ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 721
Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово
паркиране на моторни превозни средства на територията
на община Сливен (приета с Решение № 411/29.09.2016 г.;
изм. и доп. с Решение № 484/16.12.2016 г.)

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни
превозни средства на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се изменя така:
След думите „паркиране на МПС“ се поставя запетая и се добавя
текст „с допустима максимална маса до 2.5 т. и на автобуси до 12
пътнически места,“
§ 2. Създава се нов чл.4а, със следното съдържание:
„Чл.4а В Зоната за платено паркиране да не се обозначават
паркоместа с хоризонтална маркировка, които попадат:
1. На по – малко от 5м от пешеходни пътеки;
2. На по – малко от 5м от кръстовище;
3. На платното за движение и на тротоара непосредствено пред
входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до
тях;

4. Пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения
и училищата.“
§ 3. Създава нов чл. 7а със следното съдържание:
„Чл.7а. (1) Освобождават се от заплащане на цена за услуга по чл.5
ал.1 МПС на държавни институции, община и други организации на
бюджетна издръжка, на които при необходимост и при възможност се
отреждат служебни паркоместа. Същите се разрешават по ред определен
от Кмета на Общината.
(2) Правото на МПС по ал. 1 се установява с надлежно издаден
стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство.“
§ 4. Чл.10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) На улици, площади и паркинги – общинска собственост,
в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда
режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, за което се заплаща
цена в размер, определен с решение на Общинския съвет.
(2) На улици, площади и паркинги – общинска собственост, в
рамките на „Синя зона“, може да се въвежда режим на платено паркиране,
без специално обозначено за това място, „Абонамент с карта“ за
служители или лица упражняващи търговска дейност в собствен или нает
имот в територията на зоната, за което се заплаща цена в размер,
определен с решение на Общинския съвет.“
§ 5. В чл. 11, ал.2 се изменя така:
След текста „или договор за наем.“ се добавя ново изречение със
следното съдържание: „Разрешение за „Служебен абонамент“ се издава в
двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на
екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в
определения размер.“
§ 6. В чл.11, ал. 3 се изменя така:
„Лицата, които желаят да ползват услугата за платено паркиране
„Абонамент с карта“ подават заявление до кмета на общината. Към
заявлението се прилага документ, удостоверяващ работното място на
заявителя в зоната. Разрешение за „Абонамент с карта“ се издава в
двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на
екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в
определения размер.“
§ 7. В чл. 12 след думите „чл.10“ се поставя запетая и се добавя
„ал.1“.
§ 8. В чл. 13 след думите „чл. 10“ се поставя запетая и се добавя
„ал.1“.

§ 9. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и
реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни
средства на територията на община Сливен влиза в сила от 10.07.2017 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 722
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен,
(приета с Решение № 792/27.02.2003 г.; изм. и доп. с Решения №№ 844
и 845/24.04.03 г.; 880 и 889/29.05.03 г.; 117/29.04.04 г.; 215/24.06.04 г.;
368 /23.12.04 г.; 436/24.02.05 г.; 444/31.03.05 г.; 755/24.11.05 г.;
786/22.12.05 г.; 817 и 820/26.01.06 г.; 1023/29.06.06 г.; 1203/21.12.2006 г.;
1243/25.01.2007 г.; 1283/22.02.2007 г.; 1311/22.03.2007 г.; 1473/28.06.2007 г.;
94/14.02.2008 г.; 133/27.03.2008 г.; отм. с Реш. № 4395/14.04.2008 г. на ВАС
и потв. с Реш. № 204/05.06.2008 г.; Реш. 133/27.03.2008 г. отм. в частта
на чл.38 и чл.55 с Реш. 5966 от 10.05.2010 год. изм. и доп.
с Реш. № 424/30.01.2009 г.; върната за ново обсъждане в частта на чл.14,
ал.3 от областния управител на Област Сливен със Заповед № РД-11-1614/16.02.2009 г.; изм. и доп. с Реш. № 460/17.03.2009 г.;
изм. с Реш. № 744/26.11.2009 г.; изм. и доп. с Реш. № 766/17.12.2009 год. и
Реш. № 821/18.02.2010 год.; изм. с Реш. № 952/12.08.2010 год.;
изм. и доп. с Реш. № 1096/22.12.2010 год.; изм. с Реш. № 1136/24.01.2011 год.
и Реш. № 1202/07.04.2011 год.; доп. с Реш. № 1330/07.07.2011 год.,
изм. и доп. с Реш. № 10/23.12.2011 год. Реш. № 246/31.05.2012 год.;
доп. с Реш. № 382/27.09.2012 год.; доп. с Реш. № 477/28.11.2012 год. и
изм. и доп. с Реш. № 525/14.12.2012 год. и Реш. № 562/30.01.2013 год.;
Изм. с Реш. № 620/27.02.2013 год.; доп. с Реш. № 720/30.05.2013 год.,
Изм. и доп. с Реш. № 1068/19.12.2013 год., Доп. с Реш. № 1069/19.12.2013 год.,
Изм. и доп. с Реш. № 1153/27.02.2014 год., в сила от 01.10.2013 год.,
Изм. и доп. с Реш. № 1200/27.03.2014 год., доп. с Реш. № 1508/27.11.2014 год.,
изм. с Реш. № 1551/16.12.2014 год., доп. с Реш. № 1670/26.03.2015 год.,
изм. с Реш. № 179/28.04.2016 год., изм. и доп. с Реш. № 258/30.06.2016 год.,
изм. с Реш. № 259/30.06.2016 год. доп. с Реш. № 487/16.12.2016 г.)
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл. 11, ал. 3
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни
права на територията на община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 55, ал. 1 точка 74 се изменя по следния начин:
„За паркиране на МПС в зона за платено паркиране:
1. Монтаж и демонтаж на техническо средство (скоба)
за блокиране на колелата на МПС, което е в нарушение
на режима на паркиране.

24.00 лв.

2. Принудително репатриране на МПС
2.1. Принудително репатриране на МПС, което е
в нарушение режима на паркиране или правилата
на движение.

48.00 лв.

2.2. При започнато преместване /репатриране/ на
неправилно паркирано МПС и собственикът му
се яви на място с желание да го освободи

24.00 лв.

3. Съхранение на репатрирани автомобили на наказателен паркинг:
3.1. До 1 час след репатрирането

2.00 лв.

3.2. За всеки започнат час след първия

2.00 лв.

4. Цени на услуги за ползване на терени за паркиране:
4.1. Паркиране в зона за платено паркиране „Синя зона” за 1 бр./час
4.2. „Служебен абонамент”
– за един автомобил за един месец
– за един автомобил за 6 месеца – 5 % отстъпка
– за един автомобил за една година – 10 % отстъпка

1.00 лв.

100.00 лв.
580.00 лв.
1080.00 лв.

4.3. Абонамент за паркиране в „Синя зона” без специално обозначено
място:
– за един автомобил за един месец
80.00 лв.
4.4. Абонамент за живущи по постоянен адрес в район „Синя зона”месечно
– за един автомобил
10.00 лв.
– за втори автомобил на същия адрес - двоен размер
20.00 лв.

– за всеки следващ автомобил – троен размер

30.00 лв.

4.5. Абонамент за живущи по постоянен адрес в район „Синя зона”годишно
– за един автомобил
70.00 лв.
– за втори автомобил на същия адрес - двоен размер
140.00 лв.
– за всеки следващ автомобил - троен размер
210.00 лв.”
§ 2. Наредбата влиза в сила от 10.07.2017 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 723
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.
юни 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 - Второстепенни разпоредители с бюджет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 724
Предложение за сключване на съдебни спогодби по образувани търговски
дела пред Окръжен съд - Сливен, направено от „Бул-гейт“ ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Одобрява предложението от „Бул-гейт“ ЕООД с ЕИК ………..
за доброволно уреждане на съдебни дела, по които дружеството е
ищец, а ответник е община Сливен, входирано в деловодството на
Община Сливен с регистрационен индекс 4704-1199 от 13 април, 2017
г., за сключване на съдебни спогодби по всяко едно от следните
търговски дела, образувани през 2014 г. пред Окръжен съд – Сливен,
които понастоящем са спрени - търговски дела №6/2014, т.д. №19/2014
г., т.д. №20/2014 г., т.д. №21/2014 г., т.д. №22/2014 г.
2. Възлага на кмета на Община Сливен да предприеме всички
необходими правни и фактически действия за сключване на съдебни
спогодби по посочените търговски дела - №6/2014, т.д. №19/2014 г., т.д.
№20/2014 г., т.д. №21/2014 г., т.д. №22/2014 г. при следните условия,
предвидени в Предложението от „Бул-гейт“ ЕООД с регистрационен
индекс 4704-1199 от 13 април, 2017 г., като във всяка съдебна спогодба
изрично се включи текст, по силата на който „Бул-гейт“ ЕООД се
отказва от всички свои претенции към Община Сливен по посочените
търговски дела, освен признатите 50% от претендираните по делата
главници:
1. Община Сливен, в качеството си на ответник да признае, че дължи
на „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД 50% от претендираната като главница сума.

2. „БУЛ-ГЕЙТ” ЕООД от своя страна да оттегли искането си за
присъждане на законна лихва за забава, считано от датата на завеждане на
всяка една искова молба до настъпване на изискуемост на сумите по
признатите 50 %.
3. Признатите претенции да бъдат изплащани от страна на Община
Сливен, считано от 01.01.2020 година на равни месечни вноски за период
от 24 месеца.
4. Изискуемостта на признатата сума от 50% настъпва за всяка една
от равните месечни вноски в последния ден на съответния месец.
5. Сторените от страните разноски да останат в тежест за всяка една
от тях, така както ги е направила.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 725
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен
с проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в
община Сливен” по процедура BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА”,
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства с проектно
предложение по процедура BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА”, Приоритетна
ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.
2. Поема ангажимент за създаване на съответните социални услуги.
3. До приключване на строително-ремонтните работи по
изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на
съответните услуги;
4. Услугите ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на
приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за
окончателно плащане от страна на УО;
5. Предназначението на сградата/помещенията на бившето Начално
училище „Хаджи Димитър“, обект на интервенция по проекта, няма да
бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на

приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за
окончателно плащане от страна на УО“.
6. Поема ангажимент, че до втория краен срок за кандидатстване ще
бъдат представени проектни предложения за всички услуги, които са
предвидени да се изградят от конкретния бенефициент съгласно Картата на
услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на
резидентните услуги
7. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид крайния срок за
подаване на проектното предложение допуска предварително изпълнение
на Решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 726
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 и чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Освобождава като член на ПК по европейска интеграция,
международно сътрудничество и партньорски инициативи и ПК по
общинска собственост и местно самоуправление Деян Цанков Дечев.
2. Освобождава като член на ПК по оперативен контрол Минчо
Афузов.
3. Избира за член на ПК по инвестиционна политика и устройство на
територията и ПК по оперативен контрол Деян Цанков Дечев.
4. Избира за член на ПК по общинска собственост и местно
самоуправление Минчо Афузов.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 727
Разглеждане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и
неговите ПК за периода 01.07.2016-31.12.2016 год.

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 11, ал. 4 от Правилник за организацията и
дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Сливен и неговите
ПК за периода 01.07.2016-31.12.2016 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Сливен през второто шестмесечие на
2016 год.
В изпълнение разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната
администрация представям на Вашето внимание Отчет за работата на Общинския съвет
Сливен през второто шестмесечие на 2016 година.
През отчетния период проведохме осем заседания, от които 5 редовни, две
извънредни и едно тържествено във връзка с Димитровден, празник на град Сливен.
Едното извънредно заседание бе свикано от председателя на ОбС за приемане на
решение за Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед”
като обезпечение на авансово плащане по ДБФП BG05M9OP001-2.002-0206-C03
„Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен
помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен”, по Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 , а другото,
проведено на 27.12.2017 год. по искане на една трета от общинските съветници за
приемане на решение за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци, с което да се намали размера на данъка върху
недвижимите имоти.
При организацията им се спазваха разпоредбите на ЗМСМА и ПОДОС.
Дневният ред се определяше след консултация с Председателския съвет десет дни
преди заседанието. Материалите за същото се предоставяха на общинските съветници
чрез защитената зона в нормативно определения седемдневен срок. Своевременно се
обявяваха на сайта на общинския съвет и се изпращаха на журналистите акредитирани
към Общинския съвет.
Средната продължителност на заседанията на Общинския съвет бе час и
половина. Присъствието на общинските съветници на заседания е повече от 93%.
На заседанията през второто полугодие на 2016 година бяха разгледани 217
предложения. На основание чл.38, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация в деня преди заседанието бяха внесени 7 предложения.
Освен кмета вносители на предложения бяха и следните общински съветници:
Соня Келеведжиева – 9; Димитър Павлов – 5; Димитър Митев – 5; Пламен Крумов – 4;
Мустафа Мустафов – 3; Георги Стоянов - 2; Кирчо Димитров и Пл. Крумов – 1; Ст.
Пасков и Антоний Андонов – 1 и М. Григорова, Деян Дечеви Й. Лечков по 1
предложение.
Най-много изказвания бяха правени от Иван Петров, Мариета Петкова, Момчил
Пантелеев, Христо Котов, Мартин Славов, Атанас Делибалтов, Георги Стоянов.
През отчетния период бе направена промяна в състава на Общинския съвет.
Правомощията на г-жа Милена Чолакова бяха прекратени през месец юли с Решение
на Общинската избирателна комисия по нейно искане и на нейно място за общински
съветник бе избрана г-жа Силвия Маринова.
Повишава се активността на общинските съветници в областта на контрола.
През второто шестмесечие на 2016 год. бяха внесени три питания от общинските
съветници Стефан Христов относно усвояване на финансови средства, отпуснати от
Министерството на икономиката за ремонт и изграждане на улици в Промишлена зона

на град Сливен; от Момчил Пантелеев за предоставяне на информация относно броя на
жителите на кв. „Надежда“, колко имота са декларирани, какви количества отпадъци се
генерират в квартала и каква сума се събира от живущите в кв.“Надежда“ от такса
„Битови отпадъци“ и от Иван Петров относно обявена ли е процедура за закупуване на
програмни продукти и интернет услуги и за доставка на консумативи. И трите питания
получиха своя отговор от кмета на общината.
Постъпи питане и от д-р Михаил Михалев и Панайот Стоянов относно
неправомерно отпускане на държавна субсидия от Министерството на културата на
Народно читалище „Пробуда 107“ с. Биково, общ. Сливен, на което също бе даден
отговор.
Приети бяха нови наредби: за реда и условията за извършване на строителни и
монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на
Община Сливен; за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторнипревозни средства на територията на Община Сливен; Съгласно разпоредбите на
Закона за предучилищно и училищно образование приехме Наредба за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски
градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община
Сливен и Правилник за устройство и дейността на Център за подкрепа и личностно
развитие на Детски комплекс – Сливен“. Отмениха се действащите и се приеха изцяло
нови Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия и Наредба за
определяне размера на местните данъци.
Актуализираха се Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности да следващите три години , за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен; Наредбата за рекламната
дейност на територията на Община Сливен; Правилника за работата на Общински фонд
„Култура“ към Община Сливен.
Почти ежемесечно се извършваха промени на нормативните актове с цел
подобряване работата на общината и създаване по-добри условия на живот на
гражданите й.
Приета бе Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния
въздух и достигане на установените норми на община Сливен за периода 2014-2020
год.
Съгласно своята същност решенията могат да се квалифицират по следния
начин: Решения свързани с приемане или изменение и допълнение на подзаконови
нормативни актове – 19; бюджет и финанси – 28; с управлението и разпореждането с
общинска собственост – 72; екология – 2; изразяване на съгласие за участие на
общината в европейски проекти и програми – 6; строителство, изразяване на съгласие
за изработване, съгласуване и одобряване на ПУП – 37, образование – 5, социални
дейности – 15; общински фирми – 6; транспорт – 1; организационни – 18 и др.
Важна характеристика на приетите от Общинския съвет решения е тяхната
законосъобразност. През изтеклия период не е върнато за ново разглеждане нито едно
решение на Общинския съвет от Областния управител и от Кмета на общината във
връзка с изпълнение на техните правомощия съгласно разпоредбите на Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
Обжалвано бе Решение №511/16.12.2016 год. относно одобряване на кандидата
класиран на първо място и класирането по ред на следващия участник в проведения
конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ 1 – Сливен“ЕООД от единия от
участниците в конкурса. Административен съд Сливен със свое определение отказа да
образува съдебно производство по нея.

Окръжна прокуратура - Сливен протестира срещу чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, ал.
2, т. 4, чл. 29, ал. 4, т. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредба за рекламна дейност на територията на
Община Сливен. Протестът на прокуратурата бе основателен и със свое Решение №
410/29.09.2016 год. изменихме оспорените разпоредбите на наредбата.;
Окръжна прокуратура - Сливен оспори разпоредбите на чл. 47, ал. 1 от Наредба
за обществения ред на територията на Община Сливен. По протеста тече съдебна
процедура.
Протест на Районна прокуратура Сливен, срещу чл. 57, ал. 1, вр. чл. 47, ал. 1, т. 7
от Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен.
Общинския съвет прие протеста на Районна прокуратура с и наше решение №
598/30.03.2017 год. изменихме оспорвания текст.
В заседанията на постоянните комисии се провеждат задълбочени дискусии по
внесените проекти за решения, там биват разгледани всички аспекти и уточнени
неяснотите по внесените предложения, тъй като основната дейност на Общински съвет
трябва да се извършва в постоянните комисии, посредством взаимодействието им с
общинска администрация, а не по време на заседанията на Общински съвет, където
решенията да се вземат с убедително мнозинство на всички съветници.
№
По
Ред

Постоянна
комисия

Брой
заседания

%
присъстващи

Брой
разгледани
въпроси

1

НУЗАОбС

18

92,59

257

2

ОСМС

19

93.52

154

3

ЕИМСПИ

15

69,33

63

4

ФБИР

17

81,00

177

5

ИПУТ

17

93,05

163

6

ОНКВ

21

74,89

164

7

ЗСЖП

19

98,25

179

8

ДМС

14

100

73

9

ОК

18

83,80

109

10

ООСТС

19

100

112

11

РНМ

18

100

91

През второто шестмесечие на 2016 год. всички постоянни комисии са
провеждали по три и повече заседания месечно. Видно от приложената справка найнатоварена е била комисията по нормативна уредба, законосъобразност актовете на
ОбС и граждански права, която е разгледала 257 материала, постоянната комисия по

комисията по здравеопазване, социална и жилищна политика - 179 и комисията по
общинска собственост, местно самоуправление 154. Присъствието на общинските
съветници в заседанията на постоянните комисии е 89.87% и показва намаление в
сравнение с присъствието им през предходния отчетен период.
В заседанията на ПК по тяхна покана участват представители на администрацията
в лицето на заместник кметовете и секретаря на общината, както и директори на
дирекции и началник отдели.
През отчетния период не са действали Временни комисии към общинския съвет.
Почти всички значими действия на общинската администрация стават факт, след
одобрението на общинския съвет. Ние общинските съветници поемаме отговорността
пред гражданите на общината с нашият вот по предложенията на кмета и неговия екип
за развитието на община Сливен. Всички ние трябва да разберем, че отговорността за
всичко случващо се в общината е наша. Много е важно да повишим подготовката и
самоподготовката на всеки един общински съветник и качеството на работа на
общинския съвет. Трябва да осъзнаем, че са необходими взаимни усилия на всички ни
за още по-добри резултати в създаването на условия община Сливен да стане добро
място за живеене.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 728
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Третото тримесечие на 2017 год.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Програма за работата на Общински съвет Сливен през
Третото тримесечие на 2017 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН
ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
МЕСЕЦ ЮЛИ
1. Отчет от кмета на общината за изпълнение решенията на Общинския съвет
взети от 01.01.2017 до 30.06.2017 год.
2. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет, които не са
възложени на кмета и общинската администрация.
3. Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в училища,
полудневни и целодневни групи в детски градини и училища под определената средна
месечна посещаемост по Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН, на територията на
Община Сливен за учебната 2017/2018 година.
4. Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през второто
тримесечие на 2017 година на Кмета на община Сливен.
5. Утвърждаване на идеен проект и състав на Организационен комитет за
подготовката и провеждането на проявите по повод 26 октомври, Димитровден Празник на Сливен.
6. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2017 год.
7. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.
МЕСЕЦ АВГУСТ
1. Отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на
територията на община Сливен.
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2017 год.
4. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1. Информация за изпълнението за полугодието на показателите по чл.38, ал.1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза, за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Сливен.
2. Избор на знаменосец и асистенти на Община Сливен.
3. Приемане на решения за разпореждане с имоти общинска собственост по
изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост за 2017 год.
4. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 729
Изменение на Решение № 702/30.05.2017 год.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя Решение № 702 от 30.05.2017 както следва:
§1. Заличава точка III от решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 730
Поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение 1
от Решение № 579 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, ал.2 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допуска поправка на Решение № 579 от 23.02.2017 г. на Общински
съвет – Сливен поради допусната очевидна фактическа грешка, като в
Приложение 1, имотите за с. Чокоба да се четат:
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2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение.
3. Настоящето решение е неразделна част от Решение № 579 от
23.02.2017 г. на Общински съвет – Сливен.
4. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия,
свързани с изпълнението на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 731
Изменение на Решение № 120/25.02.2016 г. на Общински съвет – Сливен,
изменено с Решение № 539/26.01.2017 г., отнасящо се
до промени в състава на обществената комисия за избор
на носител на наградата „Добри Чинтулов“
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 66 ал. 1 и 2 и чл. 67 ал. 1 и 2 от Наредба за
символиката на Община Сливен /приета с Реш. № 1244/24.04.2014 г., изм. с
Реш. № 1399/27.08.2014 г., изм. и доп. с Реш. № 180/28.04.2016 г./,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Изменя Приложение 1 на Решение № 120/25.02.2016 г., както
следва:
1. Утвърждава член № 7 Александър Дойчинов – художник,
преподавател, председател на представителството на СБХ в Сливен, за
председател на обществената комисия за избор на носител на наградата за
литература и изкуство „Добри Чинтулов” до края на мандата през 2019 г.
на мястото на починалия председател Тодор Терзиев – художник;
2. Утвърждава Йордана Кунчева – художник, преподавател, за член
№ 7 в състава на обществената комисия за избор на носител на наградата
за литература и изкуство „Добри Чинтулов” до края на мандата през 2019
г. на мястото на утвърдения за председател Александър Дойчинов –
художник, преподавател, председател на представителството на СБХ в
Сливен.
§ 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
120/25.02.2016 г.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 732
Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане
на минерална вода от находище „Сливенски минерални бани“,
с. Мечкарево, община Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 23 от ЗМСМА и чл.52, ал.1, т.3 във
връзка с чл.79, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Закона за водите,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Прекратява действието на Разрешително №2/28.05.2014 г. за
водовземане на минерална вода, на кмета на община Сливен, издадено на
ЕТ „Калина – Иван Тодоров“ ЕИК …………, със седалище и адрес на
управление: гр. Сливен, Сливенски минерални бани №46, с цел на
ползване на минералната вода – всички други цели, в обект: семеен хотел
„Калина“, ПИ с идентификатор 37530.14.6, с. Ковачите, община Сливен.
2. Преиздава разрешително за водовземане от минерална вода, чрез
съществуващи водовземни съоръжения - сондажи №2“Наклонен“ и №3,
находище „Сливенски минерални бани“, с титуляр Кина Стефанова
Георгиева, ЕГН: ……….., за обект семеен хотел „Калина“, ПИ с
идентификатор 37530.14.6, с.Ковачите, община Сливен, с цел на
водовземане – всички други цели, при запазване параметрите на
разрешеното ползване на минерална вода по Разрешително
№2/28.05.2014г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 733
Промяна начинът на трайно ползване на поземлен имот с
идентификатор 67338.240.13, землище на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна начинът на трайно ползване на поземлен
имот с идентификатор 67338.240.13 с площ 1000.91 кв.м. от „пасище” на
„селскостопански, ведомствен, горски път” .
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите
действия по промяна начинът на трайно ползване на имота.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 734
Продажба на имоти частна общинска собственост,
предоставени за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващи
поземлени имоти: ПИ 67338.431.296, местност „Дивичково”, землище гр.
Сливен и 67338.419.40, местност „Лозарски връх”, селищно образувание
„Изгрев”, землище гр. Сливен

На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 36, ал.3 от ЗСПЗЗ във
връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделските земи,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Да бъде заплатена на бившите собственици, чрез Община Сливен, от
ползвателите, на които е предоставено право на ползване върху земя по § 4
от ПЗР на ЗСПЗЗ, стойността на земята за:
1. ПИ 67338.431.296, с площ от 600 кв.м по кадастралната карта на
гр. Сливен, местност „Дивичково” с трайно предназначение на територията:
земеделска и начин на трайно ползване: за вилна сграда, цена 560 лв.
2. ПИ 67338.419.40, с площ от 892 кв.м по кадастралната карта на гр.
Сливен, селищно образувание „Изгрев”, местност „Лозарски връх”, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване:
ниско застрояване /до 10м, цена 10 500,00 лева.
Възлага на Кмета на Община Сливен да издаде заповед за
придобиване правото на собственост върху имотите от техните ползватели
след заплащането на определените цени.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 735
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Глушник, 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: УПИ
VІ-172 в кв.17, с площ от 950 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот VІ-172 в кв.17, с площ от 950 кв.м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 129 от 09.03.2017г., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Глушник, общ.Сливен.
Начална цена 3620 лева (три хиляди шестстотин и двадесет 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 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 736
Продажба на имот - частна общинска собственост,
находящ се в с.Малко Чочовени, общ.Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.39, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост като в Раздел І - Продажба се добавя: УПИ
І-95 в кв.27, с площ от 1480 кв.м., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.
ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен
имот І-95 в кв.27, с площ от 1480 кв.м., актуван с акт за частна общинска
собственост № 56 от 21.03.2017 г., отреден за жилищно строителство по
действащия план на с.Малко Чочовени, общ.Сливен.
Начална цена 6000 лева (шест хиляди 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 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 737
Продажба на поземлен имот 68117.11.6609 – общинска собственост
в землището на с. Сотиря

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 68117.11.6609 с площ
от 0.441 дка, местност „Юрта”, землище на с. Сотиря.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот 68117.11.6609 с площ от 0.441 дка, местност „Юрта”,
трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:
територия предназначена за селското стопанство – общинска собственост в
землището на с. Сотиря., актуван с АЧОС 377 от 03.04.2017 г.
Начална цена: 300 /триста/ 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 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 738
Продажба на поземлен 68117.510.312 с площ от 0.659 дка, пета
категория на земята, местност „Дългата нива”– общинска собственост
в землището на с. Сотиря

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 68117.510.312 с площ
от 0.659 дка, пета категория на земята, местност „Дългата нива”– общинска
собственост в землището на с. Сотиря.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот 68117.510.312 с площ от 0.659 дка, пета категория на
земята, местност „Дългата нива” – общинска собственост в землището на
с. Сотиря, актуван с АЧОС 379 от 11.05.2017 г.
Начална цена: 620 /шестстотин и двадесет/ 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 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 739
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в Поземлен имот с идентификатор 67338.432.88,
м. „Батмиш“, землище гр.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 2017 г.,
приета с Решение № 526 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Сливен, с
633/2133 ид.части от поземлен имот с идентификатор 67338.432.88 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, местност „Батмиш”, целия с
площ от 2133 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда, трайно
предназначение на територията: земеделска, номер по предходен план:
717, при съседи: 67338.432.89, 67338.732.91, 67338.432.87, 67338.432.86,
67338.432.90, актуван с АОС № 3569/21.03.2017 г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и „ВЕТ-ТРЕЙД КОНСУЛТ“ ЕООД с EИK ………. от друга, върху
недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор
67338.432.88 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК,
местност „Батмиш”, целия с площ от 2133 кв.м, начин на трайно ползване:
за вилна сграда, трайно предназначение на територията: земеделска, номер
по предходен план: 717, при съседи: 67338.432.89, 67338.732.91,
67338.432.87, 67338.432.86, 67338.432.90, актуван с АОС №

3569/21.03.2017г., чрез изкупуване дела на общината, представляващ
633/2133 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 550
(петстотин и петдесет) 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 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 740
Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с
идентификатор 67338.564.73 (УПИ VII, кв.490 по ПУП на кв. „Даме
Груев“, град Сливен) към съществуваща сграда с идентификатор
67338.564.73.5 на Михаил Асенов Михайлов

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел II „Отстъпено право на строеж” в Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за
2017 г. с пристройка в размер на 46,35 кв.м. към съществуващ магазин за
нехранителни
стоки,
представляващ
сграда
с
идентификатор
67338.564.73.5, адрес на сградата: гр. Сливен, п.к. 8800, ж.к. „Даме Груев”,
площ: 77 кв.м. в поземлен имот с идентификатор 67338.564.73, адрес на
поземления имот: гр. Сливен, ж.к. „Даме Груев“, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно
застрояване.
2. Учредява на Михаил Асенов Михайлов, ЕГН ………..,
възмездно право на пристрояване за изграждане на пристройка в размер на
46,35 кв.м. (четиридесет и шест цяло и тридесет и пет стотни кв.м.) към
магазин за нехранителни стоки, представляващ сграда с идентификатор
67338.564.73.5, адрес на сградата: гр. Сливен, п.к. 8800, ж.к. „Даме Груев”,
застроена площ: 77 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за
търговия,
стар
идентификатор:
67338.564.73.4,
67338.564.73.3,
67338.564.73.2, 67338.564.73.1 в общински поземлен имот с идентификатор
67338.564.73, адрес на поземления имот: гр. Сливен, ж.к. „Даме Груев“,

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: комплексно застрояване при съседи: 67338.564.74, 67338.564.57,
67338.564.53, 67338.564.52 по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изп. директор на
АК, последно изменение със заповед: КД-14-20-126/22.02.2011г. на
началника на СГКК - Сливен.
Цената на правото на пристрояване за 46,35 кв.м. е 7 594,70 лв.
(седем хиляди петстотин деветдесет и четири лева и седемдесет ст.).
3. Възлага на кмета на общината да извърши всички нормативно
определени действия в изпълнение на решението по т. 2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 741
Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти,
частна общинска собственост

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се отдадат под наем без търг или конкурс общински
нежилищни имоти, частна общинска собственост - Магазин №14 и
Магазин №17, с обща площ 27 кв.м., находящи се на I-ви етаж на масивна
двуетажна сграда, представляваща „Сграда за търговия и услуги“, с адрес:
гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ №4, на Сдружение с нестопанска цел „Съюз
на слепите в България“, със седалище и адрес на управление: гр. София,
район Илинден, ул. „Найчо Цанов“ №172, с Булстат: ………..,
регистрирано по ф.д. №15940/1993 год. на Софийски градски съд,
осъществяващо дейност в обществена полза, за нуждите на Регионалния
съюз на организацията, при следните условия: месечна наемна цена за
Магазин №14 в размер на 60 лв. (без ДДС) и Магазин №17 в размер на 75
лв. (без ДДС), и срок на договорите 5 /пет/ години.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи наемен договор
при определените в т. 1 условия.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 742
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост
в населените места на Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9,
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел V. „Отдаване под наем“ от Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г.,
приета с Решение №526 от 26.01.2017 г. на Общински съвет Сливен, както
следва:
1.1. Две помещения (лекарски кабинет) с полезна площ 25 кв.м,
находящи се в масивна едноетажна сграда – болница, парцел Х, кв. 17
по плана на с. Блатец, общ. Сливен.
1.2. Лекарски кабинет с полезна площ 17 кв.м., разположен в
двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, с. Глуфишево,
общ. Сливен.
1.3. Помещение с полезна площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-ри
етаж от двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, парцел
Х, кв. 36 по плана на с. Горно Александрово, общ. Сливен.
1.4. Две помещения за здравни услуги с полезна площ 43 кв.м. в
едноетажна масивна сграда – здравен дом, с. Драгоданово, общ. Сливен.
1.5. Лекарски кабинет с полезна площ 50 кв.м., разположен в
масивна едноетажна сграда – здравен дом (бивш родилен дом), парцел
Х -707, кв. 31 по плана на с. Крушаре, общ.Сливен.

1.6. Лекарски кабинет с полезна площ 20 кв.м. разположен в
двуетажна сграда – здравна служба и кметство, с. Малко Чочовени,
общ. Сливен.
1.7. Лекарски кабинет с полезна площ 30 кв.м. разположен в
двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, с. Селиминово,
общ. Сливен.
1.8. Лекарски кабинет с полезна площ 39 кв.м. разположен в
двуетажна масивна сграда – кметство и здравна служба, с.
Чинтулово, общ. Сливен.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем на
части от имоти, публична общинска собственост, представляващи:
2.1. Две помещения (лекарски кабинет) с полезна площ 25 кв.м,
находящи се в масивна едноетажна сграда – болница, парцел Х, кв. 17
по плана на с. Блатец, общ. Сливен, при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 25 (два,десет и пет) лева,
без ДДС;
 Депозит: 25 (двадесет и пет) лева;
 Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за
първична или специализирана медицинска помощ.
2.2. Лекарски кабинет с полезна площ 17 кв.м., разположен в
двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, с. Глуфишево,
общ. Сливен, при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 20 (двадесет) лева, без
ДДС;
 Депозит: 20 (двадесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за
първична или специализирана медицинска помощ.
2.3. Помещение с полезна площ 20 кв.м., находящо се на ІІ-ри
етаж от двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, парцел

Х, кв. 36 по плана на с. Горно Александрово, общ. Сливен, при следните
условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 20 (двадесет) лева, без
ДДС;
 Депозит: 20 (двадесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за
първична или специализирана медицинска помощ.
2.4. Две помещения за здравни услуги с полезна площ 43 кв.м. в
едноетажна масивна сграда – здравен дом, с. Драгоданово, общ. Сливен,
при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без
ДДС;
 Депозит: 50 (петдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за
първична или специализирана медицинска помощ.
2.5. Лекарски кабинет с полезна площ 50 кв.м., разположен в
масивна едноетажна сграда – здравен дом (бивш родилен дом), парцел
Х -707, кв. 31 по плана на с. Крушаре, общ.Сливен:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 50 (петдесет) лева, без
ДДС;
 Депозит: 50 (петдесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 5 (пет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за
първична или специализирана медицинска помощ.

2.6. Лекарски кабинет с полезна площ 20 кв.м. разположен в
двуетажна сграда – здравна служба и кметство, с. Малко Чочовени,
общ. Сливен, при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 20 (двадесет) лева, без
ДДС;
 Депозит: 20 (двадесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 2 (два) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет.
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за
първична или специализирана медицинска помощ.
2.7. Лекарски кабинет с полезна площ 30 кв.м. разположен в
двуетажна масивна сграда – здравен дом и кметство, с. Селиминово,
общ. Сливен, при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 30 (тридесет) лева, без
ДДС;
 Депозит: 30 (тридесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет;
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за
първична или специализирана медицинска помощ.
2.8. Лекарски кабинет с полезна площ 39 кв.м. разположен в
двуетажна масивна сграда – кметство и здравна служба, с.
Чинтулово, общ. Сливен, при следните условия:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 40 (четиридесет) лева,
без ДДС;
 Депозит: 40 (четиридесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 4 (четири) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: лекарски кабинет;
 Изисквания към кандидатите: да са с регистрирана практика за
първична или специализирана медицинска помощ.

3. Възлага на Кмета на община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частите от имотите по т.2 и
сключването на договори за наем със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 743
Продължаване срока на договор за наем за временно и възмездно ползване
на част от общински нежилищен имот, публична общинска собственост,
представляваща „Лавка – сладкарница” с площ 69 кв.м.,
находяща се в приземния етаж от триетажната масивна сграда
на VІІ ОУ „Панайот Хитов”, учебен блок „А”

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
11.09.2017 г., срокът на договор за наем, сключен на 10.09.2012 г. за
временно и възмездно ползване на част от общински нежилищен имот,
публична общинска собственост, представляваща „Лавка – сладкарница” с
площ 69 кв.м., находяща се в приземния етаж от триетажната масивна
сграда на VІІ ОУ „Панайот Хитов”, учебен блок „А”.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи с наемателя анекс
№1 към договора за наем от 10.09.2012 г., за срока по т. 1.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 744
Продължаване срока на договор за наем за разполагане на 3 броя
рекламно-информационни елементи, находящи се на бул. „Банско шосе“,
бул. „Цар Симеон“ и бул. „Христо Ботев“, 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
16.09.2017 г., срокът на договор за наем № 9-2014 сключен на 15.09.2014 г.
между Община Сливен и „Билд“ ЕООД с …………., за разполагане на
рекламно-информационни елементи, както следва:
1.1. Двустранен - тип „Пиза”, находящ се на бул. „Банско шосе”,
кв.„Промишлена зона”, гр. Сливен,
1.2. Едностранен - тип „Пиза”, находящ се на бул. „Цар Симеон”,
кв.140 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен,
1.3. Едностранен - тип „Пиза”, находящ се на бул. „Христо Ботев”,
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 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 745
Предоставяне безвъзмездно на дърва за огрев на ветерани,
участвали във Втората световна война от горски територии
собственост на Община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен чрез Общинско предприятие
„Земеделие, гори и водни ресурси“ да предостави безвъзмездно дърва за
огрев на ветераните, участвали във Втората световна война, живеещи на
територията на Община Сливен. Дървата за огрев да се предоставят от
горски територии собственост на Община Сливен.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен, да утвърди списък за
снабдяване с дърва за огрев на ветераните от войните, живеещи в
гр.Сливен и селата на територията на Община Сливен като всяко лице,
включено в утвърдения списък има право на 4 /четири/ пространствени
кубични метра горски територии, общинска собственост.
Транспортирането на дървата за огрев от временен склад, намиращ
се в/или близост до сечището определено от ОП „ЗГВР” е за сметка на
лицата в утвърдения списък от Кмета на Община Сливен.
3. Дървата за огрев да бъдат предоставени от отдели – Общинска
горска територия, като сечта е за сметка на община Сливен, в частност
Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси” гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 746
Продължаване договора за управление на управителя
на „Център за кожно-венерически заболявания-Сливен” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка чл. 63, ал. 4 от
Закона за лечебните заведения,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Продължава договора за управление на „Център за кожновенерически заболявания-Сливен” ЕООД с Д-р Мая Димитрова Миланова
с още един мандат /три години/, считано от 30.07.2017 г.
2. Определя месечно възнаграждение на управителя съгласно чл. 51
от Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в
търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
предприятия.
3. В едномесечен срок от продължаване на договора за управление
управителят на дружеството да представи в общинския съвет програма за
развитие на дружеството за три годишен период.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 747
Прекратяване дейността и ликвидация
на „Обреден комплекс“ ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл.
156, ал. 1 и чл. 266 от Търговския закон, във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл.
14, т. 1 и т. 10 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:

Не приема предложението за прекратяване дейността и ликвидация
на „Обреден комплекс“ ЕООД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 748
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе
на ел.кабел и водопровод 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 ел.кабел 20кV от
Ж.Р.стълб №10/4, ВЛ“Висока зона“, ПС“ТЕЦ“ и трасе на водопровод от
съществуващ водопровод Ф400Е в ПИ 67338.436.377, местност
“Башчардак“, з-ще гр.Сливен до ПИ 67338.32.39, отреден „За учебна
сграда и градина за спорт и отдих“, местност „Дерен дере“, з-ще гр.Сливен,
като трасетата със своя сервитут засягат следните поземлени имоти:
67338.32.1, местност “Девичково“ с НТП “полски път“; 67338.33.11 с НТП
“територия за нуждите на транспорта“; 67338.436.288, местност
“Башчардак“ с НТП “за друг поземлен имот за двежение и транспорт“ и
67338.436.377, местност “Башчардак“ с НТП “вилни зони“, всички
общинска собственост, находящи се с землището на гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 749
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за водопроводно отклонение в землището на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава на Йордан Проданов Йорданов за негова сметка
изработването на проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение от
съществуващ водопровод в поземлен имот 67338.8.59, за осигуряване на
захранване с питейна вода на ПИ 67338.48.13, отреден „За база за
селскостопанска техника“, и засягащ поземлени имоти 67338.8.59 с НТП
„полски път“, 67338.48.36 с НТП „първостепенна улица“, 67338.48.35 с
НТП „дере“ и 67338.48.34 с НТП „полски път“, всички в местност
”Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен и одобрява задание за неговото
проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 750
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 300 /триста/ лева на
Кметство с. Чинтулово, общ.Сливен за озвучаване на концерта, по повод
отбелязване празника на селото, 20 юли – Илинден.
II. ОТПУСКА финансови средства в размер на 800 /осемстотин/ лева
на:
1. Кметство - с. Сотиря, община Сливен за награди на деца, по повод
отбелязване празника на селото, 14 октомври – Петковден;
2. Младежки дом – гр.Сливен за рекламни материали и награди, за
участниците в Националното състезание по дебати „ТУИДА OPEN“ в гр.
Сливен.
III. ОТПУСКА финансови средства в размер на 850 /осемстотин и
петдесет/ лева на:
1. НЧ „Слънце-1928“ - с. Гавраилово, общ.Сливен за провеждане на
празника „Златна праскова“ Гавраилово, 2017;
2. Кметство - с. Мечкарево, общ.Сливен за провеждане на
регионалния фолклорен събор „Зимни празници“ с. Мечкарево.
IV. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1000 /хиляда/ лева на
СБУ – гр. Сливен за участие в Тринадесетата спартакиада на учителите, с
международно участие.

V. ОТПУСКА финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева
на НЧ „Пробуда 1907“ с. Биково за честване 110 години от основаването
на читалището.
VI. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на ЦПЛР-Детски комплекс Сливен за участие на ДТА
„Тракийче“ във Фестивал на нациите-2017 год. в гр. Хамбург, Германия.
VII. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет: /приложение №9 от бюджета на Община Сливен за
2017г./
VIII. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретната инициатива.
IX. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 31.10.2017 год. отчет за изразходваните средства в ПК по
образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 751
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. Иванка Мирчева Сивова с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……….. за
лечение;
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 250 /двеста и петдесет/
лева на:
1. Данчо Димитров Богданов с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……… за
лечение;
2. Красимир Щерев Марков с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………. за
допълване на лечението.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
Ирина Атанасова Кондова с ЕГН ……….., от гр. Сливен, ………… за
довършване на лечението.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на:
Атанас Вълев Атанасов с ЕГН ………….., от с. Желю войвода,
общ.Сливен, …………. за лечение на детето му – Александър Атанасов
Атанасов.
V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 500 /хиляда и
петстотин/ лева на Пенка Стоянова Щилиянова с ЕГН ………….. от град
Сливен, …………. за лечение и медикаменти на сина й Стоян Георгиев
Щилиянов с ЕГН …………...
VI. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на Таня Иванкова Тенева с ЕГН …………. от с. Блатец, …………. за
ремонт на покрива на къщата й.

VII. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VIII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок
до 31.10.2017 год. разходо-оправдателни документи в ПК по
здравеопазване, социална и жилищна политика при Общински съвет
Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

