Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 483
Създаване на Общинско предприятие „Градска мобилност”
и приемане на Правилник за дейността му
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.52 и чл. 53 от ЗОС, във
връзка с Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово
паркиране на моторни превозни средства на територията на Община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Създава Общинско предприятие по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗОС с
наименование Общинско предприятие „Градска мобилност”, с предмет
на дейност „Управление, поддържане и търговска експлоатация на
платената зона за паркиране, управление и организация на дейността по
принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили на
територията на Община Сливен.
2. Седалище и адрес на управление: гр. Сливен, „бул. Цар
Освободител”№ 1.
3. Срок на учредяване: За неопределен срок.
4. Приема Правилник за дейността на Общинско предприятие
„Градска мобилност”.
5. Възлага на Кмета на Община Сливен да утвърди щатно разписание
на Общинско предприятие „Градска мобилност”.
6. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на
Община Сливен и влиза в сила от 01.01.2017 г.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 484
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни
средства на територията на община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§ 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни
превозни средства на територията на община Сливен

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 485
Приемане на Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски
градини и полудневни подготвителни групи към училищата
на територията на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно чл. 59, ал. 1 от
Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 7
от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§1. Приема „Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и
полудневни подготвителни групи към училищата на територията на
Община Сливен”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 486
Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център
за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс - Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, съгласно § 18, ал. 3 от Закона
за предучилищното и училищното образование,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§1. Приема „Правилник за устройството и дейността на Център за
подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс - Сливен”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 487
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен, (приета с Решение №
792/27.02.2003 г.; изм. и доп. с Решения №№ 844 и 845/24.04.03 г.;
880 и 889/29.05.03 г.; 117/29.04.04 г.; 215/24.06.04 г.; 368/23.12.04 г.; 436/24.02.05
г.; 444/31.03.05 г.; 755/24.11.05 г.; 786/22.12.05 г.; 817 и 820/26.01.06 г.;
1023/29.06.06 г.; 1203/21.12.2006 г.; 1243/25.01.2007 г.; 1283/22.02.2007 г.;
1311/22.03.2007 г.; 1473/28.06.2007 г.; 94/14.02.2008 г.; 133/27.03.2008 г.; отм.с
Реш.№ 4395/14.04.2008 г. на ВАС и потв. с Реш. № 204/05.06.2008 г.;
Реш.133/27.03.200 г. отм. в частта на чл.38 и чл.55 с Реш. 5966 от 10.05.2010 год.
изм. и доп. с Реш. № 424/30.01.2009 г.; върната за ново обсъждане в частта на
чл.14, ал.3 от областния управител на Област Сливен със Заповед
№ РД- 11-16-14/16.02.2009 г.; изм. и доп. с Реш. № 460/17.03.2009 г.; изм.
с Реш. № 744/26.11.2009 г.; изм. и доп. с Реш. № 766/17.12.2009 год. и
Реш. № 821/18.02.2010 год.; изм. с Реш. № 952/12.08.2010 год.; изм. и доп.
с Реш. № 1096/22.12.2010 год.; изм. с Реш. № 1136/24.01.2011 год. и
Реш. № 1202/07.04.2011 год.; доп. с Реш. № 1330/07.07.2011 год., изм. и доп.
с Реш. №10/23.12.2011 год. Реш. № 246/31.05.2012 год.;
доп. с Реш. № 382/27.09.2012 год.; доп. с Реш. № 477/28.11.2012 год. и изм. и доп.
с Реш. №525/14.12.2012 год. и Реш. № 562/30.01.2013 год.; Изм.
с Реш. № 620/27.02.2013 год.; доп. с Реш. № 720/30.05.2013 год., Изм. и доп.
с Реш. № 1068/19.12.2013 год., Доп. с Реш. № 1069/19.12.2013 год., Изм. и доп. с
Реш. № 1153/27.02.2014 год., в сила от 01.10.2013 год., Изм. и доп.
с Реш. № 1200/27.03.2014 год., доп. с Реш. № 1508/27.11.2014 год.,
изм. с Реш. № 1551/16.12.2014 год., доп. с Реш. № 1670/26.03.2015 год.,
изм. с Реш. № 179/28.04.2016 год., изм. и доп. с Реш. № 258/30.06.2016 год.,
изм. с Реш. № 259/30.06.2016 год.)

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл. 11, ал. 3
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:
§ 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на 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 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 488
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 82, ал. 1 от
Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение и допълнение на 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 489
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник
за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 490
Изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Общински пазари”
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.25,
ал.4 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.Допълва чл.8 от Правилника за устройството и дейността на ОП
„Общински пазари” с нова т. 5 със следното съдържание:
Пазар за плодове и зеленчуци в кв. „Сини камъни” по Приложение № 3.
§ 2. Допълва чл. 8, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на
ОП „Общински пазари” Приложение № 1 както следва:
Нова т. 12 със следното съдържание:
Масивна двуетажна сграда, със застроена площ 465 кв. м.,
предназначена за търговия, с идентификатор № 67338.547.7.18,
разположена в поземлен имот № 67338.547.7 актувана с Акт за частна
общинска собственост № 2883/09.03.2012 г. с данъчна оценка към
момента на утвърждаване на акта 531 785.70 лв. /петстотин тридесет и една
хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и 70 стотинки/
§ 3. Изменя чл. 8, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на
ОП „Общински пазари”, Приложение № 2, както следва:
3.1. Отписва позиция № 3 „Автоспирка” със стойност 5853 лв., която
да се върне в активите на общината.
3.2. Отписва позиция № 13 конструкция „Стар пазар за цветя” със
стойност 2655 лв. - ликвидирана.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 491
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.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 492
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.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Изменение на бюджета на община Сливен – м.
декември 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 - Второстепенни разпоредители с бюджет – 2016
г.
7. Приложение № 7 - За финансови средства за спортна дейност по
функции „Бюджет 2016 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 493
Одобряване на План–сметка за 2017 г. за разходите за поддържане
на чистотата на териториите за обществено ползване,
събиране, извозване, предварително третиране и обезвреждане на
битовите и др. отпадъци от община Сливен

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66,
ал. 1 на Закона за местните данъци и такси и чл. 16, ал. 1 на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставени права на територията на Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема План–сметка за 2017 г. за разходите за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване, събиране, извозване,
предварително третиране и обезвреждане на битовите и др. отпадъци от
община Сливен, както следва:
№

Текущи разходи за:

лева

I. Сметосъбиране и сметоизвозване
1

Сметосъбиране и сметоизвозване от гр. Сливен до РДНО - Ямбол

2

Събиране на опасни отпадъци от домакинствата.
Всичко сметосъбиране и сметоизвозване гр.Сливен:

2 804 016
4 800
2 808 816

3

Сметосъбиране и сметоизвозване от селата - (2 пъти мес.) до РДНО Ямбол

199 866

4

Сметосъбиране и сметоизвозване от гр. Кермен и села - (3 пъти мес.
лято) до РДНО - Ямбол

313 349

Всичко сметосъбиране и сметоизвозване села:
Всичко по I - Сметосъбиране и сметоизвозване от Община Сливен

513 215
3 322 031

II. Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения.
1 170 000

1

Предварително третиране (сепариране) преди депониране на битови
отпадъци

2

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

234 000

3

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

203 280

4

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

5

Обезпечения по чл.60 от ЗУО

6

Отчисления по чл.64 от ЗУО

7

Мониторинг на регионално депо.

8 520

8

Абонамент за информационнa система Депо Инфо

3 000

9

Транспорт и пречистване на инфилтрат РДНО

10 Mониторинг нa закрито ДНО с.Сотиря .
11 Транспорт и пречистване на инфилтрат закрито ДНО, с.Сотиря
12 Oхрана на закрито ДНО с.Сотиря .
Всичко II - Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други
съоръжения:

40 656
62 160
1 128 000

54 000
6 780
54 000
116 545
3 080 941

III. Чистота на териториите за обществено ползване.
1

Почистване обществени места, гр.Сливен.

2

Зимно почистване в гр.Сливен.

1 228 579
175843

70 000
3

Почистване на нерегламентирани сметища около населените места.

4

Почистване от отпадъци на общинските пътища.

5

Почистване други населени места

6

Други – инспектори други дейности по ООС .

36 000
170 000
109 100

Всичко III - Чистота на териториите за обществено ползване:

8 192 494

Общо за всички текущи разходи:

1
2

1 789 522

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

72 000

СМР - регионално депо за неопасни отпадъци

21 200

Всичко капиталови разходи:

93 200

Всичко план-сметка:

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

8 285 694

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 494
Изменение на Решение № 1402 от 27.08.2014 г. за приемане на методика
по чл. 17 от Наредба за изменение и допълнение на 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

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 82, ал. 1 от
Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

§ 1. В т. 3, буква „е” числото „750” се заменя с „650”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 495
Промяна в състава и ръководствата на Постоянните комисии

На основание чл.20, ал.2 вр. чл.18, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, във вр. чл.21, ал.1,
т.1 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Избира
НУЗАОСКИРОС
ПОДОСНКВОА.

Кръстинка Дечева за Председател на ПК
на основание чл.20, ал.2 вр. чл.18, ал.1

по
от

2. Избира за член на ПК за децата, младежта и спорта Радостин
Бозуков.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 496
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Първото тримесечие на 2017 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
Първото тримесечие на 2017 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН ПРЕЗ ПЪРВВОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
м. януари
1. Годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2017 година.
2. Утвърждаване на списък на общинските жилища по
предназначение за 2017 год.
3. Утвърждаване Програма за отпускане на стипендии и финансово
стимулиране на деца и младежи за 2017 година.
4. Утвърждаване План за младежта за 2017 година.
м. февруари
1. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН - община Сливен
за 2016 г.
2. Утвърждаване годишния отчет за дейността на Фонд „Култура“
към Община Сливен и Годишната приходно-разходна план-сметка за 2016
год.
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска
собственост по изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 год.
4. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на
територията на община Сливен.
м. март
1. Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и неговите
постоянни комисии за периода 01.07.2016 – 31.12.2016 год.
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Сливен,
приети от м. юни до 31.12.2016 год.
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска
собственост по изпълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 год.
4. 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
№ 497
Приемане на Декларация против изграждането на бежански центрове
от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти
на територията на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ПРИЕМА ДЕКЛАРАЦИЯ против изграждането на бежански
центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални
имигранти на територията на Община Сливен, със следното
съдържание:
ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние, общинските съветници в Общински съвет – Сливен сме
категорично против изграждането на бежански центрове от отворен и/или
затворен тип и заселването на имигранти на територията на общината.
Считаме, че подобни действия трябва да бъдат съобразени с мнението на
гражданите по този общонационален проблем.
Настояваме:
1. Да не се допуска разкриване на имигрантски центрове от открит
и/или закрит тип на територията на Община Сливен.
2. Да се предприемат всички позволени от закона действия, за да не
се допусне изграждане от страна на централната държавна власт на
подобни центрове на територията на Община Сливен.

3. Категорично заявяваме, че за решаването на въпроси, касаещи
местната сигурност, от приоритетно значение е мнението на гражданите.
Никой няма право да налага на обществото решения, които изискват
широко и открито обществено обсъждане или дори провеждането на
местен референдум.
Настоящата декларация да бъде изпратена до Президента на Република
България, Министър-председателя на Република България и Областния
управител на Област Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 498
Упълномощаване на Кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по проект ид. № BG04-02-03-017
„Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив
модел за енергиен мениджмънт в четири сгради със социално
предназначение, Община Сливен”

На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Сливен да подпише Запис на
Заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски и без удръжки
от какъвто и да е характер за сумата на авансовото плащане – до 236 119,51
лева (двеста тридесет и шест хиляди сто и деветнадесет лева и петдесет и
една стотинки) по договор BG04-02-03-017-08 „Подобряване на
енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен
мениджмънт в четири сгради със социално предназначение, Община
Сливен“, финансиран по програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 499
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
„Развитие на социалното предприемачество в община Сливен” по
процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество”,
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., одобрение на Споразумение за общинско сътрудничество с
партньора по проекта и предоставяне за безвъзмездно ползване за дейностите
по проекта на фоайе на зала „Сливен“ – 1-ви и 2-ри етаж
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да подаде проектно предложение
„Развитие на социалното предприемачество в община Сливен” по
процедура
BG05M9OP0012.006
„Развитие
на
социалното
предприемачество”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г. със стойност до 391 166 лв., 100% от
които безвъзмездна финансова помощ.
2. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество с Фондация
„Регионален център за икономическо развитие“.
3. Предоставя за безвъзмездно ползване фоайе на 1-ви и 2-ри етаж от
зала „Сливен“ за дейностите по проекта за срок - до одобряване на
окончателен доклад по проекта.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид крайния срок за
подаване на проектното предложение допуска предварително изпълнение
на Решението.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 500
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
находящи се в с.Малко Чочовени, 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 Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост като в Раздел І - Продажба се добавят: УПИ
VІІІ с площ 700 кв.м., УПИ ІХ с площ 630 кв.м. и УПИ Х с площ 630 кв.м.
в кв.8, отредени за жилищно строителство по действащия план на с.Малко
Чочовени, общ.Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти – частна общинска собственост:
1.Урегулиран поземлен имот VІІІ в кв.8, с неуредени
регулационни отношения, с площ от 700 кв.м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 17 от 06.07.2000г., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.
Начална цена 2321 лева без ДДС.
2.Урегулиран поземлен имот ІХ в кв.8 с площ от 630 кв.м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 18 от 06.07.2000г., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени,
общ.Сливен.
Начална цена 2090 лева без ДДС.
3. Урегулиран поземлен имот Х в кв.8 с площ от 630 кв.м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 19 от 28.08.2000г., отреден за

жилищно строителство по действащия план на с.Малко Чочовени,
общ.Сливен.
Начална цена 2090 лева без ДДС.
ІІІ. 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 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 501
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Злати войвода, 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. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост като в Раздел І - Продажба се добавя:
поземлен имот с идентификатор № 30990.50.93 с площ от 634 кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване
(до 10 м), по кадастралната карта на с.Злати войвода, общ.Сливен,
одобрена със заповед РД-18-33/22.06.2007г. на началника на СГККСливен, адрес на поземления имот: с.Злати войвода, местност „Кашла
дере“
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор № 30990.50.93 с площ от 634 кв.м., трайно предназначение
на територията: урбанизирана и нтп: ниско застрояване (до 10 м), по
кадастралната карта на с.Злати войвода, общ.Сливен, одобрена със заповед
РД-18-33/22.06.2007г. на началника на СГКК-Сливен, адрес на поземления
имот: с.Злати войвода, местност „Кашла дере“, актуван с акт за частна
общинска собственост № 88 от 14.09.2016г.
Начална цена 3040 лева (три хиляди и четиридесет лв.) без ДДС.
ІІІ. 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 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 502
Продажба на имоти - частна общинска собственост, съставляващи
поземлени имоти с идентификатори № 68117.11.9526 и № 68117.11.6526 в
местността “Юрта“ 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:
I. 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 „Юрта“,
както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.511.9526, с площ от
0,895 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство,
актуван с АОС № 344/16.11.2015г.;
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.511.6526, с площ от
1,149 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство, стар
идентификатор 6718, актуван с АОС № 370/10.10.2016г.
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 „Юрта“ по плана на новообразуваните
имоти, одобрен със Заповед № РД-11-09-03/26.04.2004 г. на Областен
управител:
1. Поземлен имот с идентификатор № 68117.511.9526, с площ от
0,895 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на

трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство, при
съседи: 68117.11.6631, 68117.11.9522, 68117.11.6655, 68117.11.9527,
68117.11.6654, 68117.11.6633, актуван с АОС № 344/16.11.2015г.,
Начална тръжна цена 800 лв. (осемстотин лв.).
2. Поземлен имот с идентификатор № 68117.511.6526, с площ от
1,149 дка, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство, стар
идентификатор 6718, при съседи: 68117.11.6717, 68117.11.6718,
68117.11.9507, актуван с АОС № 370/10.10.2016г.
Начална тръжна цена 900 лв. (деветстотин лв.).
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 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 503
Продажба на имот - частна общинска собственост от ОбПФ,
съставляващ поземлен имот с № 000167 в землището на село Струпец

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 Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. 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
поземлен имот № 000167, находящ се в землището на с.Струпец, местност
„Ченгене шили“, с площ от 15,397 дка, 4 категория на земята, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:
друга територия нестопанска, актуван с АОС № 29/13.06.2008г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ имот с №
000167, с площ 15,397 дка, местност „Ченгене шили“, с начин на трайно
ползване: друга територия нестопанска, четвърта категория, находящ се в
землището на с.Струпец, общ.Сливен, актуван с АОС 29/13.06.2008г.
Начална тръжна цена: 15 000 лв. /петнадесет хиляди лв./.
III. 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 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 504
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на
Община Сливен от Зейнеб Реджебова Мехмедова в ПИ с идентификатор
67338.441.251, м. Селището, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.36 от ЗС, 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 и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016г. с
46/805 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.441.251, целият с
площ от 805 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, местност Селището, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за вилна сграда.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Зейнеб
Реджебова Мехмедова с ЕГН …………., върху поземлен имот с
идентификатор 67338.441.251, целият с площ от 805 кв.м., адрес: гр.
Сливен, п.к. 8800, местност Селището, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за вилна сграда,
номер по предходен план: 536 при съседи: 67338.441.218, 67338.440.315 по
КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния
директор на АК, последно изменение със заповед: 18-5542/12.07.2016г. на
началник на СГКК-Сливен, чрез изкупуване дела на Общината,
представляващ 46/805 ид. ч. от поземления имот.
Оценката на общинската част от недвижимия имот, възлиза на 574 лв.
(петстотин седемдесет и четири лева) без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 505
Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с
идентификатор 67338.542.29 (УПИ II, кв.192 по ПУП на кв. „Клуцохор“,
град Сливен) към съществуваща сграда с идентификатор
67338.542.29.12 на Милчо Георгиев Николов
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
2016г. с пристройка в размер на 43,07 кв.м. към съществуващ кафеаперитив, представляващ сграда с идентификатор 67338.542.29.12, адрес на
сградата: гр. Сливен, п.к. 8800, ул.”Георги Икономов“, № 80, площ: 169
кв.м. в поземлен имот с идентификатор 67338.542.29, адрес на поземления
имот: гр. Сливен, кв.”Клуцохор“, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект,
комплекс.
2. Учредява на Милчо Георгиев Николов, ЕГН ………., възмездно
право на пристрояване за изграждане на пристройка в размер на 43,07
кв.м. (четиридесет и три цяло и седем стотни кв.м.) към кафе-аперитив,
представляващ сграда с идентификатор 67338.542.29.12, адрес на сградата:
гр. Сливен, п.к. 8800, ул.”Георги Икономов“, № 80, застроена площ: 169
кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за обществено хранене, стар
идентификатор: 67338.542.29.8, 67338.542.29.7, 67338.542.29.1 в общински
поземлен имот с идентификатор 67338.542.29, адрес на поземления имот:
гр. Сливен, кв.”Клуцохор“, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект,

комплекс при съседи: 67338.541.1, 67338.542.9 67338.542.15 по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със
заповед: КД-14-20-126/22.02.2011г. на началника на СГКК-Сливен.
Цената на правото на пристрояване за 43,07 кв.м. е 8 683 лв. (осем
хиляди шестстотин осемдесет и три лв.).
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 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 506
Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти, частна общинска
собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и
чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14, ал. 3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел IV „Предоставяне право на ползване” в Годишната п
рограма 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 имоти:
1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.564.48.1.75
с площ от 42,40 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.564.48 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Даме Груев“ бл. 29, ет. 0, обект 75, актуван с АОС
№3470/09.06.2016 г.
1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.525.14.1.16
с площ от 17,47 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.525.14 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Българка“ бл. 3, вх. А, ет. 0, обект 16, актуван с АОС
№3534/24.11.2016 г.
1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.525.14.1.17
с площ от 18.07 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.525.14 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Българка“ бл. 3, вх. А, ет. 0, обект 17, актуван с АОС
№3535/24.11.2016 г.
1.4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.525.14.1.18
с площ от 20,35 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.525.14 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:

гр. Сливен, кв. „Българка“ бл. 3, вх. А, ет. 0, обект 18, актуван с АОС
№3536/24.11.2016 г.
1.5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.525.14.1.23
с площ от 12.88 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.525.14 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Българка“ бл. 3, вх. А, ет. 0, обект 23, актуван с АОС
№3537/24.11.2016 г.
1.6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.525.14.1.24
с площ от 15.10 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.525.14 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Българка“ бл. 3, вх. А, ет. 0, обект 24, актуван с АОС
№3538/24.11.2016 г.
2. Да се предоставят на Областна дирекция на МВР - Сливен
безвъзмездно за управление следните имоти, частна общинска собственост:
2.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.564.48.1.75
с площ от 42,40 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.564.48 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Даме Груев“ бл. 29, ет. 0, обект 75, актуван с АОС
№3470/09.06.2016 г.
2.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.525.14.1.16
с площ от 17,47 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.525.14 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Българка“ бл. 3, вх. А, ет. 0, обект 16, актуван с АОС
№3534/24.11.2016 г.
2.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.525.14.1.17
с площ от 18.07 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.525.14 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Българка“ бл. 3, вх. А, ет. 0, обект 17, актуван с АОС
№3535/24.11.2016 г.
2.4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.525.14.1.18
с площ от 20,35 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.525.14 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Българка“ бл. 3, вх. А, ет. 0, обект 18, актуван с АОС
№3536/24.11.2016 г.
2.5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.525.14.1.23
с площ от 12.88 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.525.14 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:
гр. Сливен, кв. „Българка“ бл. 3, вх. А, ет. 0, обект 23, актуван с АОС
№3537/24.11.2016 г.
2.6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.525.14.1.24
с площ от 15.10 кв.м., разположен в поземлен имот с ид. №67338.525.14 по
КККР, одобрени със заповед №РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес:

гр. Сливен, кв. „Българка“ бл. 3, вх. А, ет. 0, обект 24, актуван с АОС
№3538/24.11.2016 г.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
безвъзмездно управление, в който се уреждат правата и задълженията на
двете страни, да организира предаването и приемането на имотите и да
отрази промяната в АОС №3470/ 09.06.2016 г., АОС №3534/24.11.2016 г.,
АОС №3535/24.11.2016 г., АОС №3536/24.11.2016 г., АОС №3537/24.11.2016
г., АОС №3538/24.11.2016 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 507
Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване
на общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляващ дървена барака с площ 70 кв.м., разположена в двора на
ІV ОУ „Димитър Петров”, гр. Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 1
от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие да бъде продължен с още 3 (три) години, считано от
05.03.2017 г., срокът на договор за наем, сключен на 04.03.2017 год. за
временно и възмездно ползване под наем на общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляващ дървена барака с площ 70
кв.м., разположена в двора на ІV ОУ „Димитър Петров”, гр. Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс
№1 към договора за наем от 04.03.2014 год., за срока по т. 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 508
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот,
частна общинска собственост, представляващ част от І-ви етаж на
двуетажна масивна сграда с ид. №67338.551.86.1, находяща се в гр.
Сливен, ул. „Д-р Константин Стоилов” №12, състояща се от офис №1,
офис (зала) №2 и ½ част от фоайе, с обща полезна площ 37 кв.м

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9 и с
чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с им
оти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение №68 от 28.01.2016
г. на Общински съвет Сливен, като в раздел V. „Отдаване под наем“ се съз
дава нова точка, и в графа „Имот“ се вписва “ част от І-ви етаж на
двуетажна масивна сграда с ид. №67338.551.86.1, находяща се в гр.
Сливен, ул. „Д-р Константин Стоилов” №12, състоящ се от офис №1, офис
(зала) №2 и ½ част от фоайе, с обща полезна площ 37 кв.м“, в графа „площ
“ се вписва „37 кв.м.“, а в графа „Описание“ се вписва „за нуждите на
ЮЛСНЦ“.
2. Да се отдаде под наем без търг или конкурс общински нежилищен
имот, частна общинска собственост, представляващ част от І-ви етаж на
двуетажна масивна сграда с ид. №67338.551.86.1, находяща се в гр.
Сливен, ул. „Д-р Константин Стоилов” №12, състоящ се от офис №1, офис
(зала) №2 и ½ част от фоайе, с обща полезна площ 37 кв.м., на Сдружение
с нестопанска цел „Младежки център за неформално образование –
Сливен”, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Д-р
Константин Стоилов” №12, с Булстат:…………., регистрирано по ф.д.
№233/2007 год. на Сливенски окръжен съд, осъществяващо дейност в
обществена полза, представлявано от Таня Тимонова Евтимова –

Председател, при следните условия: месечна наемна цена – 74 лева (без
ДДС) и срок на договора – 1 (една) година.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т. 2 на настоящото решение условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 509
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска
собственост, представляващa помещение с площ 17,69 кв.м., разположено
на І-ви етаж на учебния корпус в VІІІ ОУ „Юрий Гагарин”, гр. 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 отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляващa помещение с площ 17,69 кв.м.,
разположено на І-ви етаж на учебния корпус в VІІІ ОУ „Юрий Гагарин”,
гр. Сливен.
2. Определя следните условия за отдаване под наем на имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 100 (сто) лева, без ДДС;
 Депозит: 100 (сто) лева;
 Стъпка на наддаване: 10 (десет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: дентален кабинет;
 Изисквания към кандидатите:
- да са дентални лекари с придобита специалност „Дентална
медицина”;
- да имат сключен договор с НЗОК за „Дентална медицина”.
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 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 510
Приемане на ценоразпис за продажба
на прогнозни количества стояща дървесина на корен, за продажба на
добита дървесина на временен склад и суха и паднала дървесина,
остатъци от дървесина в сечището след тяхното освидетелстване и
отсечена и неизвозена дървесина в сечищата след поваляне на стъблата
от горски територии, общинска собственост
На основание чл.21, ал.1 т.8, т.12 от ЗМСМА, и във връзка с чл.71 от
„Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава ценоразпис съгласно чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4 т.5 и
т.6 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, както следва:
Приложение №1
ЦЕНОРАЗПИС
ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕННИ
СКЛАДОВЕ ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Категория/ сортименти,съгл. чл.71 ,ал.1, т.4 и т.5 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”
1
1. ИГЛОЛИСТНИ
1.1. ЕДРА
1.1.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край по големи от 30 см.

мин.цена
лв./п.л.м3
без ДДС
2

Бял бор
Черен бор
Смърч
Здгл и др.игл.
1.1.2. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 18 до 29 см.
Бял бор
Черен бор
Смърч, дгл и др.игл.
1.2. СРЕДНА
1.2.2. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 14 до 17 см.
Бял бор
Черен бор(см., здг)
Смърч, здгл
1.2.3 Обли греди
1.2.3 Технологична дървесина от средна
1.3. ДРЕБНА
Ритловици
Технологична – игл.
1.3. ДЪРВА
1.4.1. Дърва
1.4.2. Технологична
2. ШИРОКОЛИСТНИ
2.1. ЕДРА
2.1.3. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край по-големи от 30см.
-твърди – дъб, яв, яс
-бук
-меки ( трп и др.)
2.1.4. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 18 до 29 см.
-твърди-дъб, яв, яс и др. шир.
-бук
-меки ( трп и др.)
2.2. СРЕДНА
2.2.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 14 до17см
-твърди-дъб
-бук
-меки
2.2.2. Технологична дървесина (бк, зд, бл, гбр, зд и др.шир.)
-твърди
2.2.3. Трепетлика и други меки широколистни
2.3. ДРЕБНА – техн.
-твърди
-меки (трепетлика и други)
2.4. Дърва за огрев
2.4.1. Технологична дървесина (бк, зд, бл, гбр, зд и др.шир.)
2.4.1.3. Технологична дървесина (трепетлика и други меки широколистни)
2.4.2. ОЗМ
2.4.3.1. Дърва от твърди широколистни / дъб, бук ,габър,ясен,цер/
2.4.3.3. Дърва от меки широколистни

95
86
97
97
85
76
90

67
65
70
61
55
60
55
55
55

100
88
71
92
85
66

70
68
61
58
55
58
55
58
55
60
58
55

Приложение №2
ЦЕНОРАЗПИС
ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА
ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Категория/ сортименти,съгл. чл.71 ,ал.1, т.6 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”
1
1. ИГЛОЛИСТНИ
1.1. ЕДРА
1.1.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край по големи от 30 см.
Бял бор
Черен бор
Смърч
Здгл и др.игл.
1.1.2. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 18 до 29 см.
Бял бор
Черен бор
Смърч, дгл и др.игл.
1.2. СРЕДНА
1.2.2. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 14 до 17 см.
Бял бор
Черен бор
Смърч, здгл
1.2.3 Обли греди
1.2.3 Технологична дървесина от средна
1.3. ДРЕБНА
Ритловици
Технологична – игл.
1.3. ДЪРВА
1.4.1. Дърва
1.4.2. Технологична
2. ШИРОКОЛИСТНИ
2.1. ЕДРА
2.1.3. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край по-големи от 30см.
-твърди – дъб, яв, яс
-бук
-меки ( трп и др.)
2.1.4. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 18 до 29 см.
-твърди-дъб, яв, яс и др. шир.
-бук
-меки ( трп и др.)
2.2. СРЕДНА
2.2.1. Трупи за бичене с диаметър на тънкия край от 14 до17см
-твърди-дъб
-бук
-меки
2.2.2. Технологична дървесина (бк, зд, бл, гбр, зд и др.шир.)

мин.цена
лв./п.л.м3
без ДДС
2

70
61
72
72
60
51
65

42
40
45
36
30
35
30
30
30

75
63
46
67
60
41

45
43
36

-твърди
2.2.3. Трепетлика и други меки широколистни
2.3. ДРЕБНА – техн.
-твърди
-меки (трепетлика и други)
2.4. Дърва за огрев
2.4.1. Технологична дървесина (бк, зд, бл, гбр, зд и др.шир.)
2.4.1.3. Технологична дървесина (трепетлика и други меки
широколистни)
2.4.2. ОЗМ
2.4.3.1. Дърва от твърди широколистни / дъб, бук ,габър,ясен,цер/
2.4.3.3. Дърва от меки широколистни

33
30
33
30
33
30
35
33
30

Приложение №3
ЦЕНОРАЗПИС
ЗА ПРОДАЖБА НА СУХА И ПАДНАЛА ДЪРВНЕСИНА,
ОСТАТЪЦИ ОТ ДЪРВЕСИНА В СЕЧИЩЕТО СЛЕД ТЯХНОТО
ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ И ОТСЕЧЕНА И НЕИЗВОЗЕНА ДЪРВЕСИНА В СЕЧИЩАТА
СЛЕД ПОВАЛЯНЕ НА СТЪБЛАТА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Категория/ сортименти,съгл. чл.71 ,ал.1, т.1, 2 ,3 от "Наредба за условията и
мин.цена
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии лв./пространствен
държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни
м3
горски продукти”
без ДДС
1. ИГЛОЛИСТНИ
1.3. ДЪРВА
1.4.1. Дърва от СПД и остатъчна дървесина
2. ШИРОКОЛИСТНИ
2.4. Дърва за огрев от СПД и остатъчна дървесина
2.5. Вършина (бк, зд, бл, гбр, зд и др.шир.)
2.6 Пънове
2.6 Колове

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

8
13
4
8
25

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 511
Одобряване на кандидата, класиран на първо място и класирането
по ред на следващия участник в преведения конкурс за възлагане
управлението на „ДКЦ 1-Сливен” ЕООД гр. Сливен

На основание чл.11 ал.2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията
за реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава предложеното от комисията класиране на участниците
в проведения конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 - Сливен” ЕООД
гр. Сливен.
2. Одобрява кандидата, класиран на първо място за управител на
„ДКЦ 1 - Сливен” ЕООД гр. Сливен.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи с д-р Атанас Костов
Грунов договор за управление на „ДКЦ 1 - Сливен” ЕООД гр. Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 512
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за въздушен eл.провод НН в землището на с.Сотиря, 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 трасе на ел.провод НН от
стълб №21/1, ВИ“Изток“ от ТП“Пчелина“, ВЛ“Чуката“, ПС“Комуна“ до
ПИ 68117.11.6610, местност „Юрта“, з-ще с.Сотиря, общ.Сливен, за
осъществяване на инвестиционно намерение „Селскостопанска постройка
- навес“, преминаващ през ПИ 68117.11.9503, местност „Юрта“ с НТП
„Полски път“ и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 513
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за трасе на ел.кабел в землищата на с.Злати войвода и
с.Ковачите, 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 трасе на ел.кабел 1кV от
БКТП в ПИ 37530.31.30, местност “Ярамли“, з-ще с.Ковачите, общ.Сливен
до ПИ 30990.33.35, местност “Сливенски път“, землище с.Злати войвода,
общ.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 514
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
водопровод в землището на кв.“Речица“, гр.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 трасе на водопровод от
съществуващ водопровод в ПИ 67338.845.59 до ПИ 67338.845.36, отреден
„За складова база за селскостопанска техника и производство на пелети“,
местност „Дотлука“, землище кв.“Речица“, гр.Сливен и преминаващ през
имот 67338.845.59 с НТП „Полски път“ в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 515
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
ел.кабел в землището на кв.“Речица“, гр.Сливен

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 трасе 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 516
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
ел.кабел в землището на с.Чокоба, 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 трасе 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 517
Приемане Програма за развитие на читалищната дейност
в Община Сливен за 2017 година

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община
Сливен за 2017 година.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА
СЛИВЕН ЗА 2017 ГОДИНА
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен за
2017 година е създадена в изпълнение на чл. 26а ал.2 от Закона за народните читалища
/ЗНЧ/ въз основа на направените от народните читалища в общината предложения за
дейността им през 2017 година.
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен цели
обединяване усилията за по-нататъшното развитие и утвърждаване на читалищата като
притегателни културно-просветни, обществени, информационни центрове и
самоуправляващи се институции, реализиращи разнообразни дейности, целящи
съхранението на традицията и културната ни идентичност, изпълняващи и задачи от
държавната и общинската културна политика.
Програмата ще подпомогне и популяризира годишното планиране и
финансиране на читалищните дейности.
І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
На територията на Община Сливен своята дейност осъществяват 53 народни
читалища. Всички читалищни организации са регистрирани по ЗНЧ и са предали
годишните си планове за 2017г. Изключение прави НЧ „Христо Кючуков 2013”, което
не е предало своя план за поредна година. Това показва, че читалището не развива
дейност и не функционира съгласно изискванията на Закона за народните читалища.
През 2017г. общата численост на щатните бройки на читалищните работници в община
Сливен ще бъде 101 /сто и една/. Това е бройката към 2016 г. и не са правени постъпки
за завишаване.
Община Сливен се характеризира с развита културна инфраструктура, за която
съществен принос имат и народните читалища, особено за съхранение и развитие на
духовните ценности и традиции в малките населени места, за развитие на ефективна
културна дейност като устойчив фактор за развитие на местните общности. Активно е
взаимодействието на Община Сливен с народните читалища, изградено на основата на
партньорство, при спазване на законодателството и основано на принципите на
отчетност, публичност и прозрачност.
II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Програмата цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и
утвърждаване на читалищата като модерни, многопрофилни, многоцелеви и активни
центрове със съществено значение за развитието на местните общности, фактор за
обогатяване местния културен живот, социалната и образователна дейност, запазване
на традициите, възпитаване в национално самосъзнание, осигуряване на достъп до
информация. Тя цели да подпомогне организирането и реализацията на комплекса от
дейности, както и да съдейства
за повишаване активността на читалищните
настоятелства за съхраняване на българските традиции, създаване на благоприятна
среда за всички възрастови групи, ползващи услугите на читалищата в общината,
стимулиране на гражданското участие.

IІІ. ОСНОВНИ
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ В
ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ 2017 г.
1. Насърчаване и подкрепа на читалищата в община Сливен за осъществяване на
основната им дейност и прилагането на съвременни форми на работа за постигане
съвременна визия на читалищната дейност:
- запазване и развитие на българските традиции и обичаи, песенното и танцово
наследство.
- развитие на любителското творчество, разширяване работата с различни
възрастови групи и привличане на деца и младежи.
- представяне на привлекателни форми за опознаване на миналото и традициите,
запазване и укрепване на националното самосъзнание и културната идентичност, на
обичаите на българския народ и конкретното населено място.
2. Запазване на позициите на народните читалища като съвременни културнопросветни и информационни центрове и разширяване обхвата на тяхната дейност в
значими обществени и социални сфери.
- осигуряване на достъп до информация и комуникация чрез превръщането на
читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване
на населението.
- насърчаване на социалното единство и солидарност между различните
социални групи. Превръщането на читалището в място за общуване, дарителски
акции, културна и социална интеграция, включително и на хора в риск, неравностойно
положение, етнически общности.
- засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и
формирането на активно гражданско общество.
- укрепване на читалищната дейност в партньорство с местната власт, с
културните и образователни институции, с представители на бизнеса, НПО и др. за
реализиране на съвместни инициативи и проекти.
- установяване на трайни и ползотворни контакти с организации в страната и
чужбина.
3. Поддържане и развитие на материалната и материално-техническата база на
народните читалища:
- чрез финансиране на основни и текущи ремонтни дейности със средства от
общинския бюджет.
- чрез собствени приходи и кандидатстване и реализиране на проекти.
ІV. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И
ЗАДАЧИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНАТА
1. БИБЛИОТЕЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Уреждането и поддържането на библиотеки и читални е една от основните
дейности за всички читалища и те полагат усилия за доброто качество на предлаганите
библиотечни услуги. Читалищните библиотеки са обществени библиотеки и имат
образователни, информационни и културни функции. Читалищната библиотека е
културният институт във всяко малко населено място, в който се събират, обработват,
организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване печатни и други
произведения и информация, включително за книжовното и литературно културно
наследство. Те осигуряват правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до
информационно обслужване и съдействат за изграждането на гражданското и

информационно общество. Читалищните библиотеки са изградени на принципите на
близост, достъпност и оперативност. В тринайсет читалища се развиват и дейности
свързани със създаването и поддържането на електронни информационни системи и
превръщане на читалищата в място за достъп до информация и комуникация за всеки.
И през 2017 година усилията на читалищата за подобряване качеството на
библиотечните и информационни услуги ще бъдат насочени към:
 Обновяване на библиотечния фонд чрез закупуване на нова литература, участие
в проектни сесии на Министерството на културата, осигуряване на дарения и други.
 Целенасочена дейност с деца и младежи за приобщаване към книгата и четенето
чрез развиването на различни форми на дейност: организиране на детски утра,
литературни четения в детските градини и училища, срещи с детски автори и други.
Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/
фокусира общественото внимание именно върху значимостта на четенето. Читалищата,
посредством своите библиотеки са единственият проводник на ограмотяване или
самоусъвършенстване и повишаване на нивото на грамотност в малките населени
места, в които не винаги има и училище.
 Подреждане на тематични витрини /изложби, табла/ за исторически дати,
творчеството на автори с местно, национално или световно значение; отбелязване
годишнини на български и световни писатели и творци; срещи с местни и национални
творци.
 Провеждане на образователни викторини по повод годишнини на бележити
дейци и дати от българската история.
 Постигане на устойчивост на дейностите по проект „Българските библиотеки –
място за достъп до информация и комуникация за всеки” чрез Фондация „Глобални
библиотеки – България”.
 Организиране на информационни кампании в партньорство с органите на
местното самоуправление, свързани с реализирането на дейности за развитие на
обществените процеси във всички сфери на обществения и социалния живот.
 Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
 Извършване на краеведска дейност.
 Участие в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи.
 Съдействие за повишаване на образователното ниво, продължаващото
образование, информираността, социалната интеграция и разширяването на електронен
достъп до информация.
 Набиране на представителни колекции от чуждестранна литература във всички
области на знанието.
 Съхраняване, набавяне и опазване на ръкописи, архивни документи, редки и
ценни старопечатни книги.
2. ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА
ТВОРЧЕСТВО

ДЕЙНОСТ

И

ЛЮБИТЕЛСКО

Към читалищата в Община Сливен работят различни по жанрове самодейни
състави, школи по изкуствата, клубове и други форми, чрез които читалищните
настоятелства развиват художествено-творческа дейност:
2.1. Любителски състави
2.1.1. Временни

- коледари – Г. Александрово, Трапоклово, Глушник, Ковачите, Николаево,
Младово, Драгоданово, Бяла, Тополчане, Мечкарево
- кукери – Г. Александрово, Трапоклово, Глушник, Блатец, Тополчане, Камен,
Драгоданово, Гергевец, Сотиря
- лазарки – Драгоданово, Блатец, Тополчане, Самуилово, Желю войвода,
Младово, Трапоклово
2.1.2. Постоянни
- певчески – НЧ „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993”, НЧ
„Единство 1939”, „Ангел Димитров 1937”, НЧ „Д. Чинтулов 1941”, НЧ „Христо Ботев
1897” в град Сливен, в селата –Трапоклово, Блатец, Драгоданово, Калояново,
Тополчане, Желю войвода, Крушаре, Чокоба, Самуилово, Ковачите, Злати войвода,
Гергевец, Старо село, Селиминово, Гавраилово, Чинтулово, Бяла, Стара река, Божевци,
Николаево, Кермен, Биково
- танцови – НЧ „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937”, НЧ „Дружба 1993” в град
Сливен, в селата – Г. Александрово, Тополчане, Желю войвода, Крушаре, Самуилово,
Ковачите, Селиминово, Гавраилово, Бяла, Кермен,
- автентичен фолклор – Г. Александрово, Трапоклово, Калояново, Желю
войвода, Крушаре, Чокоба, Ковачите, Злати войвода, Старо село, Чинтулово, Бяла,
Божевци, Николаево, Младово, Биково
- театрални състави – НЧ „ Зора 1860”, НЧ „Дружба 1993” в град Сливен
- оркестри – НЧ „Зора 1960”, НЧ „Карандила джипси 2008” в град Сливен, НЧ
„Слънце 1928” в село Гавраилово
2.2. Школи по изкуствата – НЧ „Зора 1860”, НЧ „Х. Димитър 1937” в град
Сливен, НЧ „Слънце 1928” в село Гавраилово
2.3. Етнографски сбирки - Желю войвода, Гавраилово, Крушаре
2.4. Етнографски кътове - Блатец, Глуфишево, Ковачите, Злати войвода,
Голямо Чочовен, Селиминово, Бяла, Божевци, Ичера, Биково
През ваканцията почти всички читалища организират лятна работа с децата по
места. В процеса на създаване на художествената продукция и нейната реализация са
включени любители на различните видове изкуства- деца, младежи, възрастни, които
според своите предпочитания осмислят свободното си време и създават културен
продукт, който представят на организираните местни, общински, регионални,
национални и международни празници, фестивали и събития.
3. НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СЪБОРИ, ФЕСТИВАЛИ, МЕСТНИ
ПРАЗНИЦИ И ЮБИЛЕИ ПРЕЗ 2017 г.:
3.1. Събори
3.1.1. Регионален фолклорен събор „Маскарадни игри” - НЧ „Д-р Петър Берон
1934”, с. Тополчане – месец февруари 2017 г.
3.1.2. Конкурс-надпяване „С песните на Йовчо Караиванов”, с.Селиминово месец април 2017 г.
3.1.3. Регионален фолклорен събор Кермен - месец май 2017 г.
3.1.4. Детски музикален фестивал „Мишо Тодоров” – НЧ „Зора 1860” гр. Сливен
– м.юни 2017 г.
3.1.5. Регионален празник „Златна праскова” – НЧ „Слънце 1928” с. Гавраилово последен четвъртък на месец юли 2017 г.
3.1.6. Регионален фолклорен събор „Зимни празници” – НЧ „Просвета 1925” с.
Мечкарево – месец декември 2017 г.

3.2. Местни празници
3.2.1. Тодоровден – НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен; НЧ „Къньо Мераков 1928”, с.
Блатец
3.2.2. Местни кукерски игри - НЧ „Искра 1932”, с. Калояново; НЧ „Просвета
1935”, с. Глушник; НЧ „Петър Берон 1934”, с. Тополчане; НЧ „Изгрев 1928”, с.
Драгоданово; НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово; НЧ „Д. Димов 1908”, с. Желю
Войвода; НЧ „Пробуда 1932”, с. Камен; НЧ „Пробуда 1929”, с. Горно Александрово,
НЧ „Светлина 1928”, с. Сотиря
3.2.3. Ден на лозаря и виното - НЧ „Светлина 1912”, с. Николаево; НЧ „Изгрев
1928”, с. Драгоданово; НЧ „Пробуда 1938”, с. Панаретовци; НЧ „Искра 1932”, с.
Калояново
3.2.4. Лазаруване – НЧ „Светлина 1930”, с. Чинтулово; НЧ „Пробуда 1906”, гр.
Кермен, НЧ „Изгрев 1928”, с. Драгоданово
3.2.5. Еньовден – НЧ „Христо Ботев 1936” с. Бяла
3.2.6. Гергьовден – НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Трапоклово; НЧ „Пробуда 1906”,
гр. Кермен; НЧ „Д. Димов 1908”, с. Желю Войвода
3.3. Годишнини на читалища
3.3.1. НЧ „Хаджи Димитър 1937”, гр. Сливен - 80 г.
3.3.2. НЧ „Ангел Димитров 1937” гр. Сливен - 80 г.
3.3.3. НЧ „Христо Ботев 1897”, гр. Сливен - 120 г.
3.3.4. НЧ „Искра 1932”, с. Калояново - 85 г.
3.3.5. НЧ „ Пробуда 1932”, с. Камен - 85 г.
3.3.6. НЧ „ Юрий Гагарин 1962”, с. Новачево - 55 г.
3.3.7. НЧ „Зора 1872”, с. Ичера - 145 г.
3.3.8. НЧ „Светлина 1912”, с. Николаево - 105 г.
3.3.9. НЧ „Пробуда 1907”, с. Биково - 110 г.
3.4. Чествания на бележити дати и събития
Годишните планове на всички читалища в общината са подчинени на
честванията на няколко основни годишнини през 2017 г.:
3.4.1. 295 години от рождението на Паисий Хилендарски
3.4.2. 130г. от рождението на Димчо Дебелянов
3.4.3. 180 години от рождението на Васил Левски
3.4.4. 195 години от рождението на Добри Чинтулов
3.4.5. Национални празници и празници на местната общност
4. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2017 г.
Обществен дарителски фонд Сливен и НЧ „Отец Паисий 1936”, гр. Сливен,
работят съвместно по проект „Да стоплим сърцата на възрастните хора”. Проектът е
заложен за изпълнение от октомври 2016 г. до месец май 2017 г. Основната му цел е
изработване на изделия, тематично съобразени с празниците от културния календар на
страната, които се подаряват на възрастни хора. Ще се работи с пенсионерските
клубове в региона.
Постигане на устойчивост на дейностите и услугите реализирани в читалищата
работещи с Фондация „Глобални библиотеки- България” на следните читалища: НЧ
„Зора 1860” – гр. Сливен; НЧ „Искра 1929” – с. Крушаре; НЧ „Пробуда 1906” – гр.
Кермен; НЧ „Христо Ботев 1936” – с. Бяла; НЧ „Звезда 1928” – с. Старо село; НЧ
„Къньо Мераков 1928” – с. Блатец; НЧ „Слънце 1928” – с. Гавраилово; НЧ „Юрий

Гагарин 1962” – с. Новачево; НЧ „Просвета 1925” – с. Мечкарево; НЧ „Даскал Д.
Димов 1908” – с. Желю войвода; НЧ „Светлина 1926” – с. Селиминово; НЧ „Изгрев
1928” – Драгоданово; НЧ „Зора 1872” – с. Ичера
Читалищата в селата Самуилово и Гавраилово работят в партньорство с
училищата, в същите населени места, по проект на Министерството на образованието и
науката „Твоят час”.
5. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА
Основна цел, по която ще се работи през 2017 г. е създаване на по-добри условия
за работа на персонала, потребителите на услуги и самодейците, чрез подобряване на
материално-техническата база на читалищата. НЧ „Константин Константинов 2013”
има нужда от сграда /подходящи помещения, в които да работят/. Сградата на НЧ
„Просвета 1924”, с. Злати Войвода има неотложна нужда от ремонт. В НЧ „ Христо
Ботев 1936”, с. Бяла предстои приключване на довършителни ремонтни дейности, в
салона. Също завършване на основен ремонт предстои на читалището в село
Тополчане.
6. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В
НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
- семинари и квалификационни курсове, организирани от РБ „Сава
Доброплодни”, Регионален център „Читалища”, Сдружение „Читалища” и Общинска
администрация.
- проучване и прилагане на добри практики
7. ФИНАНСИРАНЕ
Обезпечаването на дейностите през 2017 г. ще се осъществява чрез финансиране
от:
- държавна субсидия, разпределена съгласно изискванията на Закона за
народните читалища
- финансова подкрепа на събития /събори, фестивали, годишнини/ чрез
културния календар на Община Сливен и Решения на Общински съвет Сливен
- кандидатстване по проекти към Министерството на културата, други донорски
програми и проекти.
- други източници: членски внос, наеми на помещения, рента от земеделска
земя, дарения и др. Съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища,
народните читалища могат да развиват и допълнителна стопанска дейност, свързана с
предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като
използват приходите от нея за постигане на определените в устава им цели. Народните
читалища не разпределят печалба.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Програмата е отворена за допълнения. Тя визира най-общите положения,
залегнали в годишните планове на народните читалища за 2017 година.

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 518
Отпускане финансови средства на Клуб по плуване Сливен 2002
за участие в заключителните годишни турнири по плуване

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 300 /триста/ лева на
Клуб по плуване Сливен 2002 за участие в заключителните годишни
турнири по плуване.
2. 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.
3. Клуб по плуване Сливен 2002 в срок до 30 март 2017 год. да
представи отчет за изразходване на финансовите средства.
4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 519
Отпускане финансови средства
от Приложение № 7 на Бюджета на Община Сливен

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 2 000 /две хиляди/ лева
на:
- АСК „Бокс Сливен“ - Сливен за организиране и провеждане на
Държавно лично отборно първенство по бокс.
- На ФК „СКОБЕЛЕВО“ с. Скобелево, общ. Сливен за участие в
Регионалното първенство.
2. 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.
3. В срок до 30 март 2017 год. АСК „Бокс Сливен“ - Сливен и ФК
„СКОБЕЛЕВО“ с. Скобелево, община Сливен да представят отчет за
изразходване на финансовите средства в ПК за децата, младежта и спорта.
4. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 520
Отпускане на финансови помощи

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на:
Пламен Стоянов Митев от гр.Сливен, …………….. за социално
подпомагане.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на от по 250 /двеста и
петдесет/ лева на:
1. Красимира Стоянова Христова от гр.Сливен, …………… за
социално подпомагане;
2. Маргарита Петрова Дечева от гр.Сливен, ……………. за социално
подпомагане.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
Марийка Иванова Добрева от гр.Сливен, …………… за финансово
подпомагане.
IV. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
V. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
30.04.2017год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 521
Отпускане на персонална пенсия на Донка Кирилова Христова

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 Донка Кирилова Христова, ЕГН ………..

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 522
Отпускане на персонална пенсия на Рени Татянова Иванова

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 Рени Татянова Иванова, ЕГН ………..

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 523
Отпускане на персонална пенсия на Христо Тодоров Панайотов

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 Христо Тодоров Панайотов, ЕГН ………….

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

Препис!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 524
Мнение за опрощаване на несъбираеми държавни вземания
към държавни институции

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема искането на Джемиле Ахмедова Салиева, с. Новачево,
община Сливен, относно опрощаване на неплатени задължения към НОИ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.12.2016г.

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

