ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 678
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
управление на общинските пътища в Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 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
управление на общинските пътища в Община Сливен, приложение към
настоящото решение.
Настоящото решение влиза в сила от 06.06.2017 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските
пътища в Община Сливен
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 се изменя по следния начин:
„улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези
от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;“
§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, текстът „глоба от 300 лв. до 2000 лв.“ се заменя с „глоба от 1000 лв.
до 5000 лв.“
2. В ал. 1, т. 5, букви в) и г) се отменят.
3. В ал. 2, текстът „глобата е от 500 лв. до 3000 лв.“ се заменя с „глобата е от
2000 лв. до 7000 лв.“
4. В ал. 3 думите „Регионалната дирекция за национален строителен контрол“
се заменят с думите „Регионален отдел „Национален строителен контрол” Сливенгр.Сливен при РДНСК Югоизточен район“
§ 3. (1) Чл. 35 се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя по следния начин:
„В случаите на нарушения по чл. 33 на юридическите лица и на едноличните
търговци се налага имуществена санкция от 1000 лв. до 5000 лв., а при нарушение на
чл. 34 – в размер от 3000 до 8000 лв.“
2. Ал. 2 се изменя по следния начин:
„При повторно нарушение по чл. 33, имуществената санкция е от 2000 лв. до
7000 лв., а по чл. 34 – в размер от 4000 до 12 000 лева.“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 679
Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност”

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53, ал. 2 от
Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община
Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и
общинските предприятия и чл. 11, ал. 3 и чл. 28 от ЗНА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Правилник за допълнение на Правилника за устройството
и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност”, съгласно
приложение № 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1
Правилник за допълнение на Правилника за за устройството и дейността
на Общинско предприятие „Градска мобилност”.
Параграф единствен. Допълва се чл. 6 от Правилника за устройството и
дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност”, като се създава нова т. 16
със следното съдържание:
„16. Стопанисва и управлява административни помещения представляващи:
Едноетажна масивна сграда с идентификатор № 67338.553.13.40, с площ 70 кв. м.,
разположена в поземлен имот № 67338.553.13 актувана с Акт за частна общинска
собственост № 3185/04.07.2014 г., с данъчна оценка на имота 22 472,90 /двадесет и две
хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 0,90 ст./ лв.”

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 680
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 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 681
Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на 1 % авансово плащане по Административен договор
за ПБФП BG16RFOP001-1.015-0003-C01 „Интегриран градски
транспорт, гр. Сливен“

Във връзка с изискването в чл. 16, т. 3 от Административен договор
за ПБФП BG16RFOP001-1.015-0003-C01, 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, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е характер за сумата на
авансовото плащане – до 145 225, 22 лева (сто четиридесет и пет хиляди
двеста двадесет и пет лева и двадесет и две стотинки) по договор
BG16RFOP001-1.015-0003-C01 „Интегриран градски транспорт, гр.
Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 г., приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие",
процедура BG16RFOP001-1.015 "Изпълнение на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Сливен".

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 682
Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 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 2017 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.
май 2017 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2017 г.
3. Приложение № 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2017 г.
4. Приложение № 4 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2017 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.

6. Приложение № 6 – Индикативен годишен разчет за сметките за
Други международни програми – 2017 г.
7. Приложение № 7 - Второстепенни разпоредители с бюджет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 683
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 4 „Социална инфраструктура” с проектно
предложение: „Изграждане на общинска инфраструктура
за предоставяне на социални услуги“

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на 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 4 „Социална
инфраструктура” с проектно предложение „Изграждане на общинска
инфраструктура за предоставяне на социални услуги“, на стойност 2 223
176.00 лв., 100% от които безвъзмездна финансова помощ, включващ
следните обекти на интервенция:
1. „Център за временно настаняване на бездомни лица“;
2. „Кризисен център за жертви на домашно насилие“.
2. Гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата
устойчивост и че съответните социални институции:
1. „Център за временно настаняване на бездомни лица“

2. „Кризисен център за жертви на домашно насилие“
няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години от крайното
плащане към бенефициента Община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 684
Упълномощаване на представител на Община Сливен
в Общото събрание на „Общинска банка” АД, гр. София

На основание чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава Румен Иванов Иванов - Представител на Община
Сливен в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.
София да гласува „ЗА” приемането на решенията от т. 1 до т. 13 от
дневния ред, определен в поканата за редовно годишно Общо събрание на
акционерите, насрочено за 02.06.2017 г. /петък/ от 14:00 часа в
заседателната зала на Централно управление на Банката на адрес: гр.
София, ул. „Врабча” № 6.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието
ще се проведе на 23.06.2017 г. (петък) от 14.00 ч., на същото място и при
същия дневен ред.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 685
Определяне на представител на Община Сливен в заседание на общото
събрание на АВ и К на обособена територия, обслужвана от „ВиК
Сливен”ООД, неговата позиция и мандат по въпросите от дневния ред

На основание чл. 21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.7 и чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.(5) и (6) от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
заседание на Асоциация по В и К на общото събрание, което ще се проведе
на 13.06.2017г. от 10.30 часа, в заседателната зала на Областна
администрация Сливен. При невъзможност от негова страна да участва в
заседанието на общото събрание, дава мандат на определения с решение №
17 от 18.12.2015г. на Общински съвет Сливен, инж.Стефан Кондузов –
заместник – кмет на Община Сливен да представлява Община Сливен.
2. Относно предложения дневен ред, определя позиция и дава мандат
на представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
- по точка 1 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 2 от дневния ред да гласува по вътрешно убеждение и в
защита на интересите на Община Сливен.
3. На основание чл.60, ал.(1) от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 686
Изменение в съставите на постоянните комисии при
Общински съвет Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Избира за член на ПК по общинска собственост и местно
самоуправление Станимир Иванов Савов.
2. Избира за член на ПК по финанси, бюджет, икономическо
развитие Станимир Иванов Савов.
3. Освобождава като член на ПК по развитие на населените места
Радослав Йорданов Кутийски.
4. Избира за член на ПК по развитие на населените места Станимир
Иванов Савов.
5. Избира за член на ПК по оперативен контрол Радослав Йорданов
Кутийски.
6. Освобождава като член на ПК по образование, наука, култура и
вероизповедания Мустафа Юсеинов Мустафов.
7. Избира за член на ПК по инвестиционна политика и устройство на
територията Мустафа Юсеинов Мустафов.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 687
Изменение в състава на Комисия по символика
при Община Сливен

На основание чл.63, ал.1 от Наредба за символиката на община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗБИРА за член на Комисия по символиката при община Сливен г-н
АЛЕКСАНДЪР ДОЙЧИНОВ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 688
Приемане Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични
вещества – Сливен и Превантивно информационен център - Сливен при
Община Сливен през 2016 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични
вещества – Сливен и Превантивно-информационен център – Сливен през
2016 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 689
Изменение на списъка на общинските жилища по предназначение,
приет с Решение № 527 от 26.01.2017 год.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Изменя списъка на общинските жилища по предназначение за
2017 год., приет с Решение № 527/26.01.2017 год. като общински жилища,
находящи се в гр.Кермен, ул. „Цар Освободител” № 19, вх.А, ет.ІІ, ап.1 и
ет.V, ап.11 от жилища предназначени за настаняване под наем на граждани
с установени жилищни нужди, се предоставят във фонд „Ведомствен”.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 690
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в гр.Кермен, 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:
Едноетажна масивна сграда - склад /бивша баня/, със застроена площ от 88
кв.м., изградена в УПИ І, кв.77 по плана на гр.Кермен, общ.Сливен, ведно
с правото на строеж.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна
сграда - склад /бивша баня/, със застроена площ от 88 кв.м., ведно с
отстъпеното право на строеж, изградена в северозападната част на УПИ І,
кв.77, отреден за бизнес център, банки, офиси, поликлиника и трафопост,
по плана на гр.Кермен, общ.Сливен.
Начална цена 4192 лева (четири хиляди сто деветдесет и два 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 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 691
Продажба на поземлен имот 001041– общинска собственост
в землището на с.Глушник

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. Да се допълни Раздел I - Продажба от Решение № 526/26.01.2017
год. на Общински съвет гр. Сливен с поземлен имот 001041 с площ от
3.857 дка, начин на трайно ползване: нива, пета категория на земята,
м.”Рупов дол”, землище на с.Глушник, актуван с АОС 33 от 26.04.2006 г..
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот 001041 с площ от 3.857 дка, начин на трайно ползване:
нива, пета категория на земята, м.”Рупов дол”, землище на с.Глушник,
актуван с АОС 33 от 26.04.2006 г.,
Начална цена: 3630 /три хиляди шестстотин и тридесет/ лв. 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 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 692
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор № 68117.11.9522
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 2017г.,
приета с Решение № 526 от 26.01.2017г. на Общински съвет – Сливен, с
поземлен имот, находящ се в землището на с.Сотиря, местност „Юрта“
(съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с идентификатор № 68117.11.9522, с площ
от 758 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: територии, предназначени за селското стопанство, при
съседи: 68117.11.6630, 68117.11.6631, 68117.11.9526, 68117.11.6655,
68117.11.9518, 68117.11.6656, актуван с АОС № 375/21.03.2017г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор № 68117.11.9522 по плана на
новообразуваните имоти на местността „Юрта“, одобрен със Заповед №
РД-11-09-03/26.04.2004 г. на Областен управител, с площ от 758 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: територии, предназначени за селското стопанство, при съседи:
68117.11.6630, 68117.11.6631, 68117.11.9526, 68117.11.6655, 68117.11.9518,
68117.11.6656, актуван с АОС № 375/21.03.2017г.

Начална тръжна цена 550 лв. (петстотин и петдесет 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 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 693
Предварителен договор за създаване на съсобствен урегулиран поземлен
имот и определяне квотите на съсобственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.17, ал.3 и 5, във връзка с чл.15, ал.1 от Закона
за устройство на територията, чл. 43, ал.2, т.1 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се сключи предварителен договор за създаване на
съсобствен урегулиран поземлен имот и определяне квотите на
съсобственост с Айхан Расимов Бардакчиев с ЕГН …………, в
новообразуван УПИ ХІ-1280, с проектен идентификатор № 67338.404.464,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), целия с площ площ 2109 кв.м, при квоти на
съсобственост, както следва:
1. За Община Сливен – 556/2109 ид.ч. от имота
2. За Айхан Расимов Бардакчиев – 1553/2109 ид.ч. от имота.
Приложение: Предварителен договор за създаване на съсобствен
урегулиран поземлен имот и определяне квотите на съсобственост

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 694
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в УПИ Х-223, кв.30, с.Сотиря, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и
чл.36 от ЗС,

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:
36/2306 ид.ч. от УПИ Х-223, кв.30, целият с площ от 2306 кв.м., отреден за
жилищно строителство по действащия план на с. Сотиря, общ.Сливен.
ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Георги
Тодоров Георгиев върху следния недвижим имот, представляващ УПИ Х223, кв.30, целият с площ от 2306 кв.м., отреден за жилищно строителство
по действащия план на с. Сотиря, общ.Сливен, чрез изкупуване дела на
Общината, представляващ 36/2306 ид.ч. от УПИ Х-223, при граници:
УПИ ІV-223, улица, УХИ ХІ-232,233, УПИ ХІІ-234 и УПИ ІХ-235.
ІІІ. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.ІІ възлиза
на 180 лева (сто и осемдесет лв.) без ДДС.
ІV. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 695
Прекратяване на съсобственост,
чрез изкупуване дела на Община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
чл.36 от ЗС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.,
приета с Решение № 526 от 26.01.2017г. на Общински съвет – Сливен, с
1028/9871 ид.части от поземлен имот с № 019019, находящ се в землището
на с.Селиминово, местност „Долен караджаз“, с обща площ от 9871 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, при съседи: 019010, 019009, 000067, 019005, 000158,
актуван с АОС № 276/06.04.2017г.;
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и Пламен Валентинов Топалов от друга върху недвижим имот,
представляващ поземлен имот с № 019019, находящ се в землището на
с.Селиминово, местност „Долен караджаз“, с обща площ от 9871 кв.м., с
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, при съседи: 019010, 019009, 000067, 019005, 000158,
актуван с АОС № 276/06.04.2017г., чрез изкупуване дела на общината,
представляващ 1028/9871 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 700
(седемстотин) лв.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 696
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Йонко Николов Николов и Ваня Валериева Янчева
в ПИ с идентификатор 67338.538.117, кв. „Клуцохор”,
ул. „Мургаш“ № 31, гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г., с
143/318 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.538.117, целият с
площ от 318 кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.),
ул. „Мургаш” № 31, гр. Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Йонко
Николов Николов и Ваня Валериева Янчева, върху поземлен имот с
идентификатор 67338.538.117, с адрес: ул. „Мургаш” № 31, гр. Сливен,
целия с площ от 318 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.),
номер по предходен план: 1855, при съседи: 67338.538.26, 67338.538.118,
67338.539.5, 67338.539.1 по КККР одобрени със Заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение
със заповед: 18-9047-19.11.2015 г. на началника на СГКК – Сливен, чрез
изкупуване дела на Община Сливен, представляващ 143/318 идеални части
от ПИ с идентификатор 67338.538.117, актувани с акт № 3560/26.01.2017 г.
за частна общинска собственост.

3. Оценката на общинската част от недвижимия имот по т.2 възлиза
на 9 680 лева (девет хиляди шестстотин и осемдесет лева), без ДДС.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 697
Продължаване срока на договор за наем
за разполагане на рекламно-информационен елемент двустранен,
находящ се на бул. „Братя Миладинови” и ул. „Гео Милев”,
кв.302, УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.2 от
НРДТОС и 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
02.08.2017г., срокът на договор за наем № 8-2014 сключен на 22.07.2014г.
между Община Сливен и „Билд“ ЕООД с ЕИК……… за разполагане на
рекламно-информационен елемент, двустранен, находящ се на бул. „Братя
Миладинови” и ул.”Гео Милев”, кв.302, УПИ I по плана на ЦГЧ, гр.
Сливен
2. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи с наемателя Анекс
№ 1 към договора за наем.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 698
Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване
на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляваща павилион за закуски с площ 6 кв.м., в източния вход на
централната сграда на ІІІ ОУ ”Иван Селимински”, 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 5 (пет) години, считано от
16.10.2017 г., срокът на договор за наем, сключен на 15.10.2012 г. за
временно и възмездно ползване под наем на част от общински нежилищен
имот, публична общинска собственост, представляваща павилион за
закуски с площ 6 кв.м., в източния вход на централната сграда на ІІІ ОУ
„Иван Селимински”, гр. Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс
№1 към договора за наем от 15.10.2012 г., за срока по т. 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 699
Утвърждаване на ценоразпис за добив и продажба на дърва за огрев
за снабдяване на местното население и лица с увреждания с намалена
работоспособност от горски територии,
собственост на Община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.2,
чл.5, ал.1, т.2, ал.3, чл.35, чл.49, ал.1, т.4, чл.67, ал.1 т.4, чл.71 ал.1,т.1, т.4,
ал.2 т.1 б.”а”, т.3, ал.3 т.3, ал.5 т.3, ал.6 т.1, ал.7, от „Наредба за условията и
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти”,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие и утвърждава (Приложение № 1, 2 и 3) цени за
добив (сеч, извоз, рампиране) на стояща дървесина и ценоразпис за
продажба на отсечена дървесина (дърва за огрев) от временен склад от
горски територии, собственост на Община Сливен за задоволяване на
нуждите на местното население, в т.ч. лица с увреждания, с намалена
работоспособност над 71% за отоплителен сезон 2017/2018 год.
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“ в подотдели от
приетия годишен план в Решение № 468 /17.11.2016 год. и продължи
добива по сключени от 2016 год. Договори, продължени през 2017 год.,
съгласно Решение № 554 /26.01.2017 год. на Общински съвет Сливен,
включени в годишния план за 2017 год. и реализира продажбата на
отсечената дървесина от временен склад до краен потребител.
3. Възлага на кмета на Община Сливен да утвърди (одобри) списъци
за снабдяване, с дърва за огрев на местното население, в т.ч. лица с
увреждания, с намалена работоспособност над 71%.
4. Всяко лице, включено в утвърдения (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 (селата на територията на ТП „ДГС-Стара река“ и
на територията на ТП „ДГС-Сливен“- с.Раково), има право да закупи до 8
/осем/ пространствени кубически метра дърва за огрев, след заплащане на
цена 26,25 /двадесет и шест и 0,25/лева без ДДС или 31,50 /тридесет и
един и 0,50/ с ДДС за 1/един/ пр. м3, съгласно Приложение 2 от
настоящото решение. Лицата включени в останалите одобрени списъци и
непродадените от временен склад дърва за огрев, да се реализират на цена
по 30,42 /трийсет лева и 0,67/ лева без ДДС или 36,50 /тридесет и шест и
0,50/ с ДДС за 1/един/ пр. м3, съгласно Приложение 3 от настоящото
решение. Транспорта се организира и заплаща лично от лицето.
5. Всяко лице, включено в утвърдения (одобрения) списък за
снабдяване на дърва за огрев на лица с увреждания, с намалена
работоспособност над 71 % с постоянен и настоящ адрес в Община Сливен
има право да закупи до 4 /четири/ пространствени кубически метра дърва
за огрев, на цена 24,17 /двадесет и четири и 0,17/ лева без ДДС или 29,00
/двадесет и девет и 0,00/ лева с ДДС за 1/един/ пр.м 3, съгласно Приложение
1 от настоящото решение, като транспорта се организира и заплаща лично
от лицето.
6. Дава съгласие, след и по време на изпълнение на утвърдените
списъци, непродадените от временен склад дърва за огрев, да се
реализират на свободна продажба на физически лица по ценоразпис, като
цената е 30,42 /трийсет лева и 0,67/ лева без ДДС или 36,50 /тридесет и
шест и 0,50/ с ДДС, за 1пр. м3 /един пространствен метър кубически/ дърва
за огрев, съгласно Приложение 3.
Приложение: Приложение 1, 2, 3

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1

ЦЕНОРАЗПИС
за образуване на разходите за „добив“ и крайната продажна цена на дървата за
огрев от временен склад, на хора с увреждания, с намалена работоспособност над 71
% за 1 (един ) пространствен кубичен метър
3

Дърва за огрев

пр.м
без ДДС

3

пр.м
с ДДС

12.92

15.50

Разходи за рампиране

2.08

2.50

Разходи за маркиране, експедиране

4.17

5.00

Административни разходи

1.67

2.00

20.83

25.00

3.33

4.00

24.17

29.00

Разходи за сеч и извоз до временен склад

Общо разходи
Печалба
Крайна продажна цена

Приложение 2

ЦЕНОРАЗПИС
за образуване на разходите за „добив“ и крайната продажна цена на
дървата за огрев от временен склад, съгласно чл. 71, ал.1, т.4 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“ за снабдяване на местното население с дърва за огрев от населените
места, където Община Сливен разполага с горска територия и има предвидена
ползване по утвърден от Кмета на Община Сливен списък за 1 (един) пространствен
кубичен метър
3

Дърва за огрев

пр.м
без ДДС

3

пр.м
с ДДС

12.92

15.50

Разходи за рампиране

2.08

2.50

Разходи за маркиране, експедиране

4.17

5.00

Административни разходи

1.67

2.00

20.83

25.00

5.42

6.50

26.25

31.50

Разходи за сеч и извоз до временен склад

Общо разходи
Печалба
Крайна продажна цена

Приложение 3

ЦЕНОРАЗПИС
за образуване на разходите за „добив“ и крайната продажна цена на
дървата за огрев от временен склад, съгласно чл. 71, ал.1, т.4 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“ за снабдяване на местното население с дърва за огрев по утвърдени Кмета
на Община Сливен списъци, непопадащи в Приложение 2 и за нереализираната
(непродадената) от временен склад дървесина извън утвърдените от Кмета на
Община Сливен списъци за 1 (един) пространствен кубичен метър
3

Дърва за огрев

пр.м
без ДДС

3

пр.м
с ДДС

12.92

15.50

Разходи за рампиране

2.08

2.50

Разходи за маркиране, експедиране

4.17

5.00

1.67
20.83

2.00
25.00

9.58

11.50

30.42

36.50

Разходи за сеч и извоз до временен склад

Административни разходи
Общо разходи
Печалба
Крайна продажна цена

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 700
Определяне на: цени за таксиметров превоз на пътници,
брой таксиметрови автомобили и условия и ред за тяхното разпределение
на територията на Община Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.24а ал.10, 11 и 12 от Закона
за автомобилните превози и чл.24 ал.4 от Наредба №34/06.12.1999 г. за
таксиметров превоз на пътници,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение № 1195 от 30.11.2006 г.
2. Отменя т.3 и т.4 от Решение № 1230 от 07.04.2011 г.
3. Отменя т.3 и т.4 от Решение № 1515 от 27.11.2014 г.
4. Определя общия брой таксиметрови автомобили работещи на
територията на Община Сливен – 340 броя.
5. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз
на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за
територията на Община Сливен
5.1. минимални цени за 1 км. пробег
- дневна тарифа – 0,78 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 0,88 лв. км./пробег
5.2. максимална цена за 1 км. пробег
- дневна тарифа – 1,00 лв. км./пробег
- нощна тарифа – 1,10 лв. км./пробег
5.3. първоначалната такса – не може да надвишава цената на 1
км./пробег по съответната тарифа в населеното място с повече от 50%
5.4. цената на една минута престой, не може да надвишава 50% от
цената на 1 км./пробег по съответната тарифа.
6. Условия и ред за разпределение на общия брой автомобили.

6.1 Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници се
издава от кмета на общината по ред определен в чл.24а от Закон за
автомобилните превози.
6.2. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по
общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на
неговата валидност.
6.3. Издаването на ново разрешение за таксиметров превоз на
пътници се извършва при наличие на незает брой на работещите
таксиметрови автомобили от утвърдения брой по т.4 от настоящото
решение.
6.4. След достигане на максималния брой автомобили, работещи на
територията на Община Сливен издаването на разрешителни се
преустановява.
6.5. При освобождаване на място се уведомява превозвача, подал
най-рано своето заявление и не получил разрешение за таксиметров
превоз, като в случай, че някой от документите му са с изтекъл срок на
валидност, заявителят се уведомява да представи в три дневен срок
валидни документи.
6.6. Разпределението на общия брой на таксиметрови автомобили
между превозвачите се осъществява в условията на лоялна конкуренция,
без да се създава монополно положение в полза на един или няколко
превозвача.
7. Решението влиза в сила от 20.06.2017 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 701
Избор на временно изпълняващ длъжността директор
на ОП „Озеленяване”

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 54 от
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Избира за временно изпълняващ длъжността директор на
Общинско предприятие „Озеленяване” Веселина Тодорова Казакова Стефанова.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за
възлагане управлението на Общинско предприятие „Озеленяване” с
Веселина Тодорова Казакова - Стефанова за срок до провеждане на
конкурс.
3. Решението влиза в сила от датата на приемането му от Общински
съвет-Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 702
Приемане годишния финансов отчет и баланса на „ДКЦ 1-Сливен“ЕООД
за 2016 год. и приемане на нов Учредителен акт на дружеството

На основание чл.14, т.11, т.12 и т.13; чл.37, ал.3 и §3 от ЗР на
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Приема Годишния финансов отчет на „ДКЦ 1–Сливен“ ЕООД за
2016 год.
II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през
2016 год.
III. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2016 г. в
размер на 7500 лв.
IV. Определя следните показатели за 2017 г.:
- средна брутна печалба до 1115 лв.
- средносписъчен състав на персонала до 41 бр.
- балансова печалба не по-малко от 10000 лв.
V. Отменя изцяло действащия до датата на приемане на настоящото
решение учредителен акт на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН
ЦЕНТЪР 1 - СЛИВЕН“ ЕООД, ЕИК ………….
VI. Приема Учредителен акт на „ДКЦ 1-Сливен“ ЕООД Сливен.
/Приложение №1/, което е неразделна част от настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – СЛИВЕН”
със седалище и адрес на управление:
гр. Сливен, обл. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 2”а”.

I. ПРЕАМБЮЛ.
Настоящият Учредителен акт е приет от едноличния собственик на
капитала на Дружеството и урежда отношенията в него, както и взаимоотношенията с
трети лица и организира търговската му дейност.
II. СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.
Чл. 1. Собственик на 100% от капитала на Дружеството е ОБЩИНА
СЛИВЕН.
III. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ.
Чл. 2. Фирма на Дружеството.
Наименованието, под което Дружеството осъществява дейността си е
„ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – СЛИВЕН” ЕООД.
Чл. 3. Седалището на Дружеството.
(1). Седалището на Дружеството е в гр. Сливен, обл. Сливен.
(2). Адреса на управление и за кореспонденция на Дружеството е: гр.
Сливен, обл. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 2”а”.
Чл. 4. Предмет на дейност на Дружеството.
(1) Предметът на дейност на дружеството е: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.
(2) Дружеството е лечебно заведение за извънболнична помощ по
смисъла на Закона за лечебните заведения.
Чл. 5. Срок.
Дружеството не се ограничава със срок.
Чл.6. Размер на капитала.
(1) Капиталът на Дружеството е 539 390 (петстотин тридесет и девет
хиляди триста и деветдесет) лева.
(2) Капиталът на Дружеството е във формата на парични и непарични
вноски.

(3) Собственикът на капитала отговаря за задълженията на Дружеството с
дяловите си вноски в капитала.
(4) Към момента на подписване на настоящия Учредителен акт капитала
на дружеството е внесен изцяло.
Чл. 7. Размер на дяловете.
Капиталът на Дружеството се разпределя в 53 393 (петдесет и три
хиляди деветстотин тридесет и девет) дяла, с номинална стойност от 10 (десет) лева
за всеки дял.
Чл. 8. Непарични вноски.
В капитала на Дружеството е включена непарична вноска – 12-канален
ЕКГ апарат „МАЦ 1200” на стойност 8 790 (осем хиляди седемстотин и деветдесет)
лева.
Чл. 9. Капиталът е записан на едноличният собственик – ОБЩИНА
СЛИВЕН.
IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ.
Чл.10. (1). Органи на управление на Дружеството са:
1.Едноличният собственик на капитала – Община Сливен, чиито функции
се изпълняват от Общинския съвет Сливен.
2.Управителят.
Чл. 11. Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик
на капитала в Дружеството в рамките на правомощията си, установени в специалните
закони и нормативните актове действащи на местно ниво, и определя конкретните
правомощия на Кмета.
V. УПРАВЛЕНИЕ.
Чл. 12. Едноличният собственик на капитала, чийто функции се
изпълняват от Общински съвет Сливен взема решения за:
1. Образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;
2. Приема, изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Размера на капитала, увеличаване или намаляване на капитала на
дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или
увеличаването;
4. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти
собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права
върху тях;
5. Взема решения за допълнителни парични вноски;
6. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
7. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни
активи на дружеството;
8. При прекратяване на търговското дружество взема решение за
определяне срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, определя ликвидатора и
размера на възнаграждението му.

9. Избира управителя, след проведен конкурс по съответния ред.
Определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност. Упълномощава кмета
на общината да сключи с него договор за управление.
10. Избира проверител /проверители/ - регистрирани одитори;
11. Приема годишния финансов отчет и баланса, взема решение за
разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденти;
12.Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу
управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
13. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на
сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31
декември на предходната година.
Чл. 13. Кметът на общината упражнява следните предоставени му от
Общинския съвет правомощия на едноличния собственик на капитала на Дружеството:
1. Преди изтичане на календарната година предлага на общинския съвет
кандидатурите за проверител /проверители/- регистрирани одитори на годишния
финансов отчет на дружеството;
2. Сключва договора за управление със спечелилия конкурс за управител,
след влизане в сила на решението на Общинския съвет за избор на спечелилия
конкурса.
3. Сключва договор за ликвидация с ликвидатора,
4. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на
Община Сливен в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското
дружество;
5. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година е до 5 на сто от
общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на
предходната година.
6. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане
на имущества.
7. Съгласува щатното разписание на дружеството и промените в него,
преди утвърждаването му от управителя.
Чл. 14. Управител на Дружеството може да бъде физическо лице, което
не е регистрирано като търговец по Търговския закон и което отговаря на изискванията
на чл. 63 ал. 1 от Закон за лечебните заведения, а именно: Управител на лечебното
заведение може да бъде само лице с образователно-квалификационна степен
"магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен
мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по
икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен,
специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от
Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.
Чл. 15. (1). Не може да бъде управител на Дружеството лице, което:
1. заема длъжност в управителни органи на други търговски дружества;
2. е лишено с присъда или с административен акт от правото да заема
материално-отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;

3. е било член на управителни органи или неограничено отговорен
съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност – ако са останали
неудовлетворени кредитори;
4. е народен представител, общински съветник, кмет или държавен
служител.
Чл. 16. Управителят на Дружеството, което е регистрирано, като лечебно
заведение, може:
1. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да бъде неограничено отговорен съдружник в събирателни или
командитни търговски дружества;
3. да работи по трудов договор.
Чл. 17. Управителят на Дружеството:
1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в
съответствие с учредителния акт, приложимите нормативни разпоредби, решенията на
общински съвет;
2. Представлява дружеството;
3. Осъществява правомощията на работодател по отношение на
работещите в дружеството;
4. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на
Общото събрание;
5. Представя на Кмета на Община Сливен и на Постоянната Комисия по
оперативен контрол доклад за дейността и тримесечни отчети за финансовото
състояние на дружеството в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а след приключване на финансовата година – годишен счетоводен отчет и
информация за изпълнение на „бизнес плана” / програмата за управление/.
VІ. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ
ВИДОВЕ ДОГОВОРИ.
Чл. 18. (1). В капитала на Дружеството могат да се апортират движими
вещи и недвижими имоти – частна общинска собственост или вещни права върху тях,
след решение на Общински съвет Сливен.
(2). Оценката на имотите и вещите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 72,
ал. 2 от Търговския закон.
Чл. 19. (1). Дружеството може да отдава под наем имоти или части от
тях, внесени от едноличния собственик на капитала, като непарична вноска в капитала
им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг
или публично оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Срокът на
договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от
10 години.
(2). Решението за провеждане на публичния търг или публичния конкурс
за отдаване под наем се взема от Управителя на Дружеството.
(3). Разпореждане с ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата
година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на
дружеството, към 31 декември на предходната година, се извършва след решение на
Общинския съвет.

(4). Ал.1 не се прилага при сключване на договори с държавни или
общински предприятия или учреждения.
Чл. 20. Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско
участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които
са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския
съвет.
VІІ. ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО ДРУЖЕСТВОТО.
Чл. 21. Управлението на Дружеството се възлага с договор за
управление, сключени между Кмета на Община Сливен и управителя.
Чл. 22. Управлението на Дружеството се възлага след провеждане на
конкурс в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения и
Закона за лечебните заведения.”
Чл. 23. Договора за управление се сключва за срок не по-дълъг от три
години.
Чл. 24. С договора за управление на дружеството се уреждат:
1. задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя и
начина на взаимодействие с другите органи на дружеството;
2. размера и начина на плащане на възнаграждение, социалното
осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3. отговорността на страните при неизпълнение на задълженията;
4.основанията за прекратяване;
Чл. 25. (1). Договора за управление се прекратява с изтичане на
уговорения срок, както и предсрочно от Кмета на общината:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. по искане на общинския съвет с предизвестие от 1 месец;
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на Дружеството;
5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;
6. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или
ограничение за управителя да изпълнява съответните функции;
7. поради фактическа невъзможност на управителя да изпълнява
задълженията си, продължила повече от 60 дни.
8. при други условия, посочени в договора
(2). Договора за управление може да бъде прекратен преди изтичането на
уговорения срок, на основание решение на Общинския съвет, без предизвестие:
1. при неизпълнение на икономическите показатели, определени с
договора;
2. при констатирано нарушение на закона, извършено при или по повод
изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на относимите
нормативни актове;

3. при извършване на действия или бездействие на управителя, довели до
влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети
за него.
Чл. 26. При ликвидация, Кметът на Община Сливен сключва договор с
назначения от Общински съвет Сливен ликвидатор, в който се посочват неговите
задължения, срока, в който следва да завърши ликвидацията и възнаграждението на му.
VIII. ЗКАЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 27. Тълкуване на акта.
При тълкуване на текстовете на учредителният акт предимство имат
принципите на добросъвестността.
За всички неуредни по-горе хипотези се прилагат правилата на
Търговския закон, специалните закони и действащите нормативни актове.
Настоящият учредителен акт е приет с Реш. № 702/30.05.2017 г. на
Общински съвет Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 703
Приемане годишния финансов отчет и баланса
на „Обреден комплекс“ ЕООД Сливен за 2016 год. и приемане на промени
в Учредителния акт на дружеството

На основание чл.14, т.11 пр.второ, т.12 и т.13 и §3 от ЗР на
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Приема Годишния финансов отчет на „Обреден комплекс“ ЕООД
Сливен за 2016 год.
II. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за
дейността му през 2016 год.
III. Определя следните показатели за 2017 год.:
- средна работна заплата до 680 лв.
- средносписъчен състав на персонала до 10 бр.
- да се покрие загубата за 2016 год.
IV. Отменя Учредителния акт на „Обреден комплекс“ ЕООД Сливен,
приет с Реш. № 718/27.10.2005 г., изменен с Реш. № 784/17.12.2009 год. и с
Реш. № 966/12.08.2010 год.
V. Приема Учредителен акт на „Обреден комплекс“ ЕООД Сливен.
/Приложение №1/, което е неразделна част от настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС”
със седалище и адрес на управление:
гр. Сливен, обл. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 20, вх. „Г”.
I ПРЕАМБЮЛ.
Настоящият Учредителен акт е приет от едноличния собственик на
капитала на Дружеството и урежда отношенията в него, както и взаимоотношенията с
трети лица и организира търговската му дейност.
II СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.
Чл. 1. Собственик на 100% от капитала на Дружеството е ОБЩИНА
СЛИВЕН.
III. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ.
Чл. 2. Фирма на Дружеството.
Наименованието, под което Дружеството осъществява дейността си е
„ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД.
Чл. 3. Седалището на Дружеството.
(1). Седалището на Дружеството е в гр. Сливен, обл. Сливен.
(2). Адреса на управление и за кореспонденция на Дружеството е: гр.
Сливен, обл. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 20, вх.”Г”.
Чл. 4. Предмет на дейност на Дружеството.
(1) Предметът на дейност на дружеството е: OPГAHИЗAЦИЯ И
ИЗBЪPШBAHE HA УCЛУГИ CBЪPЗAHИ C PAДOCTHИTE И TPAУPHИ ОБPEДИ.
ПPOИЗBOДCTBO HA BИДEO И AУДИOЗAПИCИ И ДPУГИ ДEЙHOCTИ,
HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
Чл. 5. Срок.
Дружеството не се ограничава със срок.
Чл.6. Размер на капитала.
(1) Капиталът на Дружеството е 143 000 (сто четирдесет и три хиляди)
лева.
(2) Капиталът на Дружеството е във формата на парични и непарични
вноски.

(3) Собственикът на капитала отговаря за задълженията на Дружеството с
дяловите си вноски в капитала.
(4) Към момента на подписване на настоящия Учредителен акт капитала
на дружеството е внесен изцяло.
Чл. 7. Размер на дяловете.
(1) Капиталът на Дружеството се разпределя в 1 430 (хиляда
четиристотин и тридесет) дяла, с номинална стойност от 100 (сто) лева за всеки дял.
Чл. 8. Капиталът е записан на едноличният собственик – ОБЩИНА
СЛИВЕН.
IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ.
Чл. 9. (1). Органи на управление на Дружеството са:
1.Едноличният собственик на капитала – Община Сливен, чиито функции
се изпълняват от Общински съвет Сливен.
2.Управителят.
(2) Дружеството може да има контрольор и проверител.
Чл. 10. Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик
на капитала в Дружеството в рамките на правомощията си, установени в специалните
закони и нормативните актове действащи на местно ниво, и определя конкретните
правомощия на Кмета.
V. УПРАВЛЕНИЕ.
Чл. 11. Едноличният собственик на капитала, чийто функции се
изпълняват от Общински съвет Сливен взема решения за:
1. Образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;
2. Приема, изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
3. Размера на капитала, увеличаване или намаляване на капитала на
дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или
увеличаването;
4. Откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в
капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти
собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права
върху тях;
6. Взема решения за разпореждане с дялове или акции собственост на
дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с
дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически
или юридически лица;
7. Взема решения за допълнителни парични вноски;
8. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
9. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни
активи на дружеството;
10. При прекратяване на търговското дружество взема решение за
определяне срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, определя ликвидатора и
размера на възнаграждението му.

11. Избира управителя, след проведен конкурс по съответния ред.
Определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност. Упълномощава кмета
на общината да сключи с него договор за управление.
12. Избира проверител /проверители/ - регистрирани одитори;
13. Приема годишния финансов отчет и баланса, взема решение за
разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденти;
14. Взема решения за участие в капитала на други търговски дружества;
15.Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу
управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
16. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на
сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31
декември на предходната година.
Чл. 12 Кметът на общината упражнява следните предоставени му от
Общинския съвет правомощия на едноличния собственик на капитала на Дружеството:
1. Преди изтичане на календарната година предлага на общинския съвет
кандидатурите за проверител /проверители/- регистрирани одитори на годишния
финансов отчет на дружеството;
2. Сключва договора за управление със спечелилия конкурс за управител,
след влизане в сила на решението на Общинския съвет за избор на спечелилия
конкурса.
3. Сключва договор за ликвидация с ликвидатора,
4. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на
Община Сливен в качеството й на едноличен собственик на капитала в търговското
дружество;
5. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година е до 5 на сто от
общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на
предходната година.
6. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане
на имущества.
7. Съгласува щатното разписание на дружеството и промените в него,
преди утвърждаването му от управителя.
Чл. 13. Управител на Дружеството може да бъде физическо лице, което
не е регистрирано, като търговец по Търговския закон.
Чл. 14. (1). Не може да бъде управител на дружеството лице, което:
1. от свое или чуждо име извършва търговски сделки;
2. е неограничено отговорен съдружник в събирателни или командитни
търговски дружества;
3. заема длъжност в управителни органи на други търговски дружества;
4. е лишено с присъда или с административен акт от правото да заема
материално-отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието;
5. е било член на управителни органи или неограничено отговорни
съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност – ако са останали
неудовлетворени кредитори;
6. е народен представител, общински съветник, кмет или държавен
служители;

7. работи по трудов договор.
Чл. 15. Управителят на Дружеството:
1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в
съответствие с учредителния акт, приложимите нормативни разпоредби, решенията на
общински съвет;
2. Представлява дружеството;
3. Осъществява правомощията на работодател по отношение на
работещите в дружеството;
4. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на
Общото събрание;
5. Представя на Кмета на Община Сливен и на Постоянната Комисия по
оперативен контрол доклад за дейността и тримесечни отчети за финансовото
състояние на дружеството в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а след приключване на финансовата година – годишен счетоводен отчет и
информация за изпълнение на „бизнес плана” (програмата за управление).
VІ. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ
ВИДОВЕ ДОГОВОРИ.
Чл. 16. (1). В капитала на Дружеството могат да се апортират движими
вещи и недвижими имоти – частна общинска собственост или вещни права върху тях,
след решение на Общински съвет Сливен.
(2). Оценката на имотите и вещите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 72,
ал. 2 от Търговския закон.
Чл. 17. (1). Дружеството може да отдава под наем имоти или части от
тях, внесени от едноличния собственик на капитала, като непарична вноска в капитала
им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг
или публично оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Срокът на
договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от
10 години.
(2). Решението за провеждане на публичния търг или публичния конкурс
за отдаване под наем се взема от Управителя на Дружеството.
(3). Разпореждане с ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата
година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на
дружеството, към 31 декември на предходната година, се извършва след решение на
Общинския съвет.
(4). Ал.1 не се прилага при сключване на договори с държавни или
общински предприятия или учреждения.
Чл. 18. Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско
участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които
са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския
съвет.

VІІ. ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО ДРУЖЕСТВОТО.
Чл. 19. Управлението на Дружеството се възлага с договор за
управление, сключени между Кмета на Община Сливен и управителя.
Чл. 20. Управлението на Дружеството се възлага след провеждане на
конкурс в съответствие с изискванията на Наредба за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
и общинските предприятия, приета с Решение № 440/17.11.2016 год. Общински съвет –
Сливен.
Чл. 21. Договора за управление се сключва за срок не по-дълъг от три
години.
Чл. 22. С договора за управление на дружеството се уреждат:
1. задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя и
начина на взаимодействие с другите органи на дружеството;
2. размера и начина на плащане на възнаграждение, социалното
осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя;
3. отговорността на страните при неизпълнение на задълженията;
4. основанията за прекратяване;
Чл. 23. (1). Договора за управление се прекратява с изтичане на
уговорения срок, както и предсрочно от Кмета на общината:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. по искане на общинския съвет с предизвестие от 1 месец;
4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на Дружеството;
5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;
6. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или
ограничение за управителя да изпълнява съответните функции;
7. поради фактическа невъзможност на управителя да изпълнява
задълженията си, продължила повече от 60 дни.
8. при други условия, посочени в договора
(2). Договора за управление може да бъде прекратен преди изтичането на
уговорения срок, на основание решение на Общинския съвет, без предизвестие:
1. при неизпълнение на икономическите показатели, определени с
договора;
2. при констатирано нарушение на закона, извършено при или по повод
изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на относимите
нормативни актове;
3. при извършване на действия или бездействие на управителя, довели до
влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети
за него.
Чл. 24. При ликвидация, Кметът на Община Сливен сключва договор с
назначения от Общински съвет Сливен ликвидатор, в който се посочват неговите
задължения, срока, в който следва да завърши ликвидацията и възнаграждението на му.

VIII. ЗКАЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 25. Тълкуване на акта.
При тълкуване на текстовете на учредителният акт предимство имат
принципите на добросъвестността.
За всички неуредни по-горе хипотези се прилагат правилата на
Търговския закон, специалните закони и действащите нормативни актове.
Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на
капитала с Решение № 703 от 30.05.2017 г. на Общински съвет-Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 704
Приемане годишния финансов отчет и баланса на
„Център за кожно-венерически заболявания-Сливен“ ЕООД за 2016 год.
и приемане на промени в Учредителния акт на дружеството
На основание чл.14, т.11 пр. второ, т.12 и т.13 и §3 от ЗР на
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Приема Годишния финансов отчет на „Център за кожновенерически заболявания-Сливен“ ЕООД за 2016 год.
II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през
2016 г.
III. Определя следните показатели за 2017 г.:
- средна работна заплата до 795 лв.
- средно списъчен състав на персонала до 12 бр.
- Управителят да предприеме мерки за намаление на разходите.
IV. Отменя Учредителния акт на „Център за кожно-венерически
заболявания-Сливен“ ЕООД Сливен, приет с Реш. № 686/29.09.2005г.,
изменен с Реш. № 1023/28.09.2010 год. и с Реш. № 1074/15.11.2010 год.
V. Приема Учредителен акт на „Център за кожно-венерически
заболявания-Сливен“ ЕООД Сливен. /Приложение №1/, което е неразделна
част от настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО - ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” - гр. СЛИВЕН
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 “ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО- ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” - гр.Сливен,
наричано по-долу накратко ДРУЖЕСТВОТО, е лечебно заведение за извънболнична
помощ от визираните в чл.10, т.3а от Закона за лечебните заведения, организирано като
еднолично дружество с ограничена отговорност по чл.113 и сл. от ТЗ.
Чл.2 Едноличен собственик на капитала на дружеството е ОБЩИНА СЛИВЕН,
като правата на собственик се упражняват от Общински съвет.
Чл.3 Дружеството е учредено със Заповед № РД 20-55/04.08.2000 г.,на Министъра
на здравеопазването, издадена на основание чл.101 във вр.с чл.104 и чл.38 от Закона за
лечебните заведения.
Чл.4 Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на
капитала и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната
нормативни актове и въз основа на настоящия учредителен акт.
ІІ.ФИРМА
Чл.5 Дружеството ще осъществява дейността си под наименование: “ЦЕНТЪР ЗА
КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” ЕООД, служещо за легитимирането
му пред трети лица в страната и чужбина и което ще се изписва задължително на
български език.
ІІІ.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.6 (1) Седалището на дружеството: гр.Сливен
(2) Адрес на управление: гр.Сливен, бул. “Хаджи Димитър” № 41 а.
ІV.СРОК
Чл.7 Срок на дружество: Дружеството не се ограничава със срок или друго
прекратително условие.
V.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.8 (1) Предмет на дейност на дружеството
е диагностика, лечение и
рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично
наблюдение на лица с кожни
и венерически заболявания, включително
животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус);
диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции;
периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално
предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите

диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна
дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожновенерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на
сексуалното здраве и на кожно венерическите заболявания; научно-изследователска
дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания.
(2) Дейността на Дружеството ще се осъществява съобразно изискванията на
чл.26 а от Закона за лечебните заведения.

VІ.КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.9 (1) Капиталът на дружество е в размер на 6 400 (шест хиляди и четиристотин)
лева и във формата на парична вноска, разпределен на 640 (шестстотин и четиридесет)
дяла по 10 (десет) лева.
(2) Капиталът, в пълният му размер е собственост Община Сливен и е внесен
изцяло към момента на вписване на търговското дружество
(3) По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и
при временна необходимост от парични средства, могат да се правят допълнителни
парични вноски за определен срок.
(4) Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на
Дружеството до размера на своя капитал.
VІІ.УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.10 Органи на дружеството са:
1. Общински съвет-Сливен, като упражняващ правата на Община Сливен
като едноличен собственик на капитала на дружеството
2. Управител.
VІІІ.КОМПЕТЕНТНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА
Чл.11 (1) Общинският съвет, като осъществяващ правата на едноличния собственик
на капитала:
1.Изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството;
2.Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и за приемане
на съдружници;
3.Приема годишния отчет и баланса и взема решения за разпореждане с
печалбата, за изплащане на дивиденти и техния размер;
4.Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от
имуществена отговорност към Дружеството и упълномощава кмета на общината да
сключи договор за управлението на дружеството;
5.В случай на прекратяване на дружеството избира ликвидатор;
6. Избира за проверител дипломиран експерт-счетоводител и го освобождава;
7.Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни
права върху тях, както и за учредяване на залог или ипотека върху дълготрайни активи
на дружеството;

9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други
дружества;
10.Взема решения за придобиване или разпореждане с дялове, собственост на
дружеството в други дружества;
11. Взема решения за предявяване на искове от дружеството срещу управителя и
определя пълномощник в процеса;
12.Взема решения за допълнителни парични вноски;
13.Взема решения за сключване на съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се
признават задължения или се опрощава дълг, както и за поемане на менителнични
задължения;
14.Взема решение за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни
материални и финансови активи; за наем на недвижими имоти, чиято обща балансова
стойност за текущата година надхвърля 5 % от общата балансова стойност от общата
балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност;
15.Взема решения за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни материални
активи на дружеството; за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в
полза на трети лица;
16.Одобрява избора на застраховател преди сключването на договорите за
задължително застраховане на имуществото;
17.Може да вземе решение за избор на контрольор на дружеството и го
освобождава;
18.Взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството.
19.Взема решение за случаите, предвидени в чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение
първо и т.7 от Търговския закон, да не се прилага разпоредбата на чл.137,ал.4 от
Търговския закон, изискваща нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието
ІХ.УПРАВИТЕЛ
Чл.12(1) Управителят на Дружеството се избира от едноличния собственик на
капитала след спечелен конкурс.
(2) След решението на Общинския съвет, кметът на общината, сключва с
управителя договор за управление за срок от 3 (три) години.
(3)В случай на доказани управленски качества на управителя, Общинския
съвет може да вземе решение за продължаване срока на договора с още един мандат.
Чл.13 Управителят:
1.Организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона, този
учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
2. Представлява дружеството пред други физически и юридически лица, пред
съответните държавни органи, банките и съда, съобразно представените му
правомощия.
3. Осигурява стопанисване, управление и опазване на имуществото на
Дружеството с оглед ефективното му функциониране или осъществяване предмета на
дейност;
4.Обезпечава законосъобразния документооборот, счетоводната и данъчната
отчетност, вътрешния контрол и др.
5.Определя кадровата политика на Дружеството и сключва, изменя и
прекратява трудовите договори със служителите и работниците.

Осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в
дружеството;
6.Организира изготвянето на годишния отчет и баланса на дружеството за
отчетния годишен период и го внася за приемане на едноличния собственик на
капитала.
7.Отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.
Чл.14 Управителят няма право да извършва търговски сделки от свое или чуждо
име, да участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена
отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
Х.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ
Чл.15 Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на
календарната година.
Чл.16 Годишния счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличния
собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на управителя.
Чл.17 Дружеството отчислява за общината дивидент от балансовата печалба по
годишния счетоводен отчет в размер, определен от Общинския съвет.
Чл.18 Загубата на търговското дружество се покрива по решение на Управителя
от неразпределената печалба от миналата година, от резервите на дружеството за
сметка на допълнителния капитал.
ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.19 Дружеството се прекратява:
1.По решение на едноличния собственик на капитала;
2.При сливане и вливане в друго дружество;
3.При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на съда в, предвидените в закона случаи.
Чл.20 След прекратяването на дружеството се извършва ликвидация по реда,
предвиден в Търговския закон.
Чл.21 За извършване на ликвидация Общинския съвет избира ликвидатор.
ХІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.Тълкуване на учредителния акт.
При тълкуване на текстовете на учредителния акт, предимство имат
принципите на взаимноизгодната търговска практика и добросъвестността.
За неуредени в с този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на
Търговския закон, Закона за лечебните заведения, Наредба за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в
капитала и общинските предприятия.
Настоящият учредителен акт е приет от Общински съвет-Сливен с Решение 704 от
30.05.2017 г. на Общински съвет-Сливен.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 705
Приемане годишния финансов отчет и баланса на
„Пътнически превози“ЕООД за 2016 год. и приемане на промени в
Учредителния акт на дружеството
На основание чл. 14, т.11 пр. второ, т.12 и т.13 и § 3 от ЗР на
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Приема годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ ЕООД
гр. Сливен за 2016 год.
II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през
2016 г.
III. Избира за проверител на дружеството ДЕС Георги Стоянов
Тренчев регистриран одитор № 0647
IV. Определя следните показатели за 2017 год.:
- Средна брутна работна заплата до 650 лв.
- Средносписъчен брой на персонала до 284
- Да се подобри финансовото състояние на дружеството чрез
оптимизиране на разходите.
V. Отменя досегашния Учредителен акт на „Пътнически превози“
ЕООД, приет с т.6 на Решение № 391/27.09.2012 г. на Общински съветСливен.
VI. Приема Учредителен акт на „Пътнически превози“ ЕООД гр.
Сливен, /Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото
решение/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
гр. Сливен
ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ
Чл. 1. (1) Фирмата на дружеството е Еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пътнически превози” ЕООД.
(2) Дружеството е със седалище и адрес на управление” гр. Сливен, ул. „Стефан
Караджа” №3.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК
Чл. 2. Предметът на дейност на дружеството е: Автомобилни превози във
вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности. Покупко
продажба на транспортна техника.
Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
Чл.4. Едноличен собственик на дружеството е Община Сливен, ЕИК …………...
Правата на едноличния собственик се упражняват от Общински съвет-Сливен - пряко
или чрез Кмета на общината.
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ.
Чл.5.(1) Капиталът на дружеството е паричен, в размер на 116500лв (сто и
шестнадесет хиляди и петстотин лева), състоящ се от 11650 (единадесет хиляди
шестстотин и петдесет) дяла по 10лв (десет лева).
(2) Капиталът може да бъде увеличаван и намаляван с решение на Едноличния
собственик на капитала.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.6 Органи на управление на дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала, чиито функции се изпълняват от
Общинския съвет пряко или чрез Кмета на общината
2. Управител.
Чл. 7 Общинският съвет, в качеството му на едноличен собственик на капитала
взема решения за:
1. Образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;
2. Приема, изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството;

3. Размера на капитала, увеличаване или намаляване на капитала на
дружеството и определя начина, по който следва да се извърши
намаляването или увеличаването;
4. Откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в капитала
на други търговски дружества;
5. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти
собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни
права върху тях;
6. Взема решения за разпореждане с дялове или акции собственост на
дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с
дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни
физически или юридически лица;
7. Взема решения за допълнителни парични вноски;
8. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица;
9. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи
на дружеството;
10. При прекратяване на търговското дружество взема решение за определяне
срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, определя ликвидатора и
размера на възнаграждението му.
11. Избира управителя след проведен конкурс, определя възнаграждението му и
го освобождава от отговорност. Упълномощава кмета на общината да
сключи с него договор за управление.
12. Избира проверител/проверители/ - регистрирани одитори;
13. Приема годишния финансов отчет и баланса, взема решение за
разпределение на печалбата и изплащане на дивиденти;
14. Взема решения за участие в капитала на други търговски дружества;
15. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или
контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
16. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на недвижими
имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на
сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към
31 декември на предходната година.
Чл. 8 Кметът на общината упражнява следните предоставени му от Общинския
съвет правомощия на едноличния собственик на капитала:
1. Преди изтичане на календарната година предлага на общинския съвет
кандидатурите за проверител /проверители/ - регистрирани одитори на
годишния финансов отчет на дружеството;
2. Сключва договора за управление със спечелилия конкурс за управител, след
влизане в сила на решението на Общинския съвет за избор на спечелилия
конкурса.
3. Сключва договор за ликвидация с ликвидатора;
4. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община
Сливен в качеството и на едноличен собственик на капитала в търговското
дружество.
5. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на недвижими
имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година е до 5 на сто от
общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31
декември на предходната година.
6. Съгласува щатното разписание на дружеството и промените в него, преди
утвърждаването му от управителя.

Чл. 9 (1) Управителят на дружеството:
1. Организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и в
съответствие с Учредителния акт, Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие
в капитала и общинските предприятия и решенията на Общинския съвет, в
качеството му на едноличен собственик на капитала на дружеството.
2. Представлява дружеството;
3. Осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в
дружеството;
4. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на
Общото събрание;
5. Представя на Кмета и на Постоянната Комисия по оперативен контрол
доклад за дейността и тримесечни отчети за финансовото състояние на
дружеството в срок до 15-то число на месеца, следващ отчетното
тримесечие, а след приключване на финансовата година – годишен
счетоводен отчет и информация за изпълнение на ‘бизнес плана”
/програмата за управление/
(2) Управителят се определя с конкурс, съобразно действащите нормативни
правила и решенията на Общинския съвет. Спечелилият конкурса кандидат подписва
договор за управление с кмета на общината за срок от три години.
(3) До провеждането на конкурс, Общинския съвет избира управител, който
временно изпълнява длъжността.
(4)Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с
писмено уведомление до дружеството. Ако в едномесечен срок след получаване на
уведомлението не бъде заличен, управителят може сам да заяви това обстоятелство за
вписване, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
(5) Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети
добросъвестни лица след вписването им.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.10. Дружеството се прекратява:
а) по решение на едноличния собственик;
б) когато капиталът му спадне под изискуемия от закона минимум;
в) по решение на съда, в случаите предвидени от закона;
г) при обявяване в несъстоятелност на дружеството.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11 относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото гражданско и търговско законодателство.
Настоящият учредителен акт е приет с решение № 705/30.05.2017 г. на
Общински съвет – Сливен, в качеството му на орган, упражняващ правата на
едноличния собственик на капитала.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 706
Приемане годишния финансов отчет и баланса на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина-Сливен“ЕООД за 2016 год.

На основание чл.14, т.13 от Наредбата за упражняване правата на
собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско
участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Приема Годишния финансов отчет на „Медицински център за
рехабилитация и спортна медицина-Сливен“ ЕООД за 2016 г.
II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през
2016 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 707
Приемане годишния финансов отчет и баланса
на „ДКЦ 2-Сливен“ ЕООД за 2016 год. и приемане на промени
в Учредителния акт на дружеството

На основание чл.14, т.11 пр. второ, т.12 и т.13, чл.37, ал.3 и §3 от ЗР
на Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Приема Годишния финансов отчет на „ДКЦ 2–Сливен“ ЕООД за
2016 г.
II. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през
2016 г.
III. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2016 г. в
размер на 7500 лв.
IV. Определя следните показатели за 2017 г.:
- средна брутна заплата до 1060 лв.
- средно списъчен състав на персонала до 42 бр.
- балансова печалба не по-малко от 80 000 лв.
V. Продължава договора на д-р Георги Илиев за управление на
„ДКЦ2-Сливен“ ЕООД с още един мандат, считано от 16 май 2017 г.,
поради показани добри финансови резултати, като му определя
възнаграждение съгласно разпоредбите на Наредбата за упражняване
правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с
общинско участие в капитала и общинските предприятия.

В едномесечен срок от продължаване на договора за управление, д-р
Георги Илиев да представи в Общински съвет и на кмета на общината
бизнес - програма за управление на „ДКЦ 2-Сливен“ ЕООД за следващите
три години.
VI. Приема изменение и допълване на Учредителния акт на „ДКЦ 2 Сливен“ ЕООД гр. Сливен, както следва:
§1. Чл.1, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.1 /1/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е
Община Сливен. Общинският съвет упражнява правата на собственост
пряко или чрез кмета на общината.
§2. Чл.10 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.10 Органи на управление на дружеството са:
1. Едноличният собственик на капитала, чийто функции се
изпълняват от Общинския съвет пряко или чрез кмета на общината.
2. Управител.
§3. Ал. 1 на чл.11 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.11 /1/ Общинският съвет упражнява следните правомощия на
едноличния собственик на капитала, като взема решения за:
1. Образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;
2. Приема, изменя и допълва учредителния акт или устав на
дружеството;
3. Размера на капитала, увеличаване или намаляване на капитала на
дружеството и определя начина, по който следва да се извърши
намаляването или увеличаването;
4. Откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие
в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими
имоти собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица
на вещни права върху тях;
6. Взема решения за разпореждане с дялове, собственост на
дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане
с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с
чуждестранни физически или юридически лица;
7. Взема решения за допълнителни парични вноски;
8. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети
лица;
9. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху
дълготрайни активи на дружеството;
10. Избира управителя, след проведен конкурс по реда на Глава
Девета от Наредба за реда за упражняване правата на собственик на
община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и

общинските предприятия, приета с Решение № 440 от 17.11.2016г. на
Общински съвет- Сливен и определя възнаграждението му съгласно
приложение No 1, неразделна част от Наредбата и го освобождава от
отговорност. Упълномощава кмета на общината да сключи с него договор
за управление.
11. Избира проверител /проверители/ - регистрирани одитори;
12. Приема годишния финансов отчет и баланса, взема решение за
разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденти;
13. Взема решения за участие в капитала на други търговски
дружества;
14. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу
управителя или контрольора и назначава представител за водене на
процеси срещу тях.
15. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година
надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на
дружеството, към 31 декември на предходната година.
§4. Създава се нова ал. 2 на чл.11 със следното съдържание:
Чл. 11 /2/ Кметът на общината упражнява следните, предоставени му
от Общинския съвет правомощия на едноличния собственик на капитала
на дружеството:
1. Преди изтичане на календарната година предлага на общинския
съвет кандидатурите за проверител /проверители/-регистрирани одитори
на годишния финансов отчет на дружеството;
2. Сключва договора за управление със спечелилия конкурс за
управител, след влизане в сила на решението на Общинския съвет за избор
на спечелилия конкурса.
3. Сключва договор за ликвидация с ликвидатора,
4. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите на
Община Сливен в качеството й на едноличен собственик на капитала в
търговското дружество;
5. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година е до
5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на
дружеството, към 31 декември на предходната година.
6. Дава съгласие за сключване на договори за задължително
застраховане на имущества.
7. Съгласува щатното разписание на дружеството и промените в
него, преди утвърждаването му от управителя.
§5. Ал. 1 на чл.12 се изменя и придобива следното съдържание:

Чл.12 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на
дружеството съобразно закона, приетия от едноличния собственик
учредителен акт, Наредбата за реда за упражняване правата на собственик
на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала
и общинските предприятия и решенията на Общински съвет-Сливен.
§6. Създава се нова ал. 5 на чл.12 със следното съдържание:
Чл. 12 /5/ Решава всички въпроси, които не са от изключителна
компетентност на Общото събрание.
§7. Създава се нова ал. 6 на чл.12 със следното съдържание:
Чл. 12 /6/ Представя на Кмета и на Постоянната Комисия по
оперативен контрол доклад за дейността и тримесечни отчети за
финансовото състояние на дружеството в срок до 15-то число на месеца,
следващ отчетното тримесечие, а след приключване на финансовата
година –годишен счетоводен отчет и информация за изпълнение на
„бизнес плана” / програмата за управление/.
§8. Ал. 2 на чл.16 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 16 /2/ След прекратяването на дружеството се извършва
ликвидация по реда предвиден в Търговския закон. Общинският съвет
определя срока, в който трябва да завърши ликвидацията, определя
ликвидатора и размера на възнаграждението му.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 708
Приемане годишния финансов отчет и баланса
на „Дентален център 1 – Сливен“ ЕООД за 2016 год. и приемане на
промени в Учредителния акт на дружеството
На основание чл.14, т.11, т.12 и т.13; чл.37, ал.3 и §3 от ЗР на
Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Приема Годишния финансов отчет на „Дентален център 1 –
Сливен“ ЕООД за 2016 год.
II. Дава съгласие за отписване на уточнените суми недължими
вземания в размер на 7 163.71 лв. за сметка на печалби/загуби от минали
години.
III. Не освобождава управителя от отговорност за дейността му през
2016 год.
IV. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2016 год. в
размер на 25 000 лв.
V. Определя следните показатели за 2017 год.
- средносписъчен състав - 7 човека
- средна работна заплата 800 лв.
VI. Отменя Учредителен акт на „Дентален център 1-Сливен“ ЕООД
Сливен, приет с Реш. № 689/29.09.2005 год. изм. с Реш. № 187/08.05.2008
год. и Реш. № 1074/15.11.2011 год.
VII. Приема учредителен акт на „Дeнтален център 1 – Сливен“
ЕООД /Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение/.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение № 1
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-1 СЛИВЕН” - гр. СЛИВЕН
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-1 СЛИВЕН” - гр.Сливен, наричано по-долу
накратко ДРУЖЕСТВОТО, е лечебно заведение за извънболнична помощ от вида на
визираните в чл.8, ал.1, б „в” във вр. с чл.16 от Закона за лечебните заведения,
организирано като еднолично дружество с ограничена отговорност по чл.113 и сл. от
ТЗ.
Чл.2 Едноличен собственик на капитала на дружеството е ОБЩИНА СЛИВЕН,
като правата на собственик се упражняват от Общински съвет-Сливен.
Чл.3 Дружеството е учредено със Заповед № РД -09-508/28.10.1999 г.,на
Министъра на здравеопазването, издадена на основание чл.102 във вр.с чл.104 и чл.38
от Закона за лечебните заведения и е преобразувано чрез вливане в него на
„МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-1 СЛИВЕН” гр.Сливен, въз основа на
Решение № 243 от 29.07.2004 г. и Решение № 583 от 30.05.2005 г. на Общински съветСливен.
ФИРМА
Чл.4 ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява дейността си под наименованието
“ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-1 СЛИВЕН” ЕООД гр.СЛИВЕН което ще се изписва
задължително на български език.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.5 Седалището на дружеството е в гр.Сливен, а адресът на управление,
гр.Сливен, ул. “Стефан Караджа” № 2.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.6/1/Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО обхваща осъществяване на
специализирана извънболнична дентална помощ:осъществяване на специфични
технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни
средства: осъществяване на първична дентална помощ.
/2/ Дейността на Дружеството ще се осъществява съобразно изискванията на
чл.16 от ЗЛЗ.
СРОК
Чл.7
условие.

ДРУЖЕСТВОТО не се ограничава със срок или друго прекратително

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.8 Капиталът на дружество е в размер на 33 700 /тридесет и три хиляди и
седемстотин) лева разпределен на 3 370 /три хиляди триста и седемдесет дяла/ всеки от
по 10 лева /десет/. лева.
Чл.9 Капиталът в пълният си размер е собственост Община Сливен и е внесен
изцяло към момента на вписване на търговското дружество в съда.
Чл.10 При извършеното преобразуване на дружеството чрез вливане в него на
„МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-1 Сливен” ЕООД гр.Сливен 1 610 дяла от
по 10 лева от капитала на „МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ-1 Сливен”
ЕООД гр.Сливен са заменени с 1 288 дяла всеки от по 10 лева от „ДЕНТАЛЕН
ЦЕНТЪР-1 СЛИВЕН” ЕООД гр.Сливен.
Чл.11 По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на
загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да се правят
допълнителни парични вноски за определен срок.
Чл.12 /1/ Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на
Дружеството до размера на своето имущество.
/2/ Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на
дружеството до размера на своя дял в капитала.
УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Чл.13 Органи на дружеството са:
/1/ Общински съвет-Сливен, като упражняващ правата на Община Сливен
като едноличен собственик на дяловете на дружеството
/2/ Управител.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА
Чл.14 Общинският съвет, като осъществяващ правата на едноличния собственик
на капитала:
1.Изменя и допълва учредителния акт на ДРУЖЕСТВОТО;
2.Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и за приемане на
съдружници;
3.Приема годишния отчет и баланса и взема решение за разпореждане с
печалбата, за изплащане на тантиеми и техния размер;
4.Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от
отговорност;
5.В случай на прекратяване на дружеството избира ликвидатор;
6.Избира за проверител дипломиран експерт-счетоводител и го освобождава;
7.Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
8.Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други
дружества;
9.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни
права върху тях, както и за учредяване на залог или ипотека върху дълготрайни активи
на дружеството;

10.Взема решения за придобиване или разпореждане с дялове-собственост на
дружеството в други дружества;
11.Взема решения за предявяване на искове от дружеството срещу управителя и
назначава управител за водене на процеса срещу тях;
12.Взема решения за допълнителни парични вноски;
13.Взема решения за сключване на съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се
признават задължения или се опрощава дълг; за поемане на менителнични задължения;
14.Взема решение за извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни
материални и финансови активи; за наем на недвижими имоти, чиято обща балансова
стойност за текущата година надхвърля 5 % от общата балансова стойност на
дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; за сключване на
договори за кредит; за съвместна дейност;
15.Взема решения за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни материални
активи на дружеството; за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в
полза на трети лица;
16.Одобрява избора на застраховател преди сключването на договорите за
задължително застраховане на имуществото;
17.Взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството.
18.Взема решение за случаите, предвидени в чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5,
предложение първо и т.7 от Търговския закон, да не се прилага разпоредбата на
чл.137,ал.4 от Търговския закон, изискваща нотариално удостоверяване на подписите и
съдържанието
УПРАВИТЕЛ
Чл.15/1/ Управителят на Дружеството се избира от едноличния собственик на
капитала след спечелен конкурс.
/2/ След решението на Общинския съвет, кметът на общината, сключва с
управителя договор за управление за срок от 3 години.
/3/ В случай на доказани управленски качества на управителя, Общинския
съвет може да вземе решение за продължаване срока на договора с още един мандат.
Чл.16 Управителят на ДРУЖЕСТВОТО трябва да е денталeн лекар с призната
специалност.
Чл.17 Управителят:
1.Организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО, съобразно закона, този
учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
2.Представлява дружеството пред трети лица. Ограничения в представителната
му власт няма действия спрямо трети лица
3.Организира изготвянето на годишния отчет и баланса на дружеството за
отчетния годишен период и го внася за приемане на едноличния собственик на
капитала.
4.Определя кадровата политика на Дружеството и сключва, изменя и прекратява
трудовите договори със служителите и работниците.
Чл.18 Управителят няма право да извършва търговски сделки от свое или чуждо
име, да участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена
отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
Чл.19 Управителят отговаря имуществено за причинените на ДРУЖЕСТВОТО
вреди.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ
Чл.20 Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на
календарната година.
Чл.21 Годишния счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличния
собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на управителя.
Чл.22 Дружеството отчислява за общината дивидент от балансовата печалба по
годишния счетоводен отчет в размер, определен от Общинския съвет.
Чл.23 Загубата на търговското дружество се покрива по решение на Управителя
от неразпределената печалба от миналата година, от резервите на дружеството за
сметка на допълнителния капитал.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.24 Дружеството се прекратява:
- По решение на едноличния собственик на капитала;
- Чрез сливане или вливане в друго дружество;
- При обявяване в несъстоятелност.
- По решение на съда в предвидените в ТЗ случаи.
Чл.25 След прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО по решение на едноличния
собственик и по решение на съда се извършва ликвидация по реда, предвиден в
Търговския закон.
Чл.26 За извършване на ликвидация Общинския съвет избира ликвидатор.
За всички неуредени с този акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ, Закона
за лечебните заведения, Наредба за реда за упражняване правата на собственик на
Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала.
Настоящият учредителен акт е приет от Общински съвет-Сливен с Решение
№708 от 30.05.2017 г. на Общински съвет-Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 709
Приемане годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2016 год. и приемане на промени в
Учредителния акт на дружеството

На основание чл.14, т.11 пр.второ, т.12 и т.13 и §3 от ЗР на Наредбата
за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема годишния финансов отчет на „Общинска охрана и СОТ –
Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2016 год.
2. Освобождава управителя от отговорност за дейността му през 2016
г.
3. Да се отчисли от балансовата печалба дивидент за 2016 год. в
размер на 15 000 лв.
4. Определя следните показатели за 2017 год.:
- Средна работна заплата за 2017 г. - до 520 лв.
- Персонал - до 260 бр.
- Балансова печалба - до 45000 лв.
5. Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица
и тяхното имущество; Детективска дейност, консултинг, търговия,
търговия с огнестрелни оръжия и боеприпаси и отдаване под наем на
недвижими имоти. Лична охрана на физически лица, охрана на
имуществото на физически и юридически лица,
Охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари.
6. Приема изменение и допълнение на Учредителния акт на
„Общинска охрана и СОТ-Сливен“ ЕООД гр. Сливен, както следва:
§1. Чл. 4 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 4. Предмет на дейност на дружеството

По занятие дружеството извършва следните дейности:
Физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и
тяхното имущество; Детективска дейност, консултинг, търговия, търговия
с огнестрелни оръжия и боеприпаси и отдаване под наем на недвижими
имоти. Лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на
физически и юридически лица,
Охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари.“
§2. Чл. 9 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.9. Органи на управление на дружеството са:
1.Едноличният собственик на капитала, чиито функции
изпълняват от Общинския съвет пряко или чрез Кмета на общината
2. Управител

се

§3. Чл.15 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл. 15. Общинският съвет упражнява правомощията на
едноличния собственик на капитала по чл.14 от Наредбата като взема
решения за:
1. Образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;
2. Приема, изменя и допълва учредителния акт или устав на
дружеството;
3.Размера на капитала, увеличаване или намаляване на капитала на
дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши
намаляването или увеличаването;
4. Откриване или закриване на клонове на дружеството и за
участие в капитала на други търговски дружества;
5. Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими
имоти собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица
на вещни права върху тях;
6. Взема решения за разпореждане с дялове или акции собственост
на дружеството в други дружества, както и за придобиване или
разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки
с чуждестранни физически или юридически лица;
7. Взема решения за допълнителни парични вноски;
8. Дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на
трети лица;
9. Дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху
дълготрайни активи на дружеството;
10. При прекратяване на търговското дружество взема решение за
определяне срокът, в който трябва да завърши ликвидацията,
определя ликвидатора и размера на възнаграждението му.
11. Избира управителя, след проведен конкурс по реда на Глава
Девета от Наредбата; Определя възнаграждението му съгласно

приложение № 1, неразделна част от Наредбата и го освобождава от
отговорност. Упълномощава кмета на общината да сключи с него договор
за управление.
12. Избира проверител /проверители/ - регистрирани одитори;
13. Приема годишния финансов отчет и баланса, взема решение за
разпределение на печалбата и за изплащане на дивиденти;
14. Взема решения за участие в капитала на други търговски
дружества;
15. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу
управителя или контрольора и назначава представител за водене на
процеси срещу тях.
16. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година
надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост
на дружеството, към 31 декември на предходната година.
17. Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско
участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни
права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа
на решение на общинския съвет.“
§4. Създава се нов чл.15а със следното съдържание:
Чл. 15а. Кметът на общината упражнява следните предоставени
му от Общинския съвет правомощия на едноличния собственик на
капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност:
1. Преди изтичане на календарната година предлага на общинския
съвет кандидатурите за проверител /проверители/ - регистрирани
одитори на годишния финансов отчет на дружеството;
2. Сключва договора за управление със спечелилия конкурс за
управител, след влизане в сила на решението на Общинския съвет за
избор на спечелилия конкурса.
3. Сключва договор за ликвидация с ликвидатора,
4. Предприема пред органи на власт действия в защита интересите
на Община Сливен в качеството й на едноличен собственик на капитала в
търговското дружество;
5. Дава съгласие за закупуване на ДМА и отдаване под наем на
недвижими имоти, чиято обща балансова стойност за текущата година
е до 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на
дружеството, към 31 декември на предходната година.
6. Дава съгласие за сключване на договори за задължително
застраховане на имущества.
7. Съгласува щатното разписание на дружеството и промените в
него, преди утвърждаването му от управителя.

§5. Чл.16 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.16. Управителят на едноличното дружество с ограничена
отговорност:
1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно
закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата наредба,
решенията на общински съвет;
2. Представлява дружеството;
3. Осъществява правомощията на работодател по отношение на
работещите в дружеството;
4. Решава всички въпроси, които не са от изключителна
компетентност на Общото събрание;
5. Представя на Кмета и на Постоянната Комисия по оперативен
контрол доклад за дейността и тримесечни отчети за финансовото
състояние на дружеството в срок до 15-то число на месеца, следващ
отчетното тримесечие, а след приключване на финансовата година годишен счетоводен отчет и информация за изпълнение на „бизнес плана“
/програмата за управление/.“
§6. Създава нов Чл.16а със следното съдържание:
Чл.16а Изисквания към Управителя:
/1/ Управители на общински еднолични търговски дружества с
ограничена отговорност могат да бъдат физически лица, които не са
регистрирани като търговци по ТЗ.
/2/ Не могат да бъдат управители на общински еднолични търговски
дружества с ограничена отговорност физически лица, които:
1. от свое или чуждо име извършват търговски сделки;
2.са неограничено отговорни съдружници в събирателни или
командитни търговски дружества;
3.заемат длъжност в управителни органи на други търговски
дружества;
4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да
заемат материално - отчетническа длъжност - до изтичане срока на
наказанието;
5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни
съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност - ако
са останали неудовлетворени кредитори;
6. са народни представители, общински съветници, кметове или
държавни служители;
7. работят по трудов договор.
§7. Създава нов Чл.16б със следното съдържание:
Чл.16б Управлението на еднолично дружество с ограничена
отговорност, се възлага с договор за управление, сключен между

управителя на дружеството и Кмета на общината въз основа на решение на
Общинския съвет
/1/ Управлението се възлага след провеждане на конкурс по реда и
условията на Глава Девета от Наредбата.
/2/ Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато
Общинският съвет назначава временен управител, временен съвет на
директорите или надзорен съвет.
/3/ В шестмесечен срок от назначаването на временния управител,
съответно на временния съвет на директорите или надзорен съвет, се
обявява конкурс за възлагане на управлението на търговското дружество.
/4/ Договорите за управление се сключват за срок не по-дълъг от три
години.
§8. Създава нов чл.16в със следното съдържание:
Чл.16в Договорите за управление уреждат:
1. задълженията, функциите, задачите и пълномощията на
управителя, съответно на членовете на съвета на директорите или
надзорния съвет, както и начина на взаимодействието им с другите органи
на дружеството;
2. размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното
осигуряване и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на
управителя;
3. отговорността на страните при неизпълнение на задълженията;
4. основанията за прекратяване;
§9. Създава нов чл.16г със следното съдържание:
Чл.16г Кметът на общината сключва договори с назначените
ликвидатори на едноличните търговски дружества с общинско участие, в
които се посочват задълженията на ликвидатора, срока, в който следва да
завърши ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 710
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлени имоти с № 000100 и
№ 000198, находящи се в землището на с.Селиминово, община 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 поземлени имоти с №№ 000100 и 000198, находящи се в
землището на с.Селиминово, община Сливен, като се спазят следните
указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлени имоти с №№ 000100 и 000198,
находящи се в землището на с.Селиминово, община 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 е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 711
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището 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 трасе на ел.кабел 20кV от
нов ЖР стълб в ПИ 67338.845.38 до ПИ 67338.845.36, отреден „За складова
база за селскостопанска техника и производство на пелети“ и преминаващ
през ПИ 67338.845.38 с НТП “посевни площи“, частна собственост и ПИ
67338.845.59 с НТП „полски път“, общинска собственост, всички в
местност “Дотлука“, землище кв.“Речица“, гр.Сливен и одобрява задание
за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 712
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
въздушен електропровод в землището на 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 въздушен
електропровод от съществуващ стълб №55 на ВИ“2“ от ТП“Ябълка“ до ПИ
67338.434.171, местност “Плоски рът“, землище гр.Сливен и преминаващ
през ПИ 67338.434.199 с НТП „За друг поземлен имот за движение и
транспорт“, общинска собственост в същото землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 713
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
въздушен електропровод в землището на с.Сотиря, 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 въздушен
електропровод НН от стълб №21/1, ВИ“Изток“ от ТП“Пчелина“,
ВЛ“Чуката“, ПС“Комуна“ до ПИ 68117.11.6610, местност “Юрта“,
землище с.Сотиря, общ.Сливен и преминаващ през ПИ 68117.11.9503,
местност “Юрта“ с НТП „Полски път“, общинска собственост в същото
землище.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 714
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за изграждане на
пътна връзка 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 изграждане на пътна връзка
в имот с проектен идентификатор 67338.801.116 /образуван от ПИ
67338.801.16 и 67338.801.17 с НТП „полски път“ и „изоставена орна
земя“/, общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до
ПИ 67338.801.5, отреден „За метанстанция“, местност ”Къра”, землище
кв.“Речица“, гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 715
Приемане на решение за съгласуване на подробни устройствени
планове на части от гр.Сливен, Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Съгласува за одобряване подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване, като план-извадка от приет предварителен проект,
за поземлен имот 67338.565.340 по кадастралната карта на гр.Сливен,
кв.”Асеновец”, като се проектира улична регулация от осова точка 102 до
осова точка 103; за имот 67338.565.340 се отреждат УПИ VI-„За
обществено обслужване” и УПИ VII-„За обществено обслужване” с
урегулиране по вътрешните имотни граници и се проектират общински
УПИ V-„За обществено обслужване” и УПИ VIII-„За благоустрояване”,
всички в кв.45, кв.”Асеновец”, гр.Сливен.
2. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
– план за регулация и застрояване за УПИ III-348 и УПИ IV-349, кв.691,
кв.”Ново село”, гр.Сливен, като се променя уличната регулация от осова
точка 1273 до осова точка 2881, променят се регулационните граници на
общински УПИ I в кв.692, УПИ IV-349 в кв.691 с предаваема по регулация
свободна общинска площ и УПИ II-14 в кв.352 с предаваема по регулация
свободна общинска площ и се променя застрояването в УПИ III-348 и УПИ
IV-349 в кв.691.
3. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
– план за регулация за УПИ II-”За търговия, битови услуги и обществени
мероприятия”, кв.590, кв.”Сини камъни”, гр.Сливен, като отпада УПИ II и

се образуват нови УПИ II-”За търговия, битови услуги и обществени
мероприятия” и УПИ IV-”За търговия, битови услуги и обществени
мероприятия”.
4. Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
– план за регулация и застрояване за УПИ V-„За КОО и комплексно
жилищно строителство” и УПИ VI-„За КОО”, кв.486, кв.”Даме Груев”,
гр.Сливен, като се проектира улична регулация от осова точка 1786 до
осова точка 1786а, променят се частично регулационните граници на УПИ
V-„За КОО и комплексно жилищно строителство” и УПИ VI-„За КОО” и се
образува нов УПИ VIII-„За благоустрояване” в същия квартал.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 716
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот 000150 за разширение на
съществуващ гробищен парк в поземлен имот 000138 в м.”Казалча”,
землището на с.Глуфишево, 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 поземлен имот 000150 в м.”Казалча”,
землището на с.Глуфишево, общ.Сливен с цел преотреждане на имота от
земеделски в „За разширение на съществуващ гробищен парк” в съседния
поземлен имот 000138, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот 000150 в м.”Казалча”,
землището на с.Глуфишево, 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 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 717
Утвърждаване Протокол № 2 на Комисията по стипендиите

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане
на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Протокол № 2 от 16.05.2017 г. на Комисията по
стипендиите за отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от община Сливен да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечните стипендии.
3. Изплащането да се осъществява, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 и т. 2
и чл. 16, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
от община Сливен.
Приложение: Протокол № 2 от 16.05.2017 г. на Комисията по
стипендиите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОТОКОЛ №2
Днес 16.05.2017 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха :
1. Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет – председател на комисията
2. Милена Чолакова – общинска администрация – член на комисията
3. Силвия Никова – общинска администрация – член на комисията
4. Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията
5. Красимир Кръстев – общински съветник – член на комисията
6. Георги Иванов – общински съветник – член на комисията
На заседанието присъства още Донка Славова – главен експерт в дирекция „Образование,
култура и връзки с обществеността” – секретар на комисията.
Заседанието премина при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. Информация относно броя на постъпилите предложения за отпускане на месечни
стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен за 2017 година – пролетна сесия .
2. Определяне носители на месечни стипендии и еднократно финансово подпомагане на
деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2017 година – пролетна сесия.
Комисията започна своята работа в стая 102 на Община Сливен от 14.00 часа. В
деловодството на общинска администрация са постъпили искания за месечни стипендии и за
еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби за 2017 година от
следните кандидати:
№

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

1.

МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

СЛИВЕН

2.

НИКОЛА ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

СЛИВЕН

3.

БИСЕР ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ

СЛИВЕН

4.

МАРИЯ АТАНАСОВА КЪЧЕВА

СЛИВЕН

5.

ДЕНИС НИКОЛАЕВ СИРАКОВ

СЛИВЕН

6.

ХРИСТИЯНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА

СЛИВЕН

7.

ГЕРМАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

СЛИВЕН

8.

РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ МЪНДЕВ

СЛИВЕН

9.

РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПАНАЙОТОВА

СЛИВЕН

10.

ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ

СЛИВЕН

11.

ДАНИЕЛ ИВАНОВ ВЛАХОВ

СЛИВЕН

12.

КАЛОЯН РАДОСЛАВОВ КУТИЙСКИ

САМУИЛОВО

13.

БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ АНДОНОВ

СЛИВЕН

14.

СЛАВИ КРАСЕН ВЪЛКОВ

СЛИВЕН

15.

ТИНА-МАРИЯ ДИМИТРОВА БУРОВА

СЛИВЕН

16.

ВАСИЛЕН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

СЛИВЕН

17.

ДЕЙВИД ДЕЯНОВ ДЕЧЕВ

СЛИВЕН

18.

ХРИСТИАНА ХРИСТОВА ХАЛАЧЕВА

СЛИВЕН

19.

СТАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСКОВА

СЛИВЕН

20.

ДАЙНА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА

СЛИВЕН

21.

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

СЛИВЕН

22.

ВЕЛИЯНА ДИМИТРОВА ВЪНДЕВА

СЛИВЕН

23.

ДАНИЛИН ЕЛЕНОВ ПЕТКОВ

СЛИВЕН

24.

МАРИЯ АТАНАСОВА РАДЕВА

СЛИВЕН

25.

ДАМЯН ДАНЧЕВ ВАСИЛЕВ

СЛИВЕН

26.

ТАНЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА

СЛИВЕН

27.

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ

СЛИВЕН

28.

ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА ХРИСТОВА

СЛИВЕН

29.

ЗЛАТИНА СТОЙЧЕВА РАНДЕВА

СЛИВЕН

30.

СТЕФАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

КРУШАРЕ

31.

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГРАХОВ

СЛИВЕН

32.

ТЕОДОР ЕМИЛОВ ТОДОРОВ

СЛИВЕН

33.

ДАНЧО СТЕФАНОВ ГАНУШЕВ

СЛИВЕН

34.

ПАВЕЛ РОСЕНОВ ДИМИТРОВ

СЛИВЕН

35.

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ТАШЕВ

СЛИВЕН

36.

ЙОРДАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

СЛИВЕН

37.

КАТЕРИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ДОЙЧЕВА

СЛИВЕН

38.

БИСЕР НЕВЕНОВ ПЕНЕВ

СЛИВЕН

39.

ОСМАН СЕРАФИМОВ БОЯНОВ

СЛИВЕН

40.

МАЯ ЖИВКОВА ТАЧЕВА

СЛИВЕН

41.

ГЕОРГИ МОНЕВ МОНЕВ

СЛИВЕН

42.

ИВАЙЛО ДОНКОВ МИХАЛЕВ

СЛИВЕН

43.

ВИОЛИНА ЯНИСЛАВОВА МИТРОФАНОВА

СЛИВЕН

44.

БЕЛОСЛАВА ЗЛАТЕВА ЗЛАТЕВА

СЛИВЕН

45.

ПРЕСЛАВА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

СЛИВЕН

Комисията разгледа документите на кандидатите по реда на тяхното постъпване, за да
установи дали отговарят на обявените изисквания в Раздел ІV, чл.17 от Наредбата за условията
и реда за отпускане на стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени
дарби от община Сливен. При проверката се констатира, че всички кандидати са представили
необходимите документи.
На основание чл.15, ал.1, т.1, 2, 3 и 4 комисията присъди месечни стипендии на следните
кандидати:
№ по ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Име, презиме, фамилия на класираните ученици

ДЕНИС НИКОЛАЕВ СИРАКОВ
ХРИСТИЯНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА
ГЕРМАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ
РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПАНАЙОТОВА
ДАНИЕЛ ИВАНОВ ВЛАХОВ
КАЛОЯН РАДОСЛАВОВ КУТИЙСКИ
БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ АНДОНОВ
СЛАВИ КРАСЕН ВЪЛКОВ
ТИНА-МАРИЯ ДИМИТРОВА БУРОВА
ВАСИЛЕН ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ
СТАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА РУСКОВА
ДАЙНА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
ДАНИЛИН ЕЛЕНОВ ПЕТКОВ
МАРИЯ АТАНАСОВА РАДЕВА
ДАМЯН ДАНЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ
ЗЛАТИНА СТОЙЧЕВА РАНДЕВА
СТЕФАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
ТЕОДОР ЕМИЛОВ ТОДОРОВ
ДАНЧО СТЕФАНОВ ГАНУШЕВ
ПАВЕЛ РОСЕНОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ МОНЕВ МОНЕВ

Разпределение на
стипендиите по месеци
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
4 месеца по 250 лв.
4 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.

Обща сума в
лева
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
1000 лв.
1000 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.
750 лв.

24.
25.
26.
Всичко

ИВАЙЛО ДОНКОВ МИХАЛЕВ
ВИОЛИНА ЯНИСЛАВОВА МИТРОФАНОВА
ПРЕСЛАВА ДОБРИНОВА ДОБРЕВА

3 месеца по 250 лв.
3 месеца по 250 лв.
4 месеца по 250 лв.

750 лв.
750 лв.
1000 лв.
20 250 лв.

На основание чл.16, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 комисията определи следните кандидати за
еднократно финансово стимулиране:
№ по
ред

Име, презиме, фамилия на класираните ученици

1.

МАРИЯ ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

300 лв.

2.

НИКОЛА ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

300 лв.

3.

БИСЕР ПЛАМЕНОВ АТАНАСОВ

300 лв.

4.

МАРИЯ АТАНАСОВА КЪЧЕВА

300 лв.

5.

РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ МЪНДЕВ

300 лв.

6.

ТОДОР ВЕСЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ

300 лв.

7.

ДЕЙВИД ДЕЯНОВ ДЕЧЕВ

300 лв.

8.

ХРИСТИАНА ХРИСТОВА ХАЛАЧЕВА

300 лв.

9.

ВЕЛИЯНА ДИМИТРОВА ВЪНДЕВА

300 лв.

10.

ТАНЯ ДИМИТРОВА МИТЕВА

300 лв.

11.

ЦВЕТЕЛИНА КАЛИНОВА ХРИСТОВА

300 лв.

12.

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГРАХОВ

300 лв.

13.

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ТАШЕВ

300 лв.

14.

ЙОРДАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

300 лв.

15.

КАТЕРИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ДОЙЧЕВА

300 лв.

16.

БИСЕР НЕВЕНОВ ПЕНЕВ

300 лв.

17.

ОСМАН СЕРАФИМОВ БОЯНОВ

300 лв.

18.

МАЯ ЖИВКОВА ТАЧЕВА

300 лв.

19.

БЕЛОСЛАВА ЗЛАТЕВА ЗЛАТЕВА

300 лв.

Общо

Сума за изплащане

5700 лв.

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

Пепа Димитрова - Чиликова – /п/
Милена Чолакова – /п/
Силвия Никова – /п/
Пламен Крумов – /п/
Красимир Кръстев – /п/
Георги Иванов – /п/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 718
Отпускане на финансови средства от Приложение 7
на Бюджета на Община Сливен за 2017 година

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 2500 лв. на ППМГ „Д.
Чинтулов”, с които да подпомогне финансово участието на отбора по лека
атлетика - девойки VІІІ-Х клас в световните ученически игри по лека
атлетика в гр. Нанси, Франция, в периода 24.06-30.06.2017 година.
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 2017 год.
3. Г-жа Милева, в качеството си на директор на училището да
предостави в срок до 02.10.2017 г. отчет за финансовите средства.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 719
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 350 /триста и петдесет/
лева на НЧ „Искра 1929“ - с. Крушаре, общ. Сливен за отбелязване 24 май празник на селото.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева
на кметство - с.Самуилово, общ.Сливен за отбелязване празника на селото
– 3 юни.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 700 /седемстотин/
лева на ЦПЛР – Детски комплекс – гр. Сливен за финансово подпомагане
на участниците във финалния кръг на Международното математическо
състезание „Математика без граници“.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лв.
на Църковното настоятелство на храм „Св. св. м. Теодор Тирон“, м.
„Селището“, гр. Сливен за окончателно завършване на храма.
V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на
Христо Батинков за финансова подкрепа на Похода „По бойния път на
четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа“.
VI. ОТПУСКА 1 500 /хиляда и петстотин/ лева на Културнопросветното дружество на каракачаните – Сливен за участие на танцовия
състав за автентичен фолклор при дружеството в 37 общогръцки събор на
каракачаните в м. Пертули, Република Гърция.

VII. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997год. на
Общинския съвет: /приложение №9 от бюджета на Община Сливен за
2017г./
VIII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 29.09.2017год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.
IХ. Изменя Решение № 638/30.03.2017 год., както следва:
В т. IV.1. изразът „Международен детски фолклорен фестивал през
м. май, 2017 г. в гр. Букурещ, Румъния“ се заменя с израза „Международен
фолклорен танцов и музикален фестивал „Св. Кирил и Методий“ през м.
май 2017 год. в гр. Охрид, Македония“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 720
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:
1. Петко Христов Петков с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………….. за
рехабилитация;
2. Румяна Миткова Черкезова с ЕГН ………….. от гр.Сливен,
…………. за разходи съпътстващи лечението на дъщеря й – Дочка
Румянова Миткова с ЕГН ……….;
3. Румяна Миткова Черкезова с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………….
за разходи съпътстващи лечението на дъщеря й – Янка Руменова Миткова
с ЕГН ……………….
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на:
Боряна Наскова Чиракова с ЕГН ………… от гр.Сливен, ………… за
лечение и разходи съпътстващи лечението на внучката й – Гюлбеда Пепова
Станимирова.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 800 /осемстотин/ лева
на:
Ана Венциславова Димитрова с ЕГН ……………, от гр. Сливен,
…………. за разходи съпътстващи лечението й.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
Елка Николова Гъркова с ЕГН …………., от гр.Сливен, ………… за
лечение;

Костадинка Милева Атанасова, от гр. Сливен, …………. за лечение
на съпруга й Георги Димитров Атанасов с ЕГН ……………..
V. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VI. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
29.09.2017год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

