ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 835
Удостояване със званието
„Почетен гражданин на град Сливен и общината“

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.41, ал.1, във връзка с чл.43, ал.1, т.3 и 4 от
Наредба за символиката на община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ КАМЕН ЧАНЕВ ЧАНЕВ за особени заслуги към град Сливен и
общината в областта на културата и изключителен принос, свързан с
популяризирането на името на град Сливен и Сливенска община.
2. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ – Д.М.Н за
изключителен принос и заслуги за развитието на Сливенска община.
3. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Сливен и
общината“ ПРОФ. Д-Р ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ за особени заслуги
към град Сливен и общината в областта на културата.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 836
Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за базисните
пазарницени на общинските жилища и базисните наемни цени на
нежилищните недвижими имоти на Община Сливен

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 във връзка с чл. 11, ал. 3 от
ЗНА и чл. 79 от АПК,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за допълнение на Наредбата за базисните пазарни
цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните
недвижими имоти на Община Сливен, както следва:
§1. Допълва Приложение № 2 (Изм. с Реш. № 384/27.09.2012 год.
доп. с Реш. № 435/18.10.2012 год.) от Наредбата за базисните пазарни цени
на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните
недвижими имоти на Община Сливен, с както следва:
1. В точка 2 се създават нови точки 2.5, 2.6 и 2.7 със следния текст:
„т.2.5. За детски атракциони – колички, клатушки, батут и др.
 І зона – 42 лв.
 ІІ зона – 30 лв.
 ІІІ зона – 20 лв.
 ІV зона – 15 лв.
т.2.6. Зарядни колонки за електрически превозни средства
 І зона – 20 лв.
 ІІ зона – 18 лв.
 ІІІ зона – 15 лв.
 ІV зона – 10 лв.
т.2.7. За всички останали дейности, различни от посоченото в чл.1,

ал. 3 от настоящата наредба, базисната наемна цена за отдаване под наем
на квадратен метър, се определя с Решение на Общински съвет – Сливен,
въз основа на определената стойност от независим оценител, отговарящ на
изискванията на Закона за независимите оценители.“
2. В точка 3 се създава нова точка 4.7. със следния текст:
4.7.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ I зона
За монтаж на
100
банкомат

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

II зона
100

III зона
100

IV зона
100

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 837
Отчет за приходите и разходите
на бюджета на Община Сливен за 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5
от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема отчета на бюджета на Община Сливен за 2016 г., както
следва:
- по приходите общо
83545570 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
- по разходите общо
83545570 лв.
(разпределени съгласно Приложение 1)
2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2016 г. (съгласно
Приложение № 2.).
3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг
(съгласно Приложение № 3).
4. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз (съгласно Приложения №№ 4, 5).
5. Приема отчетна информация за 2016 г. за показателите на
контролирани от общината лица от подсектор „Местно управление” –
„Център за кожно-венерически заболявания – Сливен” ЕООД (съгласно
Приложения №№ 6, 7).
6. Приема отчетна информация за липса на съществени сделки и
операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на
общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 838
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.
септември 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
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 839
Изменение на Решение № 120/25.02.2016 г. на Общински съвет – Сливен,
отнасящо се до промени в състава на обществената комисия
за избор на носител на наградата „Милосърдие“
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,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
§ 1. Изменя Приложение 4 на Решение № 120/25.02.2016 г., както
следва:
1. Утвърждава Таня Куманова – старши експерт в Дирекция
„Социални дейности, здравеопазване и спорт“ за секретар на обществената
комисия за избор на носител на наградата „Милосърдие“ до края на
мандата през 2019 г. на мястото на Дилян Стойков – Началник отдел
„Социални дейности, здравеопазване и спорт“.
2. В Приложение 4 Утвърждава Димитър Димитров – председател на
Сдружение онкологично болни и приятели за член № 5 на обществената
комисия за избор на носител на наградата „Милосърдие“ до края на
мандата през 2019 год. на мястото на Екатерина Досева.
§ 2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №
120/25.02.2016 г.
§ 3. На основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 840
Избор на временно изпълняващ длъжността управител
на „Обреден комплекс” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка
с чл. 137, ал. 3 от Търговския закон и чл. 32, ал. 2 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. Прекратява договора за възлагане на управлението на „Обреден
комплекс” ЕООД с Веселина Тодорова Казакова-Стефанова, като не я
освобождава от отговорност.
2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на
„Обреден комплекс” ЕООД - Георги Динев Киров и определя месечното
му възнаграждение 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. Възлага на кмета на Община Сливен да сключи договор за
възлагане управлението на „Обреден комплекс” ЕООД, съгласно
приложения проект с Георги Динев Киров, за срок до провеждане на
конкурс.
4. Решението влиза в сила от датата на приемането му от Общински
съвет-Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 841
Обявяване конкурс за избор на управител
на „Обреден комплекс” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 32, ал. 1 и чл. 39
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. Обявява конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс”
ЕООД, както следва:
а/ Предмет на конкурса:
 Избор на управител на Еднолично търговско дружество с
ограничена отговорност „Обреден комплекс”;
б/ Минимални и специфични изисквания към кандидатите:
 Образование – висше;
 5 /пет/ години трудов стаж;
 3 /три/ години управленски опит;
 Да не са осъждани за престъпление от общ характер на лишаване
от свобода, освен ако не са реабилитирани;
 Да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват
търговска дейност;
в/ Необходими документи, място и срок, в който да бъдат
подадени:
1. Заявление за участие в конкурс – по образец;
2. Автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Декларация, че лицето не е лишено по съответния ред от правото
да упражнява търговска дейност – по образец;

5. Нотариално заверено копие от диплом за завършено висше
образование;
6. Документ за допълнителна квалификация и правоспособност;
7. Документ удостоверяващ продължителността на професионалния
опит – трудова книжка, служебна книжка, договор за възлагане и други;
8. Свидетелство за съдимост.
Документите за участие в конкурса се подават в деловодството
на Община Сливен в 10-дневен срок от публикуване на обявата за
конкурса.
г/ Бизнес-задача, в съответствие със стратегията за развитие
на дружеството:
 Бизнес-програма за развитие и управление на дружеството за 3
/три/ години /2018 г. – 2020 г./ със следните показатели:
- рентабилност;
- производителност;
- обем на продажбите;
- печалба;
- намаляване на разходите;
- нови пазари /разработване на нови услуги/;
- използване на съоръженията;
- среден брой работни места/структура на персонала;
- финансови задължения;
- ефективност на приходите;
- финансова автономност;
- инвестиции;
д/ Критерии за оценка на бизнес-програмата:
- степен на реална приложимост на бизнес-програмата;
- съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба;
- логическа структура на бизнес-програмата;
2. Утвърждава договор за възлагане управлението на Еднолично
търговско дружество с ограничена отговорност.
3. При липса на подадени заявления или липса на кандидати
отговарящи на посочените условия, удължава крайния срок за подаване на
заявления за участие в конкурса с 15 дни.
4. Възлага на кмета на общината да осигури организационно
провеждането на конкурса.
5. Решението влиза в сила от датата на приемането му от Общински
съвет-Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 842
Промяна характера на собствеността на недвижими имоти,
находящи се в с.Чинтулово, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Обявява за частна общинска собственост следните недвижими
имоти, находящи се в с.Чинтулово, общ.Сливен:
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.5, с площ от 702 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.40, УПИ І;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.6, с площ от 681 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.40, УПИ ІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.7, с площ от 831 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.40, УПИ ІІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.8, с площ от 1568 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.40, УПИ ІV;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.9, с площ от 1082 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.40, УПИ V;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.12, с площ от 744 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.39, УПИ ІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.13, с площ от 781 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.39, УПИ ІІІ;

- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.14, с площ от 944 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.39, УПИ ІV;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.15, с площ от 802 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.39, УПИ V;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.16, с площ от 714 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.39, УПИ VІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.17, с площ от 628 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.39, УПИ VІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.18, с площ от 718 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.39, УПИ VІІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.20, с площ от 187 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: за друг
обществен обект, комплекс, номер по ПУП: кв.36, УПИ ХV;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.21, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ ХІV;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.22, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ ІІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.23, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ ІV;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.24, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ ХІІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.25, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ ХІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.26, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ V;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.27, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ VІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.28, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ ХІ;

- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.29, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ Х;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.30, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ VІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.31, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ VІІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.32, с площ от 500 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.36, УПИ ІХ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.33, с площ от 563 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.38, УПИ І;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.34, с площ от 534 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.38, УПИ ІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.35, с площ от 783 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.38, УПИ ІІІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.36, с площ от 607 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.38, УПИ ІV;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.37, с площ от 630 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.38, УПИ V;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.38, с площ от 585 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.38, УПИ VІ;
- Поземлен имот с идентификатор 81387.5.39, с площ от 608 кв.м.,
трайно предназначение на територията: урбанизирана и нтп: ниско
застрояване (до 10 м), номер по ПУП: кв.38, УПИ VІІ;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 843
Упълномощаване на кмета на общината
да подпише „Запис на заповед” като обезпечение на остатъка до
определения размер на авансовото плащане по Административен договор
за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.015-0003-C01
„Интегриран градски транспорт, гр. Сливен”

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Сливен да подпише Запис на
заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви
възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е характер за сумата на
авансовото плащане – до 4 938 707,41 лева (четири милиона деветстотин
тридесет и осем хиляди седемстотин и седем лева и четиридесет и една
стотинки) по договор BG16RFOP001-1.015-0003-C01 „Интегриран градски
транспорт, гр. Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 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 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 844
Даване на съгласие на Община Сливен да поиска от Регионална инспекция
по околната среда и водите, част от внесените отчисления по чл.64 от
ЗУО да се ползват за предварително третиране на битовите отпадъци
от системата за организирано сметоизвозване на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Общински съвет Сливен дава съгласие Община Сливен да поиска от
РИОСВ Стара Загора да използва суми от натрупаните преди месец
декември 2015 г. средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за:
1. Предварително третиране на битовите отпадъци от системата за
организирано сметоизвозване на община Сливен за периода 01 януари - 31
юли 2017 г. в размер на 748 479,95 лв. с ДДС.
Упълномощава кмета на Община Сливен да предприеме всички
действия по изготвяне на заявление по чл. 25 ал. 1 от Наредба №7 от
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци,
подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.
64 от ЗУО за разплащане за предварително третиране на битовите
отпадъци от системата за организирано сметоизвозване на община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 845
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.537.201,
находящ се в кв.“Клуцохор“, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел I – „Продажба“ в Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017 год.,
с ПИ 67338.537.201, кв.“Клуцохор“, гр.Сливен, площ от 1187 кв.м, начин
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор
67338.537.201, с площ от 1187 кв.м по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на изп.
директор на АК, гр.Сливен, кв. „Клуцохор“, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), при съседи: 67338.537.200, 67338.301.201, 67338.537.202,
67338.537.198, 67338.537.130, актуван с АЧОС № 3619/01.08.2017г.
Начална тръжна цена 67 770 (шестдесет и седем хиляди
седемстотин и седемдесет) лева без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 846
Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот
с идентификатор 67338.522.264 (УПИ VII-264, кв.742 по ПУП
на кв. „Ново село-изток“, град Сливен) към съществуваща сграда
с идентификатор 67338.522.264.1 на Юлия Колева Янкова

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
2017г. с пристройка в размер на ЗП 100 кв.м. и РЗП 200 кв.м. към
съществуваща амбулатория за групова практика за първична медицинска
помощ, представляваща сграда с идентификатор 67338.522.264.1, адрес на
сградата: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Ново село-изток“ в поземлен имот с
идентификатор 67338.522.264, адрес на поземления имот: гр. Сливен, кв.
„Ново село-изток“, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.).
2. Учредява на Юлия Колева Янкова, ЕГН ……….., възмездно
право на пристрояване върху общинска земя за изграждане на пристройка
в размер на ЗП 100 кв.м. (сто кв.м.) и РЗП 200 кв.м. (двеста кв.м.) към
съществуваща амбулатория за групова практика за първична медицинска
помощ, представляваща сграда с идентификатор 67338.522.264.1, адрес на
сградата: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.”Ново село-изток“, застроена площ: 152
кв.м., брой етажи: 2, предназначение: здравно заведение, сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.522.264, площ: 980
кв.м., адрес: гр. Сливен, кв. „Ново село-изток“, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване

(до 10 м.), при съседи: 67338.522.271, 67338.522.269, 67338.522.46,
67338.522.58 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед РД-18-31/19-04-2006г. на изп. директор на АК.
Цената на правото на пристрояване за ЗП 100 кв.м. и РЗП 200 кв.м. е
29 167 лв. (двадесет и девет хиляди сто шестдесет и седем лв.).
3. Възлага на кмета на общината да извърши всички нормативно
определени действия в изпълнение на решението по т. 2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 847
Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице
на бюджетна издръжка на общински нежилищен имот, частна общинска
собственост, представляващ поземлен имот с ид. № 67338.544.79
с площ 2967 кв.м., ведно с построените в него сгради, с адрес:
гр. Сливен, ул. Георги Икономов № 48, кв. Клуцохор

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти-общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 526 от
26.01.2017г. на Общински съвет Сливен, като в раздел VII „Предоставяне
безвъзмездно за управление” се създава нова точка със следното
съдържание:
Поземлен имот с ид. № 67338.544.79 с площ 2967 кв.м, ведно с
построените в него сгради:
1.1. Едноетажна масивна сграда със сутерен с ид. № 67338.544.79.1
със ЗП 563 кв.м.
1.2. Едноетажна полумасивна сграда с ид. № 67338.544.79.2 със ЗП
31 кв.м.
1.3. Едноетажна полумасивна сграда с ид. № 67338.544.79.3 със ЗП
38 кв.м.
1.4. Едноетажна полумасивна сграда с ид. № 67338.544.79.4 със ЗП
30 кв.м.
1.5. Едноетажна масивна сграда № 67338.544.79.6 със ЗП 5 кв.м.
с адрес: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов“ №48, кв. Клуцохор.
2. Да се предостави безвъзмездно за управление на Министерство на
здравеопазването, Булстат ……….., със седалище и адрес на управление

гр. София, район Възраждане, пл. „Света Неделя” №5, представлявано от
проф. д-р Николай Петров д.м.н, поземлен имот с ид. № 67338.544.79 с
площ 2967 кв.м., ведно с построените в него сгради:
2.1. Едноетажна масивна сграда със сутерен с ид. № 67338.544.79.1
със ЗП 563 кв.м.
2.2. Едноетажна полумасивна сграда с ид. № 67338.544.79.2 със ЗП
31 кв.м.
2.3. Едноетажна полумасивна сграда с ид. № 67338.544.79.3 със ЗП
38 кв.м.
2.4. Едноетажна полумасивна сграда с ид. №67338.544.79.4 със ЗП 30
кв.м.
2.5. Едноетажна масивна сграда №67338.544.79.6 със ЗП 5 кв.м.
с адрес: гр. Сливен, ул. „Георги Икономов“ №48, кв. Клуцохор.
Имотът се предоставя на Министерство на здравеопазването във
връзка с подготовката на проектно предложение по процедура
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижа за
деца“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020 за нуждите на „Център за специализирана здравно-социална грижа за
деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“.
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да сключи договор за
безвъзмездно управление, в който се уреждат правата и задълженията на
двете страни, да организира предаването и приемането на имота и да
отрази промяната в АОС №2658/03.08.2010 г.
4. На основание чл.60, ал.1 АПК допуска предварително изпълнение
на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 848
Изграждане със собствени средства на физкултурен салон в двора
на ОУ „Братя Миладинови“ - гр. Сливен, представляващ поземлен имот
с идентификатор 67338.563.41 по КККР-гр. Сливен

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Общински съвет-Сливен дава съгласие на ОУ „Братя Миладинови“
да проектира, изгради и въведе в експлоатация със свои средства
физкултурен салон в предоставения му за управление имот-публична
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор
67338.563.41, площ: 5539 кв.м., трайно предназначение на територията:
урбанизирана и нтп: за друг обществен обект, комплекс по КККР-гр.
Сливен.
2. Обявява за публична общинска собственост новопостроената
сграда - физкултурен салон, която ще се изгради в поземлен имот с
идентификатор 67338.563.41 по КККР-гр. Сливен.
3. Задължава Кмета на Общината, чрез отдел Общинска собственост
да състави акт за публична общинска собственост за новопостроената
сграда-физкултурен салон и изготви предложение за предоставянето й
безвъзмездно за управление на ОУ „Братя Миладинови“-гр. Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 849
Добив на суха и паднала дървесна маса
от общинска горска територия в землищата на с. Раково,
с. Голямо Чочовени, с. Трапоклово, с. Драгоданово и
с. Горно Александрово, собственост на Община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, ал.1, т.1,
ал.2, т.1 „б“, ал.3, т.3, ал.6, т.1, ал.7, ал.9 от „Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти“,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие подотдел 171“и“- 20м3 в землището на с. Раково,
подотдел 562”д”- 2,5 м3 в землището на с. Г.Чочовени, подотдели 323”в”2,34м3 и 325”а” - 1м3, в землището на с. Трапоклово и подотдели 330”в”1м3 и 330”д”- 5м3 в землището на с. Г.Александрово, всички с
нереализиран остатък от суха и паднала маса от ЛФ 2015г. и ЛФ 2016г. да
бъдат прехвърлeни в ЛФ 2017г. и включва в ЛФ 2017г.
новоинвентаризирани със суха и паднала маса подотдели 313”а”- 5м3,
313”б”- 2м3, 313”е”- 5м3, 314”а”- 1м3, 314”г”- 4м3, 315”в”- 4м3, 315”г”- 2м3,
316”а”- 4м3, 316”б”- 4м3 и 316”в”- 4м3 в землището на с.Драгоданово,
подотдели 321”а“- 4м3, 321”в“- 4м3, 321”ж“- 4м3, 322”а“- 2м3, 322”г“- 4м3,
322”д“- 5м3, 324”б“- 5м3, 326”в“- 4м3, 326”д“- 7м3 и 326”е“- 9м3 в
землището на с. Трапоклово, подотдели 328”а“- 9м3, 328”д“- 9м3, 329”в“6м3, 331”в“- 10м3, 331”г“- 3м3, 332”б“- 6м3 и 332”в“- 4м3 в землището на с.
Горно Александрово и подотдели 549”б“- 9м3, 549”г“- 8м3, 549”ж“- 9м3,
565”в“- 9м3, 565”ж”- 6м3 и 569”в”- 5м3 в землището на с. Голямо Чочовени,
всички горска територия, собственост на Община Сливен, за извеждане на
принудителна сеч, провеждаща се при наличие на повреди, причинени от
абиотични въздействия с цел усвояване на дървесината и включва

отделите в годишен план за ползване на дървесина от горските територии
за 2017г., собственост на община Сливен.
2. Възлага на кмета на Община Сливен, да одобри актуализирания
годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост
на община Сливен, съобразно включените отдели в ЛФ 2017г. и утвърди
списъци, изготвени от кметовете на населените места за добив на суха и
паднала дървесна маса, като се вписват трите имена на физическите лица и
постоянен адрес, на не повече от един член от домакинство. Същите, да не
са търговци и да използват дървата за огрев за лични нужди, без право на
продажба. Всяко лице, включено в утвърдения списък за добив на суха и
паднала дървесна маса има право да закупи до 1,5 /едно цяло и пет/
пространствени кубически метра дърва за огрев и е длъжно да добие за
собствена сметка и да заплати цена за добитите дърва за огрев съгласно
утвърдения ценоразпис в Приложение № 3 прието с Решение № 510 от
16.12.2016г. на Общински Съвет - Сливен и 1.25 лв. /един лев и двадесет и
пет стотинки/ за издаване на позволително съгласно чл.55, т.44 от
„Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен“.
Заплащането да се извършва в касата на ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси“, срещу представяне на документ за самоличност или актуални
данни от кмета на населеното място в чийто район се добива дървесината
за издаване на фактури.
3. По чл.60, ал.1 от АПК се допуска предварително изпълнение на
решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 850
Програмата на Община Сливен
за отбелязване празника на Сливен 26 октомври, Димитровден

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Утвърждава Програмата на Община Сливен за 26 октомври,
Димитровден – празник на Сливен, съгласно Приложение 1.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

Приложение 1
26 ОКТОМВРИ, ДИМИТРОВДЕН – ПРАЗНИК НА СЛИВЕН
ПРОГРАМА

14 октомври /събота/
10.30 ч., зала „Васил Левски“
Държавно първенство по спортни танци Купа „България“,
Купа „Сливен 2017“ и турнир „Изгряващи звезди“
Организира: Клуб по спортни танци
„Сливен“
10.30 ч., зала „Сливен“
Промоция на първия випуск 2017 – специалности
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ на Филиал – Сливен
към Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Организира: Медицински университет
„Проф. Д-р Параскев Стоянов“ Варна, Община Сливен
14 – 15 октомври
Крепост „Туида“
Трети средновековен панаир „Помни славата“
/по програма/
Организира: Община Сливен, крепост
„Туида“
19 октомври /четвъртък/
18.30 ч., зала „Сливен“
Втори благотворителен концерт „Заедно в превенцията“
Организира: Сдружение
„Онкологичноболни и приятели“

20 октомври /петък/
17.00 ч., Регионална библиотека „Сава Доброплодни“
Представяне на част 2 на книгата на Желяз Кондев „Апостола на българите“, посветена
на 180 години от рождението на Васил Левски. Със специалното участие на
доц. Петър Хаджинаков
Организира: Регионална библиотека
„Сава Доброплодни“
18.00 ч., зала „Сирак Скитник“
Откриване на изложба „140 години Йордан Кювлиев“
Организира: Художествена галерия
„Димитър Добрович“

21 октомври /събота/
09.00 ч., зала „Васил Левски“
ХІІІ Международен турнир по борба за кадети „Стоте войводи“
Организира: Армейски спортен клуб по
борба – Сливен

23 октомври /понеделник/
18.00 ч., зала „Май“
Представяне на новата книга на Милен Русков „Чамкория“
Организира: Регионална библиотека
„Сава Доброплодни“

24 октомври /вторник/
11.00 ч., зала „Сирак Скитник“
Награждаване на участниците в Традиционния ученически конкурс
за рисунка „Аз и моят град“
Организират: Община Сливен и
Художествена галерия
„Димитър Добрович“

18.00 ч., галерия „Май“
Откриване на празнична изложба на сливенските художници
Организират: Представителство на
СБХ в Сливен, Дружество на
сливенските художници
25 октомври /сряда/
10.00 ч., зала „Май“
Тържествено заседание на ОбС по повод празника на Сливен
Организира: Общински съвет – Сливен
14.00 ч., Хаджиданчови къщи
„Най-сръчни ръце“ – седянка – майсторилница
Организират: Обществен дарителски
фонд и клуб „Будители“
16.30 ч., пл. „Цар Освободител“
Мини цирков спектакъл „Въй-въй-въй“ – с участието на дуо „БарбарониТе“
Организира: Община Сливен
18.00 ч., зала „Сливен“
Церемония по връчване наградите на Община Сливен за 2017 г. Концерт-спектакъл
Организира: Община Сливен
19.45 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Огнено шоу „Огънче“ – с участието на дуо „БарбарониТе“
Организира: Община Сливен
20.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на ГРАФА
Организира: Община Сливен
21.30 ч., пл. „Хаджи Димитър”
Празнични фойерверки
Организира: Община Сливен

26 октомври /четвъртък/
08.30 ч., Катедрален храм „Свети Димитър”
Празнична Света литургия
Организира: Сливенска митрополия
09.30 ч., Къща-музей „Добри Чинтулов”
Ритуал по вписване името на носителя на наградата „Добри Чинтулов” в паметната
лауреатска книга
Организира: Община Сливен
11.00 ч., пл. „Хаджи Димитър”





Тържествена церемония по повод празника на Сливен:
Ритуал по издигане на националното знаме, знамето на Сливен и ЕО;
Приветствие по повод празника;
Благодарствен молебен за здраве и добруване на гражданите на Сливен;
Полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските
възрожденци.
Организира: Община Сливен
12.00 ч., открита сцена на пл. „Хаджи Димитър“
Празничен концерт с участието на оркестър „КАНАРИТЕ“ и
фолклорни колективи от Сливен
Организира: Община Сливен
16.00 ч., парк „Юнак“ срещу спортна зала „Васил Левски“
Официално откриване на новопостроената спортна зала
по борба на клуб „Станка Златева“
28 октомври /събота/
10.00 ч., зала „Васил Левски“

Открит турнир по спортни танци и състезание „Купа България Димитровден“
Организира: Клуб по спортни танци
„Туида“ – Сливен
15 – 29 октомври, паркинга на север от стадион „Хаджи Димитър”
Атракциони за деца

23 – 26 октомври, пл. „Добри Желязков” /пред НТС и около фонтана „Кълбото“/
Панаир на традиционните занаяти
Неуточнени дати:
Премиера на Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен
Премиера на Държавен куклен театър – Сливен
Изложба „Моят град в годините отминали… и днес“, организирана от Регионален
исторически музей – Сливен
Изложба „Киното – магия и техника“, организирана от Национален музей на
текстилната индустрия
Изложби, представяне на книги и др.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 851
Избор на знаменосец и асистенти на Знамето на град Сливен

На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за символиката на Община
Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗБИРА за знаменосец и асистенти на Знамето на Община Сливен
за срок от една година:
Мартин Илков Анастасов – знаменосец
Симона Белянова Белчева – асистент
Даниела Петева Стоева – асистент

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 852
Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен
през Четвъртото 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
Четвъртото тримесечие на 2017 год.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЛИВЕН
ПРЕЗ IV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
м. октомври
Редовно заседание
1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне
права на територията на Община Сливен.
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци.
3. Приемане 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
4. Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени
на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти
на Община Сливен.
5. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност на
територията на Община Сливен.
Тържествено заседание посветено на Празника на град Сливен Димитроден
м. ноември
1. Изменение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други
обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община
Сливен.
2. Приемане на решения за изменения и одобряване на ПУП 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.
м. декември
1. Изменение на бюджета на Община Сливен за 2017 година.
2. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сливен през 2018
год.
3. Отчет за дейността на комисията по стипендиите за 2017 година.
4. 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.
5. Приемане на решения за съгласуване и одобряване на ПУП на територията на
община Сливен.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 853
Разкриване на нова автобусна линия Сливен – Ичера,
от Общинската транспортна схема

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.17 ал.5 от Закона за
автомобилните превози и чл. 8 ал.4 и чл. 16 г ал.1 от Наредба № 2 от 15
март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и
за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава нова автобусна линия от общинската транспортна
схема по направление Сливен – Ичера с час на тръгване от Автогара
Сливен – 17:15 часа и час на връщане от с. Ичера – 18:00 часа в дните
понеделник и петък.
2. Възлага изпълнението на „Пътнически превози” ЕООД.
3. На основание чл.60 ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 854
Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе
върху поземлен имот общинска собственост в землището на гр.Сливен
и разрешаване изработването на проект за ПУП-парцеларен план
за линейните обекти на техническата ифраструктура
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.30,
ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава на „Мелком“ ООД с ЕИК ………. предварително съгласие за
определяне на площадка или трасе за изграждане на пътна връзка върху
следния имот с проектен идентификатор, общинска собственост в
землището гр.Сливен: ПИ № 67338.834.84 по кадастралната карта на
гр.Сливен с начин на трайно ползване: „за селскостопански, горски,
ведомствен път“ и засегната площ 503 кв.м, при съседи: 67338.834.69,
67338.834.63, 67338.834.55, 67338.834.56, 67338.834.64, 67338.834.83.
2. Разрешава на „Мелком“ ООД за негова сметка изработването на
проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата
ифраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания за пътна връзка в имот с проектен идентификатор №
67338.834.84 (образуван от имоти № 67338.834.65 и № 67338.834.69) по
кадастралната карта на гр.Сливен, с начин на трайно ползване: за
селскостопански, горски, ведомствен път, за осигуряване на транспортен
достъп до поземлен имот с идентификатор № 67338.834.63, отреден „За
складова база за собствена селскостопанска продукция и техника“ и
„Асфалтова площадка за сушене на зърно“, местност „Къра“, землище
кв.“Речица“, гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 855
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот 001381 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 001381 в землището на
с.Глуфишево, общ.Сливен с цел обединяване със съседния поземлен имот
000150 и преотреждане на територията от земеделска в „За разширение на
съществуващ гробищен парк”, като се спазят следните указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот 001381 в 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 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 856
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за ел.кабел в землището 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 от табло
НН на ТП „Горски кът“, извод СН „Воля Драмов“, ПС“Сливен-Градска“ до
ПИ 67338.302.134 с НТП “голина“, местност „Бармука“, землище
гр.Сливен, за захранване на „Приемник на ел.енергия-помпа за напояване“,
преминаващ през ПИ 67338.302.104 с НТП „За път от републиканската
пътна мрежа“, публична държавна собственост, местност „Асеновско
дефиле“, землище гр.Сливен и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 857
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура за изграждане на
пътна връзка в землището 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 пътна връзка в
имоти с идентификатори 67338.48.34, с НТП „полски път“ и 67338.48.35, с
НТП „дере“, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.48.50,
отреден „За автокъща, автосервиз и фотоволтаична система“, местност
„Сливенски кър”, з-ще гр.Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 858
Приемане на решение за съгласуване на изменения
на подробните устройствени планове на части
от с.Сотиря и с.Камен, общ.Сливен

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА вр. с чл.62а ал.4 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Съгласува за одобряване изменение на подробен устройствен план
– план за регулация за УПИ ІV-„За парк“, кв.26, с.Сотиря, общ.Сливен,
като отпада УПИ ІV и се образуват нови УПИ ІV-„За парк“ по границите
на съществуващата благоустроена площ и УПИ V-„За училище“ и се
променя дължината на задънената улица от о.т.114 до о.т.115.
2. Съгласува за одобряване изменение на подробен устройствен план
– план за регулация за УПИ VІІІ-„За културен дом“, кв.18, с.Камен,
общ.Сливен, като отпада УПИ VІІІ, образуват се нови УПИ VІІІ-„За
административно и обществено обслужване“ и УПИ ХІІІ-„За обществено
обслужване“ и се променят частично вътрешните регулационни граници на
УПИ ІІІ-234 и УПИ VІІ-225 с поставянето им по имотни граници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 859
Допълнение на Решение № 781/27.07.2017 год.

Съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на
паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Загл. доп.
- ДВ, бр. 27 от 2008 г.), издадена от министъра на образованието и науката,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Допълва Решение № 781/ 27.07.2017 год. както следва:
§1. Изменя таблицата към т.1. т.1. със следния текст:
За СУ „К. Константинов” утвърждава следните паралелки:

Училища

Предучилищна
подготовка
ПГ- 5
ПГ-6
год.
год.
Г

Д

Г

Начален етап
I
клас
Д

СУ „К.
Константинов”

Прогимназиален етап

II
клас

III клас

IV
клас

общо

V
клас

П

У

П

У

П

493

5

134

5

П

У

П

У

П

У

П

5

110

5

116

6

126

6

У

141 22

VI
клас

Гимназиален етап

VII
клас

общо

VIII
клас

IX
клас

X
клас

XI
клас

XII
клас

общо

У

П

П

П У

П

У

П

У

П

У

П

П

У

130

4

1

0

0

0

0

0

0

1

2

40

У

104 14

У
368

15

У
16

§2. Допълва таблицата към т.1. т.1. със следния текст: ОУ „Св.св. Кирил и Методий“
Училища

Предучилищна
подготовка
ПГ- 5
ПГ-6
год.
год.
Г

ОУ „Св. св. Кирил
и Методий”

Д

Г

Начален етап
I
клас
Д

П

II
клас
У

П

У

Прогимназиален етап
III клас

IV
клас

общо

V
клас

П

П

У

П

У

П

У

П

У

2

30

2

30

2

32

2

32

У

VI
клас

Гимназиален етап

VII
клас

общо

VIII
клас

IX
клас

X
клас

XI
клас

XII
клас

общо

П

П

У

П

П

П

П

П

П

4

64

У

У

У

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

У

У

У

У

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 860
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 1 300 /хиляда и триста/
лева на Кметство – гр. Кермен, общ. Сливен за награден фонд и
организиране на фотоизложба, по повод отбелязването на празника на
града, 14 октомври – Петковден.
II. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет: /приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за
2017 г./
III. Кметство – гр. Кермен, на което се предоставят финансови
средства, да обяви или рекламира спомоществователството на Общински
съвет Сливен за конкретната инициатива.
IV. Кметство – гр. Кермен, на което се предоставят финансови
средства, да представят до 31.01.2018 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 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 861
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 300 /триста/ лева на:
1. Николай Славов Тодоров с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………. за
покриване на социални нужди;
2. Стайко Йорданов Неделчев с ЕГН ………. от гр.Сливен, ……….за
рехабилитация.
3. Димитър Паскалев Димитров с ЕГН ………. от гр.Сливен, ………
за инплантиране на интра-окуларна леща;
4. Донка Михайлова Кончева с ЕГН ……… от гр. Сливен, ………. за
покриване на социални нужди;
5. Стоил Манев Митев с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………. за
рехабилитация;
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 400 /четиристотин/ лева
на:
Тоню Нонев Тонев с ЕГН ……… от гр.Сливен, ………. за лечение.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на:
семейството на Георги Димитров Илиев и Султана Георгиева Илиева
от с. Самуилово, …………. за ремонтни дейности по възстановяване
покрива на жилището им.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на Николай Стоянов Колев от гр. Сливен, …………. за възстановяване и
поддържане на здравословното състояние на сина му Стилиян Николаев
Колев.

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
31.01.2018 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 28.09.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

