорт” с проектно предложение "Интегриран градски
транспорт, гр. Сливен" със стойност до 14 731 998 лв., 100% от които
безвъзмездна финансова помощ.
2. Гарантира, че е осигурена устойчивост за предложения проект и че
видът и предназначението на закупените, изградените и реконструираните
по проекта инфраструктура, машини, съоръжения, транспортни средства,
нематериални активи и др. няма да бъде променяно за период не по-малък
от 5 години след крайното плащане към бенефициента - Община Сливен.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 274
Кандидатстване по Инвестиционна програма за климата /ИПК/
и закупуване на електромобил за нуждите на
Общинска администрация гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства за безвъзмездно
финансиране на стойност 20 000 /двадесет хиляди / лева по Инвестиционна
програма за климата /ИПК/ за закупуване на един електромобил за
нуждите на Общинска администрация гр. Сливен
2. Дава съгласие при одобряване на проекта да бъде осигурено
собствено съфинансиране в размер на 10 000 /десет хиляди / лева и да се
включи в бюджета на Общината и поименното разпределение на
капиталовите разходи за 2016 г.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да осъществи всички
необходими последващи действия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 275
Изменение на Решение № 242 от 26.05.2016 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ Решение № 242 от 26.05.2016 год. както следва:
§1. В т. IV 3.1. изразът „за ПИ 130006 – 2718 лв.; за ПИ 130007 – 423
лв.; за ПИ 131002 – 342 лв.” да се замени с израза „за ПИ 130006 – 9992,40
лв.; за ПИ 130007 – 1555,30 лв.; за ПИ 131002 – 1452,30 лв.”
§ 2. В т. IV изразът „3.1.” да се чете „1” изразът „3.2.” да се чете „2” и
изразът „3.3.” става „3”.
§ 3. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 276
Продажба на имот–частна общинска собственост, представляващ
самостоятеленобект в сграда с идентификатор 67338.558.100.2.13,
кв. Дружба, бл.8, вх.В, ет.7, ап.13, град Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9 от
ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г. със
самостоятелен обект с идентификатор 67338.558.100.2.13, адрес на имота:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба“, бл.8, вх. В, ет.7, ап.13, предназначение
на самостоятелния обект: жилище апартамент и площ: 83,03 кв.м.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
самостоятелен обект с идентификатор 67338.558.100.2.13, адрес на имота:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба“, бл.8, вх. В, ет.7, ап.13, предназначение
на самостоятелния обект: жилище апартамент, брой нива на обекта: 1,
площ: 83,03 кв.м., състоящ се от: хол, кухня, две спални, баня, тоалетна,
две тераси и коридор, прилежащи части: складово помещение №13 с площ
от 5,04 кв.м., ведно с 2 % идеални части от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж върху общинска земя, съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 67338.558.100.2.14, под обекта:
67338.558.100.2.11, над обекта: няма по КККР, одобрени със Заповед №
РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК.

Начална тръжна цена 35200 лв. без ДДС (тридесет и пет хиляди и
двеста лева).
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 277
Продажба на имот – частна общинска собственост,
Представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.701.54
(УПИ X-54, кв.28, гр. Сливен), кв. „Речица”, град Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016г., с
поземлен имот с идентификатор 67338.701.54 по КККР на гр. Сливен, с
адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул. „Стефан Газибаров“ № 30, площ
400 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), по действащия ПУП на гр.
Сливен, кв. „Речица“: УПИ X-54, кв.28, отреден: за жилищно
строителство.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.701.54, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, ул.
„Стефан Газибаров“ № 30, площ 400 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), номер по предходен план: 1039 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен одобрени със заповед: РД-1831/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, по действащия ПУП на
гр. Сливен, кв. „Речица“: УПИ X-54, кв.28, отреден: за жилищно
строителство.
Начална тръжна цена 9 000 лева (девет хиляди лева), без ДДС.

3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 278
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи поземлени имоти с идентификатори № 68117.510.328,
68117.510.329, 68117.510.341, 68117.510.347, 68117.510.348, 68117.510.349
и № 68117.510.350 в местността “Дългата нива“ в землището
на село Сотиря, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39,
ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І.Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016г., приета с Решение
№ 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет – Сливен, с поземлени имоти,
находящи се в землището на с.Сотиря, местност „Дългата нива“, както
следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.328, с площ от 0,943
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, актуван с АОС № 347/26.01.2016г.
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.329, с площ от 0,119
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, актуван с АОС № 348/26.01.2016г.
3. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.341, с площ от 0,810
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, актуван с АОС № 355/18.02.2016г.
4. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.347, с площ от 0,815
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, актуван с АОС № 349/26.01.2016г.

5. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.348, с площ от 0,768
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, актуван с АОС № 350/26.01.2016г.
6. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.349, с площ от 0,764
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, актуван с АОС № 358/11.04.2016г.
7. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.350, с площ от 1,295
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, актуван с АОС № 351/26.01.2016г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в
землището на с.Сотиря, местност „Дългата нива“:
1.Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.328, с площ от 0,943
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.327, 68117.510.329,
68117.510.428, актуван с АОС № 347/26.01.2016г.
Начална тръжна цена 711 лв. (седемстотин и единадесет лв.) без
ДДС.
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.329, с площ от 0,119
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.328, 68117.510.327,
68117.510.428, актуван с АОС № 348/26.01.2016г.
Начална тръжна цена 100 лв. (сто лв.) без ДДС.
3. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.341, с площ от 0,810
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.340, 68117.510.352,
68117.510.342, 68117.510.430, актуван с АОС № 355/18.02.2016г.
Начална тръжна цена 610 лв. (шестстотин и десет лв.) без ДДС.
4. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.347, с площ от 0,815
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.483, 68117.510.350,
68117.510.348, 68117.510.430, актуван с АОС № 349/26.01.2016г.
Начална тръжна цена 615 лв. (шестстотин и петнадесет лв.) без ДДС.
5. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.348, с площ от 0,768
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.347, 68117.510.430,
68117.510.349, 68117.510.350, актуван с АОС № 350/26.01.2016г.
Начална тръжна цена 600 лв. (шестстотин лв.) без ДДС.
6. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.349, с площ от 0,764
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.348, 68117.511.226,
68117.510.430, актуван с АОС № 358/11.04.2016г.
Начална тръжна цена 600 лв. (шестстотин лв.) без ДДС.

7. Поземлен имот с идентификатор № 68117.510.350, с площ от 1,295
дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: полски култури, при съседи: 68117.510.430, 68117.511.226,
68117.510.348, 68117.510.347, 68117.510.483, 68117.510.344, актуван с АОС
№ 351/26.01.2016г.
Начална тръжна цена 1000 лв. (хиляда лв.) без ДДС.
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 279
Продажба на имот- частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот № 68117.510.493, находящ се
в м.“Дългата нива“, с.Сотиря, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба” в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 год., с
ПИ 68117.510.493, м.“Дългата нива“, с.Сотиря, общ.Сливен, с площ от 671
кв.м, трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно
ползване: полски култури.
2. Да се извърши продажба на имот - частна общинска собственост
чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот № 68117.510.493,
находящ се в с.Сотиря, общ.Сливен, по кадастралната карта, одобрена със
заповед № РД-11-09-06 от 21.06.2006г. на Областен управител на Област
Сливен, с адрес: м.“Дългата нива“, с площ от 671 кв.м., трайно
предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: полски
култури, при съседи: 68117.510.389, 68117.510.501, 68117.510.388,
68117.510.382, 68117.510.430, актуван с АОС № 93/07.08.2009г
Начална тръжна цена 500 лева (петстотин лева) без ДДС.
3. 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 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 280
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи поземлени имоти с идентификатори 67338.433.55 и
67338.433.37, находящи се в м.“Пандар бунар“, гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.39, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба” в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 год.,
както следва:
1.1. ПИ 67338.433.55, местност „Пандар бунар”, гр.Сливен, площ от
598 кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)
1.2. ПИ 67338.433.37, местност „Пандар бунар”, гр.Сливен, площ от
651 кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно
§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.55, с площ от 598
кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен,
одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на началник
на СГКК-Сливен, местност „Пандар бунар”, гр.Сливен, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи:
67338.433.64, 67338.433.54, 67338.433.41, 67338.433.40, 67338.433.39,
67338.433.56, актуван с АОС № 3444/15.04.2016г.
Начална тръжна цена лева 430 (четиристотин и тридесет лв.) без
ДДС.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 67338.433.37, с площ от 651
кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен,
одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп. директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-396/16.06.2011г. на началник
на СГКК-Сливен, местност „Пандар бунар”, гр.Сливен, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), при съседи:
67338.433.59, 67338.433.58, 67338.433.57, 67338.433.32, 67338.433.38,
67338.433.36, актуван с АОС № 3379/14.10.2015г.
Начална тръжна цена лева 460 (четиристотин и шестдесет лв.)
без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 281
Продажба на имот–частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.559.76
(УПИ IV, кв.634, гр. Сливен)
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от
ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г. с
поземлен имот с идентификатор 67338.559.76, площ: 300 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.559.76, площ: 300 кв.м., адрес на поземления имот:
гр. Сливен, п.к. 8800, кв. Дружба, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен
план: УПИ IV, отреден „за обществено и делово обслужване“ в кв.634 по
ПУП на кв. Дружба, гр. Сливен при съседи: 67338.606.8, 67338.559.74,
67338.559.75 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп.
директор на АК.
Начална тръжна цена 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лв.) без ДДС
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
публичен търг и сключи договор със спечелилия участник.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 282
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда в имот частна общинска собственост в с.Камен, общ.Сливен
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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост като в раздел ІІ- ОПС се добавя УПИ ІV,
кв.25, с площ от 820 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Камен, общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на гражданин с
установени жилищни нужди, правоимащ 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 жилищна сграда върху общински имот,
представляващ УПИ ІV, кв.25, с площ от 820 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Камен, 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 договор за възмездно
право на строеж в имота по т.ІІ.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 283
Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда с
идентификатор №67338.552.37.3, върху имот - частна общинска
собственост с идентификатор №67338.552.37, ЦГЧ, гр.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 и
чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.47, ал.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2016год., за пристройка със застроена площ от 19 кв.м., попадаща в част
от имот - частна общинска собственост с идентификатор №67338.552.37, с
адрес: гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“.
2. Учредява право на пристрояване на Георги Милев Милев с ЕГН
……….. да изгради пристройка със застроена площ от 19 (деветнадесет)
кв.м. към съществуваща сграда с идентификатор 67338.552.37.3, с адрес:
гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“, застроена площ 16 кв.м., брой етажи: 1,
попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.552.37, (УПИ ІІI, кв.527) с адрес: гр.Сливен,
п.к.8800, бул. „Братя Миладинови“, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: комплексно
застрояване, целия с площ 10480 кв.м. по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006г., последно изменение със заповед: КД-14-20-285/04.07.2007
г. на Началник на СГКК-Сливен, при съседи: 67338.552.39,
67338.604.105,67338.552.45, 67338.552.42, 67338.552.46, 67338.552.40,
67338.552.44, 67338.552.2, 67338.552.1, 67338.552.28, 67338.552.31,
67338.552.33, 67338.552.55, 67338.552.35, 67338.552.38, 67338.552.34.

Цената на правото на пристрояване за 19 (деветнадесет) кв.м. е 4730
(четири хиляди седемстотин и тридесет) лв.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 284
Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с
идентификатор 67338.516.337 (УПИ I , кв.328 по ПУП на кв. Република“,
град Сливен) към съществуващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 67338.516.329.1.51 на „Везна” ООД

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9,
чл.38, ал. 2 от ЗОС и чл. 47, ал.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел II „Отстъпено право на строеж” в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2016 г. с пристройка в размер на 108 кв.м. към съществуващ магазин за
домашни потреби, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 67338.516.329.1.51, адрес: гр.Сливен, п.к. 8800,
кв.”Република“, бл.40, ет.0, обект 51, площ: 144,50 кв.м.в поземлен имот с
идентификатор 67338.516.337, адрес на поземления имот: гр. Сливен,
кв.”Република“, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.
2. Учредява на „ВЕЗНА” ООД с ЕИК ……….., възмездно право на
пристрояване за изграждане на пристройка в размер на 108 кв.м. (сто и
осем кв.м.) към магазин за домашни потреби, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.516.329.1.51, адрес:
гр.Сливен, п.к. 8800, кв.”Република“, бл.40, ет.0, обект 51, площ: 144,50
кв.м. в поземлен имот с идентификатор 67338.516.337,адрес на поземления
имот: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.”Република“, площ: 2027 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг вид застрояване, номер по предходен план: УПИ I, отреден „За
жилищно строителство и обществено обслужване“, кв.328 по ПУП на кв.
„Република”, гр. Сливен, стар идентификатор: 67338.516.326 при съседи:

67338.516.336, 67338.516.328, 67338.516.329, 67338.517.96, 67338.516.217,
67338.516.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед РД-18-31/19-04-2006г. на изп. директор на АК.
Цената на правото на пристрояване за 108 кв.м. е 21 771,30 лв.
(двадесет и една хиляди седемстотин седемдесет и един лв. и тридесет ст.).
3. Възлага на кмета на общината да извърши всички нормативно
определени действия в изпълнение на решението по т. 2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 285
Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот
с идентификатор 67338.516.337 (част от УПИ I, кв.328 по ПУП на
кв. Република“, град Сливен) към съществуващи самостоятелни обекти
в сграда с идентификатори 67338.516.328.3.1 и 67338.516.328.3.2
на СД „Еко-Асорти-Байчев и сие“

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.9,
чл.38, ал. 2 от ЗОС и чл. 47, ал.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Допълва раздел II „Отстъпено право на строеж” в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2016 г. с едноетажни пристройки в размер на:
- 92 кв.м.към съществуващ ресторант, представляващ самостоятелен
обект с идентификатор 67338.516.328.3.1, адрес: гр.Сливен, п.к. 8800,
кв.”Република“, бл.40, ет.1, обект 1, площ: 335 кв.м.;
- 68 кв.м. към съществуващ магазин за хранителни стоки,
представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67338.516.328.3.2,
адрес: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.”Република“, ул. „Елисавета Багряна“, ет.1,
обект 2, площ: 136,55 кв.м.в поземлен имот с идентификатор
67338.516.337,адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв.”Република“,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване.
II. Учредява на СД „Еко-Асорти-Байчев и сие” с ЕИК ……….,
възмездно право на пристрояване за изгражданена:
II.1. Eдноетажна пристройка в размер на 92 кв.м. към съществуващ
ресторант, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
67338.516.328.3.1, адрес: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.”Република“, бл.40, ет.1,

обект 1, площ: 335 кв.м., която ще се изгради в поземлен имот с
идентификатор 67338.516.337, адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к.
8800, кв.”Република“, площ: 2027 кв.м., трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид
застрояване, номер по предходен план: УПИ I, отреден „За жилищно
строителство и обществено обслужване“, кв.328, кв. „Република“, стар
идентификатор: 67338.516.326 при съседи: 67338.516.336, 67338.516.328,
67338.516.329,
67338.517.96,
67338.516.217,
67338.516.333
по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-31/19-04-2006г. на изп. директор на АК.
Цената на правото на пристрояване за 92 кв.м. е 18 545,90 лв.
(осемнадесет хиляди петстотин четиридесет и пет лв. и деветдесет ст.).
II.2. Eдноетажна пристройка в размер на 68 кв.м. към съществуващ
магазин за хранителни стоки, представляващ самостоятелен обект с
идентификатор 67338.516.328.3.2, адрес: гр.Сливен, п.к. 8800,
кв.”Република“, ул. „Елисавета Багряна“, ет.1, обект 2, площ: 136,55 кв.м.,
която ще се изгради в поземлен имот с идентификатор 67338.516.337,
адрес на поземления имот: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.”Република“, площ:
2027 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: УПИ
I, отреден „За жилищно строителство и обществено обслужване“, кв.328,
кв. „Република“, стар идентификатор: 67338.516.326 при съседи:
67338.516.336, 67338.516.328, 67338.516.329, 67338.517.96, 67338.516.217,
67338.516.333 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед РД-18-31/19-04-2006г. на изп. директор на АК.
Цената на правото на пристрояване за 68 кв.м. е 13 707,80 лв.
(тринадесет хиляди седемстотин и седем лв. и осемдесет ст.).
III. Възлага на кмета на общината да извърши всички нормативно
определени действия в изпълнение на решението по т. II.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 286
Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе
върху поземлени имоти общинска собственост, извън границите на
урбанизираните територии на гр.Кермен, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на
закона за опазване на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ при Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията предварително съгласие за
определяне на площадка или трасе за изграждане на обект: подобект 20
„Пътен надлез на км 158+777“ в землището на гр.Кермен, общ.Сливен,
област Сливен“, представляващ част от проект „Рехабилитация на
железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, засягащ общински имоти в
землището на гр.Кермен, както следва:
1. ПИ 000222, с площ от 6,672 дка и засегната площ от 2,144 дка, с
начин на трайно ползване “Друг поз. имот без определено стопанско
предназначение”, местност ”Белемите”;
2. ПИ 000236, с площ от 8,995 дка и засегната площ от 3,414 дка, с
начин на трайно ползване “За селскостопански, горски, ведомствен път”;
3. ПИ 000260, с площ от 9,183 дка и засегната площ от 0,328 дка, с
начин на трайно ползване “За селскостопански, горски, ведомствен път”;
4. ПИ 000634, с площ от 15,279 дка и засегната площ от 1,598 дка, с
начин на трайно ползване “За селскостопански, горски, ведомствен път”;
5. ПИ 000643, с площ от 7,271 дка и засегната площ от 0,215 дка, с
начин на трайно ползване “За селскостопански, горски, ведомствен път”.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 287
Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и Тодор Железчев
Петров и Мартин Тодоров Железчев в ПИ № 67338.404.407,
м. „Среди дол” по кадастралната карта на гр.Сливен,
чрез изкупуване дела на Общината

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗС, във връзка с
чл.8, ал.9 и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл. 45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба” в Годишната програма за
управление разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016 год.,
за прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор № 67338.404.407,
м. „Среди дол”, гр. Сливен, 13/977 ид.ч, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м).
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Тодор
Железчев Петров с ЕГН ……… и Мартин Тодоров Железчев с ЕГН
……….. върху недвижим имот, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.404.407 (УПИ I-1785, кв. 39 - по ПУП на СО
„Изгрев” одобрен със заповед: РД-15-1855/05.11.2008г. на кмета на
Община Сливен), местност „Среди дол”, гр. Сливен, целият с площ от 977
кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), по кадастралната карта
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Сливен одобрени със
заповед: РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК,
последно изменение със заповед: КД-14-20-129/22.02.2011 г. на началника
на СГКК-Сливен, при съседи: 67338.404.408, 67338.404.409, 67338.416.1,

67338.404.406, 67338.404.402, 67338.404.401 и 67338.552.69 чрез
изкупуване дела на общината (13/977 ид.ч.).
Цената за 13/977 ид.ч. от имота възлиза на 240 (двеста и четиридесет)
лева.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 288
Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост за 2016 г., приета с Решение №68 от
28.01.2016 г. на Общински съвет – Сливен и изменение на Решение №1083
от 19.12.2013 г. на Общински съвет Сливен за предоставяне безвъзмездно
за управление на част от имот, публична общинска собственост на
юридическо лице на бюджетна издръжка

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 8, ал. 9 и с чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14, ал. 3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел IV „Предоставяне право на ползване” в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2016 г., приета с Решение № 68 от 28.01.2016г. на Общински съвет –
Сливен, със следните обекти, находящи се в гр. Сливен, бул. „Братя
Миладинови“ №18, ет. 3:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.68.2.53 с площ
23,62 кв.м.
1.2. Самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.68.2.54 с площ
23.62 кв.м.
1.3. Самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.68.2.55 с площ
26.54 кв.м.
2. Изменя Решение №1083/19.12.2013 год. на Общински съвет
Сливен, както следва:
2.1. Изразът „предостави“ се заменя с израза „предоставят“.
2.2. Изразът „от 5 (пет) години“ се заменя с израза „до отпадане
на нуждата от тях“.

2.3. Изразът „част от масивна четириетажна сграда, публична
общинска собственост, състояща се от 2 бр. помещения с №№54 и 55,
находяща се в гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” №1“ се заменя с
израза „общински нежилищни имоти, частна общинска собственост,
представляващи:
- самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.68.2.53 с площ
23,62 кв.м.,
- самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.68.2.54 с площ
23.62 кв.м.,
- самостоятелен обект в сграда с ид. №67338.551.68.2.55 с площ
26.54 кв.м.,
находящи се в гр. Сливен, бул. „Братя Миладинови“ №18, ет.3“.
3. Настоящото решение представлява неразделна част от Решение
№1083/19.12.2013 г. на Общински съвет Сливен.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
безвъзмездно управление, в който се уреждат правата и задълженията на
двете страни, да организира предаването и приемането на имотите и да
отрази промяната в АОС №3471/09.06.2016 год., АОС №3472/09.06.2016
год. и АОС №3473/09.06.2016 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 289
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляваща помещение с полезна площ 21 кв.м.,
находящо се на ІІ-ри етаж на двуетажна масивна сграда – здравен дом и
кметство, парцел Х, кв. 36 по плана на с. Горно Александрово, общ. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл.
19, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение с полезна
площ 21 кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж на двуетажна масивна сграда –
здравен дом и кметство, парцел Х, кв. 36 по плана на с. Горно
Александрово, общ. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без ДДС;
 Депозит: 50 (петдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за пощенски услуги.
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ с предмет на дейност предоставяне на пощенски услуги или
регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския

съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и
сключването на договора за наем със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 290
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост,
представляваща свободна площ от 15.68 кв.м., преустроена като
търговски обект, разположена на І-ви етаж на триетажна масивна
сграда – училище, парцел VІІІ, им. пл. №311, кв. 57 по плана
на с. Желю войвода, общ. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл.
19, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща свободна площ от 15.68
кв.м., преустроена като търговски обект, разположена на І-ви етаж на
триетажна масивна сграда – училище, парцел VІІІ, им. пл. №311, кв. 57 по
плана на с. Желю войвода, общ. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без ДДС;
 Депозит: 50 (петдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: продажба на закуски.
 Изисквания към кандидатите: да са регистрирани като търговец по
смисъла на ТЗ.

 Изисквания към наемателя:
- да спазва изискванията на Наредба №37 от 21.07.2009 год. за
здравословно хранене на учениците, издадена от Министерството на
здравеопазването.
- да запази предназначението на обекта за продажба на закуски.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 1 и
сключването на договора за наем със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 291
Добив на дърва за огрев от общински горски фонд в землищата на
с. Раково, с.Ичера и с.Горно Александрово, за снабдяване с дърва за огрев
на местното население, в т.ч лица с увреждания с намалена
работоспособност и военноинвалиди от горски територии, собственост
на Община Сливен и включване на отдели в ЛФ 2016 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл. 111, ал.1,
чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите, чл.5, ал.1 от Наредба №8 за сечите в
горите и съгласно правното предписание на чл.3, ал.1, т.2, чл.5, ал.1, т.2,
ал.3, чл.10, ал.1, т.1, чл.12, ал.1, чл.35, чл.49, чл.50, т.4, чл.67, ал.1, т.4,
чл.71, ал.1, ал.2, т.1 ”а” и „б”, т.3, ал.5, 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”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие подотдели 174”г” – 238 м3, 144 „е” -2 м3 намиращи
се в землището на село Раково, Община Сливен, подотдел 252”и” – 226м3,
намиращ се в землището на село Ичера, Община Сливен и подотдели
327”в” - 535 м3 и 327”е” - 306 м3, намиращи се в землището на село Горно
Александрово, Община Сливен, горски територии, общинска собственост
фигуриращи в годишния план за 2016г. да бъдат включени като отдели в
Лесфонд 2016г. за снабдяване с дърва за огрев местното население в т.ч.
лица с увреждания, с намалена работоспособност над 71 % и
военноинвалиди в населените места, където Община Сливен разполага с
горска територия.
Всяко лице, включено в одобрения списък за снабдяване на местното
население с дърва за огрев от населените места, където Община Сливен

разполага с горска територия и има предвидено ползване на дървесина,
има право да закупи до 8 /осем/ пространствени кубически метра дърва за
огрев, след заплащане на цена по Приложение 2 от Решение № 246 от
26.05.2016 год. Лицата включени в останалите одобрени списъци и
непродадените от временен склад дърва за огрев, да се реализират на цена
по Приложение 3 от Решение № 246 от 26.05.2016 год. Транспорта се
организира и заплаща лично от лицето.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да проведе процедура на
основание чл.3, ал.1, т.2, чл. 10, ал.1, т.1, чл. 12, ал.1, чл. 15, ал.3 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”, във връзка с чл.112, ал.1, т.2, от
Закона за горите и чл. 5, ал. 1, т. 2 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”- открит конкурс за добив на дървесина и продажба до краен
потребител. Сечта да се извърши в подотдели 174 ”г”, намиращ се в
землището на с.Раково, подотдел 252”и”, намиращ се в землището на
с.Ичера и в подотдели 327”в” и 327”е”, намиращ се в землището на
с.Горно Александрово, горски територии - общинска собственост.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 292
Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на военноинвалиди и
военнопострадали живеещи в гр.Сливен и селата на територията на
Община Сливен, от Общинско предприятие „Земеделие,
гори и водни ресурси” гр.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен чрез Общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси“ да предостави безвъзмездно дърва за
огрев на военноинвалиди и военнопострадали, живеещи в гр.Сливен и
селата на територията на Община Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да утвърди списък за
снабдяване с дърва за огрев на военноинвалиди и военнопострадали,
живеещи в гр.Сливен и селата на територията на Община Сливен, като
всяко лице включено в утвърдения списък има право на 4 /четири/
пространствени кубични метра от горски територии, общинска
собственост. Транспортирането на дървата за огрев от временният склад,
намиращ се в близост до сечището определено от ОП „ЗГВР“ е за сметка
на лицата в утвърдения списък от Кмета на Община Сливен.
3. Дървата за огрев да бъдат предоставени от отдели одобрени за
местното население, като сечта е за сметка на Община Сливен, в частност
на Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 293
Освобождаване на управителя на „ДКЦ 1 - Сливен” ЕООД

На основание чл. 9, ал. 1, т. 4 и чл. 50, ал. 2 от Наредба за реда за
упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Не приема предложението за освобождаване на управителя на „ДКЦ
1 - Сливен” ЕООД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 294
Избор на управител на „Общинска охрана и СОТ” ЕООД гр. Сливен

На основание чл. 9, ал.1, т.4, във връзка с чл.44, ал.3 и ал.6 и чл.50 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. ИЗБИРА Петко Златев Чолаков за управител на „Общинска охрана и
СОТ-Сливен” ЕООД.
2. Утвърждава договор за възлагане управлението на „Общинска охрана
и СОТ” ЕООД Сливен.
3. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400%
от средната месечна брутна заплата в дружеството за съответния месец, но не
повече от 5/пет/ минимални работни заплати за страната.
4. Възлага на Кмета на общината да сключи с Петко Златев Чолаков
договор за управление на „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД.
5. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение
на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 295
Избор на директор и възлагане управлението
на ОП „Общински пазари” гр. Сливен

На основание чл.26, 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. Избира за директор на ОП „Общински пазари” гр. Сливен Жанета
Кънева Стойчева.
2. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за възлагане
управлението на ОП „Общински пазари” гр. Сливен Жанета Кънева
Стойчева.
3. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 296
Избор на директор и възлагане управлението
на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” гр. Сливен

На основание чл. 26, 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. Избира за директор на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” гр.
Сливен Даниела Костадинова Йорданова.
2. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за възлагане
управлението на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси” гр. Сливен с
Даниела Костадинова Йорданова.
3. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 297
Одобряване на заданиe, разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план /ПУП/за имот с проектен номер 082047 в м.”Синия
камък”, землището на с.Селиминово, община Сливен с цел изграждане на
базова станция за телекомуникационно покритие на „Булсатком”АД и
даване на предварително съгласие за учредяване право на строеж

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, ал.5 и чл.124б,
ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 283, ал.3 от
Закона за електронните съобщения, чл. 54, ал.1, т.2, във връзка с чл. 55, ал.
1, т. 3 от Закона за горите,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на
проект за Подробен устройствен план за обхвата на поземлен имот с
проектен номер 082047 в м.”Синия камък”, землището на с.Селиминово,
община Сливен с целреализиране на инвестиционни намерения –
изграждане на базова станция за телекомуникационно покритие в района,
при спазване на следните указания и условия:
● ПУП да обхваща поземлен имот с проектен номер 082047 в
м.”Синия камък”, землището на с.Селиминово, община Сливен;
● ПУП да се изработи в част план за застрояване /ПЗ/;
● 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.
2. Дава предварително съгласие за учредяване право на строеж без
промяна на предназначението на територията в полза на „Булсатком” ЕАД
с ЕИК ………, върху поземлен имот в горска територия – частна общинска
собственост, с площ на имота 1,024 дка (един дка двадесет и четири кв.м.)
и идентификатор № 082047 в землището на с.Селиминово, местност
„Синия камък“, с начин на трайно ползване: залесена територия, актуван с
акт за частна общинска собственост № 269/09.05.2016г. за изграждане на
Базова станция за телекомуникационно покритие (БС „Гавраилово“).

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 298
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за ел.кабел в землището на кв.“Речица“, гр.Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на ел.кабел 1кV
от съществуващ БКТП, находящ се в урбанизирана територия – кв.10а,
Промишлена зона, гр.Сливен, до ПИ 67338.832.50, отреден „За
предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, местност „Къра“,
землище кв.“Речица“, гр.Сливен и преминаващ през имот 67338.832.75 с
НТП „Полски път“ в същото землище и одобрява задание за неговото
проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 299
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура в землището на
с.Голямо Чочовени, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на въздушен
електропровод НН и подземен ел.кабел от ТП“Юг“, ВИ“1“ до ПИ 076005,
стопански двор, з-ще с.Голямо Чочовени, общ.Сливен, засягащи ПИ
000289, 000059 и 076007, общинска собственост в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 300
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура в землището на
с.Тополчане, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на ел.кабел 1кV
от съществуващ кабел в ПИ 000238, з-ще с.Тополчане, общ.Сливен до
регулационните граници на селото, засягащ ПИ 000238 и 000274,
общинска собственост в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 301
Приемане на решение за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти
000193/образуван от ПИ 000188/, 000198 и 000204/образуван от ПИ
000196/, местност „Балабанка”, землище с.Трапоклово, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за поземлени имоти 000193/образуван от ПИ 000188/, 000198 и
000204/образуван от ПИ 000196/, местност „Балабанка”, землище
с.Трапоклово, общ.Сливен, като се променя предназначението на
земеделските имоти и се включват в регулационните граници на населеното
място.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 302
Приемане на решение за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти
000411 и 003233, местност „Юрта”, землище с.Глушник, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за поземлени имоти 000411 и 003233, местност „Юрта”,
землище с.Глушник, общ.Сливен, като се променя предназначението на
земеделските имоти и се включват в регулационните граници на населеното
място.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 303
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището на с.Чокоба, общ.Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на ел.кабел 1кV
от съществуващ стълб на ВИ“1“ от ТП“КЗС“, находящ се в урбанизираната
територия на с.Чокоба, общ.Сливен до имотната граница на ПИ 041032,
местност „Над шехларя“, землище с.Чокоба, общ.Сливен и преминаващ
през имот 000156 с НТП „Полски път“ в същото землище и одобрява
задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 304
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план за поземлени имоти 000015, 000016 и 000260 за
разширение на съществуващ гробищен парк в поземлен имот 000180,
землището на с.Панаретовци, 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 на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти 000015, 000016 и
000260 за разширение на съществуващ гробищен парк в поземлен имот
000180, землището на с.Панаретовци, общ.Сливен, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща територията на поземлени имоти 000015, 000016,
000180 и 000260 в землището на с.Панаретовци, 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 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 305
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за ПИ 000973, м.„Акча армут”,
землището на с. Градско, 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 ПИ 000973, м.„Акча армут”, землището на с.Градско, общ.Сливен
с цел преотреждане на имота в „За обслужващ път и площадка за ВиК
съоръжения”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот 000973, м.„Акча армут”,
землището на с.Градско, 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 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 306
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
32915.70.454, м.„Стойкова бахча”, землището на с.Ичера, 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 имот с идентификатор 32915.70.454, м.„Стойкова бахча”,
землището на с.Ичера, общ.Сливен с цел преотреждане на имота в
„Туристически комплекс за екотуризъм ”, като се спазят следните указания
и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 32915.70.454,
м.„Стойкова бахча”, землището на с.Ичера, 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 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 307
Приемане на решение за съгласуване Частично изменениe
на Плана за улична регулация на кв.676 и кв.715
на „Парк „Юнак” на гр.С л и в е н

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.136 ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Съгласува Изменение на ПУП за кв.715 и кв.676 по плана на „Парк
„Юнак“, гр.Сливен с промяна на трасето на проектната улица между
кв.676 и кв.715 и провеждането му по вътрешната регулационна граница
на УПИ І в кв.676.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 308
Обявяване на процедура за автобусна линия от Общинската транспортна
схема Сливен – Градско с тръгване в 15:00 ч. от Автогара Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.17 ал.5 от Закона за
автомобилните превози и чл. 16в от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. 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:

Дава съгласие за откриване на процедура по ЗОП за възлагане на
автобусна линия от общинската транспортна схема Сливен – Градско с
тръгване в 15:00ч. от Автогара Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 309
Изменение на Решение 1152 /19.10.2006 год. на Общинския съвет – Сливен
за промяна местонахождението и сигнализацията на таксиметровите
стоянки на територията на Община Сливен

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.47 ал.1 от Наредба № 34 на
Министерството на транспорта и съобщенията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя т. 9 на Решение № 1152/19.10.2006 год., както следва:
- бул. „Стефан Стамболов” в уширението /джоба/ на западното
платно пред блок № 13 на кв. „Българка” – 6 места.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 310
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
с проект по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020,
приоритетна ос "Отпадъци", процедура BG16M1OP002-2.001
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци,
вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ с
проектно предложение "Проектиране и Изграждане на компостираща
инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, гр. Сливен"

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства по Оперативна
програма "Околна среда" 2014 - 2020, приоритетна ос "Отпадъци",
процедура BG16M1OP002-2.001 „Проектиране и изграждане на
компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени
и биоразградими отпадъци“ с проектно предложение "Проектиране и
Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени
отпадъци, гр. Сливен".
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 311
Отпускане на финансови средства на спортни клубове по Приложение №7
т.11”Резерв за допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС”
на Бюджета на Община Сливен за 2016 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска финансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
Спортен клуб по акробатика „Стефан Данчев” Сливен за участие в
Международен фестивал по гимнастика в гр. Несебър на 7 и 8 юли 2016
год.
2. Отпуска финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на
Волейболен клуб Сливен за подготовка и участие в спортни турнири.
3. Средствата да се осигурят от Приложение № 7 т.11 „Резерв за
допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС” на Бюджета на
Община Сливен за 2016 год.
4. Задължава спортните клубове да представят в срок до 30.09.2016
год. отчет за изразходване на финансовите средства.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 312
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на:
НЧ „Х. Димитър – 1937”, гр. Сливен за участие на младежки
фолклорен ансамбъл „Браво” в международен фестивал в гр. Мотрежу,
Република Франция.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 лева на:
1. Сдружение „Фолклорен танцов ансамбъл „Българка”, гр. Сливен,
за реализиране на проект: Международен фолклорен фестивал
„Пискавица” за периода 1 - 5 юли 2016 г. в гр. Баня Лука, Република Босна
и Херцеговина от Детската танцова формация на Фолклорен танцов
ансамбъл „Българка”.
2. ПМГ „Д. Чинтулов” град Сливен за участие на Младежки
театрален състав към училището в Национален младежки театрален
фестивал, гр. Русе.
ІІІ. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева
на:
1. СОУ „Хаджи Мина Пашов” – Сливен за обезпечаване направата и
тържественото връчване на наградите „Софроний Врачански” на
заслужили педагози и дейци в сферата на образованието;
2. Христо Батинков - инициатор, организатор и ръководител на
поход „По стъпките на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа” за
осигуряване на транспорт за провеждане на похода;

IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 750 /седемстотин и
петдесет/ лева на:
XI СОУ „Константин Константинов”, гр.Сливен - за участие на
децата – Христина Пламенова Желева, Габриела Димитрова Урумова и
Цветин Петров Цветилов, медалисти от международното състезание
„Математика без граници” във финалния кръг на състезанието;
V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. НЧ „Христо Ботев-1936” с. Бяла за подготовка и провеждане на
прояви, посветени на 80 години от основаването на читалището;
2. НЧ „Отец Паисий-1936”, гр. Сливен за честването на 80
годишнината на читалището;
3. НЧ „Просвета 1946” с. Божевци, относно целево финансиране по
повод 70 годишния юбилей на читалището.
VІ. ОТПУСКА финансови средства в размер на 400 лв. на Кметство
с. Чинтулово за озвучаване тържествата по случай Празника на селото
Илинден.
VІІ. Средствата да се осигурят по Решение №254/1997 год. на
Общинския съвет: /приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за
2016 г./
VIІІ. Организациите, на които се предоставят финансови средства да
представят до 30.09.2016 год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 313
Отпускане на еднократни финансови помощи

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТМЕНЯ Правилата за реда и начина за отпускане на финансови
помощи на граждани от бюджета на Община Сливен, приети с Реш. №
968/26.09.2013 год. изм. с Реш. № 1401/27.08.2014 год.
ІI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 420 /четиристотин и
двадесет/ лева на:
1. Борис Енчев Йорданов, живущ в град Сливен, ул.”Мочурите” №7
за покриване на битови разходи;
2. Вида Иванова Иванова, живуща в с. Самуилово за покриване на
битови разходи.
3. Иван Русчев Дондуков, живущ в град Сливен, ул.”Абланово” №
15-б за възстановяване и поддържане на здравословното му състояние;
4. Мима Йорданова Кирова, живуща в град Сливен, кв.”Дружба”
бл.34, вх.Б, ап.16 за лечение и поддържане на здравословното състояние на
сина й Веселин Тошков Николов;
5. Донка Динева Чешмеджиева, живуща в град Сливен, ул.”Янтра”
№2 по повод нейния 90 годишен юбилей.
6. Божидар Николаев Камбуров, живущ в гр. Сливен, кв.”Дружба”
бл.60, вх.Л, ап.1 за лекарства и социална адаптация.
7. Иван Андонов Стоянов, живущ в с. Сотиря, ул.”Христо Ботев” №3
за подпомагане на лечението му.

III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева
на:
1. Стефка Димитрова Николова за възстановяване и поддържане на
здравословното й състояние.
2. Иванка Митева Желязкова, живуща в с. Тополчане, ул.”Шипка”
№10 за вътрешна мазилка на жилището й.
ІV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на Мария Василева Иванова, живуща в с. Ковачите, общ.
Сливен за подпомагане отглеждането на двете й деца.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на:
1. Надя Радкова Митева, живуща в с. Самуилово, ул.”Първи май” №2
за физио и рехабилитационно лечение.
2. Петър Кондев Тенев, живущ в с. Гавраилово, ул.”Захари Стоянов”
№2 за възстановяване на изгорялото му жилище.
3. Пламен Димитров Димитров, живущ в гр. Сливен, кв.”Даме
Груев” бл.8, ап.39 за прегледи и лечение.
4. Светломир Стоянов Чалъков, живущ в гр. Сливен, кв.”Дружба”,
бл.28, вх. Б, ап.10 за закупуване на лекарства.
5. Юсмен Юсмен Али, живущ в с. Градско за извършване на
системни консултации, изследвания и лечение в Софийска клиника на сина
му Доан Юсмен Юсмен.
VІ. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VIІ. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.09.2016 год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 314
Отпускане на персонална пенсия на Борис Симеонов Петров,
Демир Симеонов Петров, Петранка Симеонова Петрова и
Йорданка Симеонова Петрова

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за
социално осигуряване на Борис Симеонов Петров, ЕГН ………, Демир
Симеонов Петров, ЕГН ………., Петранка Симеонова Петрова, ЕГН
………. и Йорданка Симеонова Петрова, ЕГН ………..

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 315
Отпускане на персонална пенсия на Петър Николов Димитров,
Васил Николов Димитров, Асен Николов Димитров и
Минко Николов Димитров

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за
социално осигуряване на Петър Николов Димитров, ЕГН ………, Васил
Николов Димитров, ЕГН ……….., Асен Николов Димитров, ЕГН ………. и
Минко Николов Димитров, ЕГН ………….

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 316
Отпускане на персонална пенсия на Господинка Стефанова Миткова,
Пенка Стефанова Миткова, Златка Стефанова Миткова,
Анка Стефанова Миткова, Цвета Стефанова Миткова,
Митко Стефанов Митков, Рашко Стефанов Митков

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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от Кодекса за
социално осигуряване на Господинка Стефанова Миткова, ЕГН …………,
Пенка Стефанова Миткова, ЕГН ……….., Златка Стефанова Миткова, ЕГН
……….., Анка Стефанова Миткова, ЕГН ………, Цвета Стефанова
Миткова, ЕГН ………., Митко Стефанов Митков, ЕГН …….. и Рашко
Стефанов Митков, ЕГН ………….

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 317
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел 20kV в землището на гр.Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б,
ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за изграждане на ел.кабел 20кV
от съществуващ стълб 18/17 от ВЛ 20кV“Летище“ на ПС“ТЕЦ“, до нов
БКТП в ПИ 67338.107.12, местност „Чобанка“, землище гр.Сливен и
преминаващ през имот 67338.107.40 в същото землище и одобрява задание
за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.06.2016г.

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

