ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 862
Проект на Наредба за изменение на Наредбата
за рекламната дейност на територията на Община Сливен

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Наредба за изменение на Наредбата за рекламната дейност
на територията на Община Сливен както следва:
§ 1. Отменя т.15 на чл.4.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 863
Проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определяне размера на местните данъци

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци, както следва:
§ 1. Чл. 5 се изменя по следния начин:
„Годишният размер на данъка е 2,7 на хиляда върху данъчната
оценка за жилищни и нежилищни имоти.“
§ 2. В чл. 11, ал. 3, т. 1 се изменя по следния начин:
„1. в размер 2.8 на сто при придобиване на недвижимо имущество;“
§ 3. В чл. 23, ал. 1, точки от 1 до 5 се изменят както следва:
„1. категория 1 звезда – 0.30 лв. за нощувка
2. категория 2 звезди – 0.60 лв. за нощувка
3. категория 3 звезди – 0.80 лв. за нощувка
4. категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка
5. категория 5 звезди – 1.20 лв. за нощувка“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 864
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
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл.
28 от ЗНА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредбата 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, както следва:
§1. В чл. 16, ал. 4, се правят следните изменения и допълнения:
1.Точка 1 се изменя и допълва както следва:
„1. За жилищни имоти - 1,05 на хиляда върху данъчната оценка в
землището на гр.Сливен и 1,80 на хиляда в землищата на останалите
населени места, в т.ч.:
1.1. за жилищни имоти в землището на гр.Сливен:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,42 ‰;
б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците - 0,40 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване - 0,23 ‰;
1.2. за жилищни имоти в землищата на останалите населени места:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,72 ‰;

б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за
управление на отпадъците - 0,69 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване - 0,39 ‰.
2. Точка 2 се изменя и допълва, както следва:
„2. За нежилищни имоти – 1,50 на хиляда върху данъчната оценка, в
землището на гр.Сливен и 2,35 на хиляда в землищата на останалите
населени места, в т.ч.:
2.1. за нежилищни имоти в землището на гр.Сливен:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци;
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,60 ‰;
б) проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на
отпадъците - 0,58 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване - 0,32 ‰;
2.2. за нежилищни имоти в землищата на останалите населени места:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци,
събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за
обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване - 0,94 ‰;
б) закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за
управление на отпадъците - 0,90 ‰;
в) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
другите територии на населените места, предназначени за обществено
ползване - 0,51 ‰.“
3. Създава се нова точка 2а със следното съдържание:
„2а. За имоти според количеството на битовите отпадъци, съобразно
районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно
заповедта на кмета за определяне границите на районите и видът на
предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, таксата се определя според
количеството на битовите отпадъци, съобразно броя на съдовете за
съхранението им и кратността на сметоизвозване. За един контейнер тип
„Бобър”, за една година и при кратност на сметоизвозване на битовите
отпадъци един път седмично, таксата е 3834 лв. За имоти в райони,

посочени в заповедта, с кратност на събиране по-голяма от един път
седмично, таксата се умножава по съответната кратност. Лицата,
декларирали ползването на съдове за количество на битовите отпадъци,
заплащат и такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковете и другите територии на населените места, предназначени за
обществено ползване.
4. Създава се нова точка 2б със следното съдържание:
„2б. Деклариране:
1. За определяне на таксата за имотите на лицата според
количеството на битовите отпадъци, съобразно броя на съдовете и честота
на сметоизвозването, в срок до 31 октомври на предходната година, лицата
подават в общината декларация по образец в два екземпляра.
2. В срок до 30 ноември общинската администрация и фирмата,
изпълняваща договора за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на
обществените места, извършват проверка на обявените и реално
необходими съдове на лицата, подали декларация по т. 1.
3. В случаите на констатирани несъответствия по т.1., общинската
администрация уведомява съответните лица, които в едномесечен срок, но
не по-късно от 31 декември на предходната година, са задължени да
отстранят констатираните нарушения. При неизпълнение, лицата заплащат
такса битови отпадъци в размера, определен по чл.16, ал.4, т.1. и т.2.
4. Лицата, недекларирали ползване на съдове за количество на
битовите отпадъци, заплащат таксата определена по чл.16, ал.4, т.1 и т.2.“
5. Точка 3 се отменя.
§ 2. В чл. 16, ал. 5, в абзац 2, след думата „Декларацията“ се добавя,
по образец, утвърден от кмета на общината,“
§ 3. В чл. 47, ал. 2, след текста „Освобождават се”, се добавя думата
„от”
§ 4. В чл.55 ал.1, се правят следните изменения
1. В т. 7, текстът се изменя по следния начин: „Удостоверение за
адрес – 10,00 лв.“
2. Точка 10 се изменя така: „Разрешаване изработване на проект за
ПУП, проект за изменение на ПУП или комплексен проект за
инвестиционна инициатива – 20,00 лв.“
3. Точка 11 се изменя по следния начин: „Разглеждане на проекти за
устройствени планове или изменения на устройствени планове от
ОбЕСУТ:
а/ до 3 имота
35,00 лв.
б/ над 3 имота
50,00 лв.
в/ за преотреждане на земи от земеделски или горски фонд 100,00 лв.
г/ за парцеларни планове на обекти от техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
100,00 лв.
д/ по взаимно съгласие
25,00 лв.“

4. В т.13 думите „10,00 лв.“ се заменят с „15,00 лв.“.
5. Точка 21 се изменя така:
„Разглеждане/съгласуване/ на комуникационно-транспортни проекти
и проекти за благоустрояване:
а/ за комуникационно-транспортни проекти
250,00 лв.
б/ за проекти за благоустрояване
75,00 лв.“
6. В т.25 думите „15,00 лв.“ се заменят с „20,00 лв.“.
7. Точка 26 се изменя така:
„Издаване на удостоверения по чл.54а, ал.3 от ЗКИР и §8, т.3 от ПЗР
на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ
20,00 лв.“
8. Точка 27 се изменя така:
„Осъществяване на контрол по време на строителството:
а/ Осъществяване на контрол при откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво на строежа
15,00 лв.
б/ Проверка за установяване съответствието на строеж с издадените
строителни книжа
15,00 лв.“
9. Точка 28 се изменя така:
„Временно ползване на тротоари, свободни общински площи, както
и части от улични платна, във връзка със строителството:
а/ Първа зона гр.Сливен
1,50 лв. на кв.м за месец
б/ Втора и трета зони на гр.Сливен
1,30 лв. на кв.м за месец
в/ Четвърта и пета зони на гр.Сливен, селищните образувания,
гр.Кермен и селата в общината
0,90 лв. на кв.м за месец“
10. Точка 30 се изменя така:
„Констативен протокол за степен на завършеност на строеж:
а/ За обекти І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория
70,00 лв.
б/ За обекти ІV-та категория
50,00 лв.
в/ За обекти V-та категория
30,00 лв.
г/ За обекти VІ-та категория
20,00 лв.
11. В т. 31 думите „чл.77, ал.3 от ЗУТ“ се заменят с „чл.8, ал.2, т.6 и
ал.4 от Наредба №1/30.07.2003 г. на МРРБ“.
12. В т.33 думите „20.00 лв.“ се заменят с 30,00 лв.
13. В т.34 думите „20.00 лв. се заменят с 30,00 лв.
14. В т.40 думите „10.00 лв.“ се заменят с 15,00 лв.
15. В точка 74 се правят следните изменения и допълнения:
15.1. В т. 4.2., цифрата „580“ се заменя с цифрата „570“
15.2. Точка 4.3. се изменя по следния начин:
„4.3. Абонамент с карта“ за паркиране в „Синя зона“ без специално
обозначено място:
- за един автомобил за един месец
80.00 лв.
- за един автомобил за шест месеца – 5 % отстъпка
456.00 лв.
- за един автомобил за една година – 10 % отстъпка
864.00 лв.
15.3. Създава се нова точка 4.6. със следното съдържание:

„4.6. Стикер за паркиране на електромобил
10.00 лв.“
15.4. Създава се нова точка 4.7. със следното съдържание:
„4.7. За издаване на дубликат на абонаментна карта/стикер 10.00 лв.
§ 5. В чл. 55, ал. 2, се правят слените изменения:
1. В т. 1, текстът се променя, както следва: „Цена за регистрация за 1
година:
а/ ученици до 14г., хора с увреждания и пенсионери – 5,00 лв.
б/ ученици на 14г., студенти и др. – 8,00 лв.“
2. В т. 2, текстът се изменя както следва: „Цена за регистрация за 1
месец – 2,00 лв.“
3. В т. 3, текстът се изменя както следва: „Цена за регистрация за 1
ден – 0,50 лв.“
4. В т.12.4. се отменя
5. Т. 13 се изменя по следния начин: „Цена за регистрация за
Чуждоезиков център :
а/ за 1 година – 4,00 лв.
б/ за 1 месец /за читалня/ – 1,50 лв.
в/ за 1 ден /за читалня/ – 0,50 лв.“
6. Т. 18 се изменя по следния начин: „Цена за индивидуална
регистрация при колективни посещения /над 10 души/ за 1 година /за
всички звена на обслужване без Чуждоезиков център/:
а/ ученици до 14г., хора с увреждания и пенсионери – 2,50 лв.
б/ ученици на 14г., студенти и др. – 4,00 лв.“
7. Т. 19 се изменя както следва: „Цена за индивидуална регистрация
при колективни посещения /над 10 души/ за 1 година за Чуждоезиков
център – 2,00 лв.“
§ 6. В чл. 15, ал. 1 се прави следното изменение:
/1/ собственика на имота;
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Наредбата влиза в сила в тридневен срок от оповестяването й, с
изключение на §1, който влиза в сила от 01.01.2018 г.
§ 8. (1) За 2018 година, декларацията по чл.16, ал.4, т.2а.1, се подава
до 30.11.2017 г.
(2) Проверка по чл.16, ал.4, т.2а.2. на подадените за 2018 г.
декларации, се извършва в срок до 29.12.2017 г.
(3) Отстраняване на несъответствия по чл.16, ал.4, т.2а.3., във връзка
с подадените за 2018 г. декларации, се извършва в срок до 31.01.2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 865
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба
за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране
на моторни превозни средства на територията на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба 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. 2, думите „от 8.00 до 18.00 часа“ се заменят с „от 9.00
до 17.00 часа“.
§ 2. Чл.5, ал. 2, т. 3 се заличава.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от 8.00 до 18.00 часа“ се заменят с „от 9.00 до
17.00 часа“
2. В ал. 2, след думите „кмета на Община Сливен“ се добавя „или
оправомощено от него длъжностно лице“
3. В ал. 3, след думите „кмета на общината“ се добавя „или
оправомощено от него длъжностно лице“. Изречение второ с текст „Към
заявлението се прилага документ, удостоверяващ работното място на
заявителя в зоната.“, се заличава.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се изменя така: „Лицата по ал. 1, имат право да паркират в
границите на подзоната по Приложение 1 към настоящата наредба, в чиито
граници попада постоянният им адрес.“
2. Ал. 3 се изменя така: „Правото за платено локално паркиране по
ал. 1, се упражнява въз основа на стикер, който съдържа: герба на Община

Сливен, знак за защита, пореден номер, надпис „платена зона“; номер на
подзона по Приложение 1.“
3. Ал. 5 се изменя, както следва: „Правото по ал. 1, се ползва за 2
(два) или повече автомобила на постоянен адрес, като правото за втория
или следващите автомобили се удостоверява с документ за собственост на
МПС или въз основа на друго правно основание.“
4. В ал. 6, след думите „платено локално паркиране“ се поставя
запетая и се добавя „за всеки автомобил,“.

Приложение 1
Подзона 1
С граници: ул. „Ген. Скобелев”; ул. „Макгахан”; ул. „Великокняжевска”;
ул. „Г.С.Раковски”: бул. „Цар Освободител“; пл.“Хаджи Димитър“
Подзона 2
С граници: ул. „Ген. Скобелев”;пл. „Хаджи Димитър”; бул. „Цар
Освободител”; ул. „Ген. Драгомиров”; бул. „Цар Симеон”.
Подзона 3
С граници: ул. „Г.С.Раковски”; ул. „Драган Цанков”; бул. „Цар
Освободител”.
Подзона 4
С граници: ул. „Драган Цанков”; ул. „Г.С.Раковски”; ул. „Георги
Гюлмезов”; ул.„Драгоман”, бул. „Христо Ботев”, ул. „Ал. Стамболийски”,
ул. „Ген.Столипин”, пл. „Васил Левски”.
Подзона 5
С граници: пл. „Васил Левски ”; ул. „Одрин”; бул. „Цар Освободител”; ул.
„Драган Цанков”; ул. „Ген.Столипин”;
Подзона 6
С граници: ул. „Одрин”; ул. „Ал. Стамболийски”; бул. „Христо Ботев”;
бул. „Цар Освободител”.
Подзона 7
С граници: бул. „Цар Освободител”; ул. „Димитър Добрович”; бул.
„Хаджи Димитър”.
Подзона 8
С граници: ул. „Ген.Драгомиров”; бул. „Хаджи Димитър”; ул. „Братя
Миладинови”; бул. „Цар Симеон”.
Подзона 9
С граници: ул. „Димитър Добрович”; бул. „Цар Освободител”; ул. „ Братя
Миладинови”; бул. „Хаджи Димитър”.

Подзона 10
С граници: ул. „Братя Миладинови”; бул. „Христо Ботев”; бул. „Хаджи
Димитър”;
Подзона 11
С граници: бул. „Цар Симеон”; бул. „Стефан Караджа”;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 866
Одобряване на План-сметка за дейностите по събиране,
извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови
отпадъци и поддържане на чистотата на територии
за обществено ползване за 2018 г.
На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66,
ал. 1 на Закона за местните данъци и такси и чл. 16, ал. 1 на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и
предоставени права на територията на Община Сливен,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и
поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2018 г.,
както следва:
№

Наименование на разходите
Събиране и транспортиране на отпадъци и
1.
осигуряване на съдове за отпадъци, в т.ч.
Сметосъбиране и сметоизвозване от Община Сливен
1.1
до регионално депо за неопасни отпадъци
1.1.1 Сметосъбиране и сметоизвозване гр.Сливен
Сметосъбиране и сметоизвозване от гр. Кермен и
1.1.2
селата
Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на
1.2 Община Сливен за "Сметосъбиране и
сметоизвозване".
1.3 Събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

План, лв.
3 690 335
3 069 029
2 562 704
506 325
613 806
7 500

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване мониторинг на депа или
други съоръжения за третиране на отпадъци вкл.
отчисления по чл.60 и чл.64, в т.ч.
Предварително третиране (сепариране) преди
депониране на битови отпадъци
Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на
Община Сливен за сепариране на отпадъци
Депониране на смесени битови отпадъци на
регионално депо за неопасни отпадъци.
Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на
Община Сливен за депониране на отпадъци
Мониторинг на регионално депо.
Абонамент за информационнa
система Депо Инфо
Транспорт на инфилтрат от РДНО
Пречистване на инфилтрат от РДНО
Mониториг нa закрито ДНО с.Сотиря .

3 101 728

1 200 000
240 000
208 362
41 672
8 600
1 000

2.10 Транспорт инфилтрат от закрито ДНО, с.Сотиря

36 000
18 000
6 800
36 000

2.11 Пречистване на инфилтрат от закрито ДНО, с.Сотиря

18 000

2.7
2.8
2.9

2.12 Oхрана на закрито ДНО с.Сотиря
2.13 Третиране на строителни отпадъци от бита
2.14 Обезпечения по чл.60 от ЗУО
2.15 Отчисления по чл.64 от ЗУО
Поддържане на чистотата на места за
3.
обществено ползване, в т.ч.
3.1 Почистване обществени места, гр.Сливен
Зимно поддържане и снегопочистване на уличната
3.2
мрежа в гр. Сливен.
Почистване от отпадъци на сервитутите на
3.3
общинските пътища.
3.4. Почистване на нерегламентирани сметища
3.5
3.6

Почистване села
Контрол на дейностите по сметосъбиране и
сметоизвозване и почистване на обществени места
гр.Сливен - инспектори други дейности по ООС
Общо за всички текущи разходи

122 400
36 000
21 894
1 107 000
1 437 114
1 055 873
51 241
15 000
36 000
197 000
82 000
8 229 178

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

1
2
3

Капиталови разходи
Следексплоатационни грижи зa депо за неопасни
отпадъци с.Сотиря
Регионално депо за неопасни отпадъци

150 000
20 000

Закупуване на контейнери за битови отпадъци 1100 л.
Създаване на видеонаблюдение за нерегламентирано
изхвърляне на отпадъци
Всичко разходи

100 000
10 000
8 379 178

Очаквани приходи 2018 г.
Такса битови отпадъци

4 550 263
2 650 263

Недобори
Възстановими разходи от отчисления по чл.64 от ЗУО
към РИОСВ за предварително третиране на смесени
битови отпадъци (сепариране).
Дофинансиране от общинския бюджет

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

20 000

700 000
1 200 000
3 828 915

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 867
Проект на Решение за определяне на състава
на одитния комитет в Община Сливен

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за
процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в
организациите от публичния сектор,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определям тричленен Одитен комитет в състав:
- Анелия Петкова Грудева;
- Ивелина Петкова Жечева-Радева;
- Диян Иванов Донев.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 868
Информация за текущото изпълнение
на бюджета на Община Сливен за първото шестмесечие на 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 2
от Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема за сведение информацията за:
1. Изпълнението на бюджета на Община Сливен за полугодието на
2017 г.
2. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на
Община Сливен за полугодието на 2017 г.
3. Показателите на контролирани от общината лица от подсектор
„Местно управление” – „Център за кожно-венерически заболявания –
Сливен” ЕООД за полугодието на 2017 г.
4. 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 за полугодието на 2017 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 869
Прекратяване дейността и ликвидация
на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл.
156, ал. 1, ал. 2 и чл. 266 от Търговския закон, във връзка с чл. 54 от ЗЛЗ,
чл. 9, ал. 1, т.16, чл. 14,т.16, чл. 36 и чл. 37 от Наредбата за реда 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 „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 870
Даване на съгласие за партньорство на Община Сливен
в проект „Подкрепа за предприемачеството в област Сливен” по
процедура BG05M9OP001-1.023 Подкрепа за предприемачество“,
Приоритетна ос 1 - „Подобряване достъпа до заетост и качеството
на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за включване на Община Сливен като партньор на
Сдружение „Паралел“ в проектно предложение „Подкрепа за
предприемачеството в област Сливен” по процедура BG05M9OP0011.023 Подкрепа за предприемачество“, Приоритетна ос 1 - „Подобряване
достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на Община Сливен да подпише необходимите
Декларации, свързани с участието на Община Сливен като партньор на
Сдружение „Паралел“ в проектно предложение „Подкрепа за
предприемачеството в област Сливен” по процедура BG05M9OP0011.023 Подкрепа за предприемачество“.
3. 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 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 871
Продажба на имот - частна общинска собственост,
съставляващ поземлен имот с идентификатор 67338.434.226,
находящ се в м. „Плоски рът“, 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 поземлен имот с идентификатор 67338.434.226, местност ”Плоски рът”,
гр.Сливен, площ от 883 кв.м, начин на трайно ползване: за земеделски
труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ).
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с
идентификатор 67338.434.226, с площ от 883 кв.м по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със заповед РД-1831/19.04.2006 г. на изп. директор на АК, последно изменение със заповед:
КД-14-406/27.06.2011г. на Началник на СГКК-Сливен, местност „Плоски
рът“, гр.Сливен, трайно предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 1467, при съседи: 67338.434.220,
6733.434.227, 67338.434.230, 67338.434.221, актуван с АЧОС №
3616/24.07.2017 г.
Начална тръжна цена 630 (шестстотин и тридесет) 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 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 872
Продажба на поземлени имоти с идентификатори
67338.432.615 и 67338.432.614 – общинска собственост
в землището на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. Да се допълни Раздел I - Продажба от Решение № 526/26.01.2017
год. на Общински съвет гр. Сливен с поземлен имоти с идентификатори
67338.432.615 и 67338.432.614 местност „Дъбака”, землище на гр. Сливен.
II. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлени имоти с идентификатори:
1. 67338.432.614 с площ от 425 кв.м,, местност „Дъбака”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих, актуван с АОС 3621 от 10.08.2017 год.
Начална цена: 450 /четиристотин и петдесет/ лв.без ДДС.
2. 67338.432.615 с площ от 268 кв.м,, местност „Дъбака”, трайно
предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих, актуван с АОС 3622 от 10.08.2017 год.
Начална цена: 350 /триста и петдесет/ лв.без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 873
Продажба на поземлен имот
67338.432.465 – общинска собственост в землището на гр. Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Да се допълни Раздел I - Продажба от Решение № 526/26.01.2017
год. на Общински съвет гр. Сливен с поземлен имот с идентификатор
67338.432.465 с площ от 1274 кв.м., местност „Батмиш”.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
поземлен имот с идентификатор 67338.432.465 с площ от 1274 кв.м.,
местност „Батмиш”, трайно предназначение на територията: земеделска,
начин на трайно ползване: за вилна сграда – общинска собственост в
землището на гр.Сливен, актуван с АОС 3589 от 05.06.2017 г.
Начална цена: 1500 /хиляда и петстотин/ 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 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 874
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост, представляваща помещение
с полезна площ от 16 кв.м, разположено на първи етаж в сграда младежки дом на един етаж със ЗП 353 кв.м., находяща се в п-л І, кв.28
по ЗРП на с.Самуилово, общ.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 и
ал. 8 от ЗОС, чл. 19, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел VI „Отдаване под наем” 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, както
следва:
№
Имот
1 помещение с полезна площ от 16 кв.м, разположено
на първи етаж в сграда - младежки дом на един етаж
със ЗП 353 кв.м., находяща се в п-л І, кв.28 по ЗРП
на с.Самуилово, общ.Сливен.

Площ
16 м2

Предназначение
библиотечноинформационни
услуги

2. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща помещение с полезна площ от 16
кв.м, разположено на първи етаж в сграда - младежки дом на един
етаж със ЗП 353 кв.м., находяща се в п-л І, кв.28 по ЗРП на
с.Самуилово, общ.Сливен..
3. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;

 Начална тръжна месечна наемна цена: 16 (шестнадесет) лева, без
ДДС
 Депозит: 16 (шестнадесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 1 (един) лев;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за библиотечно-информационни услуги;
 Изисквания към кандидатите:
- да са юридически лица с нестопанска цел регистрирани по ЗЮЛНЦ
с предмет на дейност отговарящ на предназначение на имота.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и
сключването на договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 875
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща бюфет за закуски с площ 32 кв.м,
разположен във входното фоайе на СУ „Хаджи Мина Пашов“, гр. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 и
ал. 8 от ЗОС, чл. 19, ал. 4 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел VI „Отдаване под наем” 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, както
следва:
Имот
№
1 Бюфет за закуски с площ 32 кв.м, разположен във
входното фоайе на СУ „Хаджи Мина Пашов“, гр.
Сливен

Площ
32 м2

Предназначение
Бюфет за
закуски

2. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща бюфет за закуски с площ 32 кв.м,
разположен във входното фоайе на СУ „Хаджи Мина Пашов“, гр.
Сливен.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на частта от
имота:
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 150 (сто и петдесет) лева,
без ДДС
 Депозит: 150 (сто и петдесет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;

 Предназначение: бюфет за закуски;
 Изисквания към кандидатите:
- да са регистрирани като търговец за търговия с храни по смисъла на
ТЗ;
 Изисквания към наемателя:
- да спазва изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. за
здравословно хранене на учениците, издадена от Министерство на
здравеопазването;
- да запази предназначението на обекта за бюфет за закуски.
Разходите за режийните разноски не са включени в месечната наемна
цена. Те ще се заплащат от наемателя на база на показанията на
монтираните подотчетни измервателни уреди. Монтажът на подотчетните
измервателни уреди е задължение на наемателя. Ако монтирането на уреди
е техническо неосъществимо, консумативите да се заплащат на база
двустранен протокол с администрацията на училището, съставен с
помощта на компетентно мнение на специалист или техническо лице.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на частта от имота по т. 2 и
сключването на договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 876
Дава съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“ ЕООД
да закупи със собствени средства шестканален
електрокардиограф Contec

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.14, т.16 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:

Дава съгласие „Диагностично консултативен център 2 – Сливен“
ЕООД да закупи със собствени средства в размер до 1740 /хиляда
седемстотин и четиридесет/ лева с ДДС шестканален електрокардиограф
Contec.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 877
Приемане на „Оперативен план за ограничаване на съхненето на
иглолистните култури“, собственост на Община Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Приема оперативен план с конкретни мерки за спешно овладяване на
процеса на съхнене и провеждане на последващи лесозащитни и други
лесовъдски мероприятия за ограничаване на нападенията от болести и
вредители, и контролиране процеса на трансформация на иглолистните
култури, включващ:
 Идентифициране на засегнатите иглолистни култури,
общинска собственост:
Установяването на всички засегнати иглолистни култури Общинска
собственост ще се осъществява с по-често наблюдение и обходи от
горските служители на ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“, които да
информират своевременно с доклад входиран в ОП „ЗГВР“ в три дневен
срок от забелязване на съхнещи иглолистни култури.
Отговорни служители:
Инж. Даниела Йорданова
Инж. Христо Генчев
Расим Салиев
Тунджай Мустафов
Иван Казаков
Стефан Мушмулов
Васил Василев
Крум Вълков
Георги Киров
 Предприемане на мерки за овладяване на процеса на съхнене:

Провеждането на санитарни сечи, които ще ограничават
разпространението на вредителите с цел не допускане на тяхното
разпространение на по-големи площи.
 В срок от три работни дни от входирания доклад, изготвяне на
сигнален лист.
Отговорни служители:
Горски служител докладвал за
съхнещите култури
 Незабавно от получаване на сигналния лист въвеждането му в
интернет информационната системата на ИАГ /system.iag/
Отговорен служител:
Георги Киров
 При съмнение от горските служители каква е причината за
съхненето на иглолистни дървета да се вземат проби и се представят в
лабораторията на Лесозащитна станция град Варна за установяване на
причинителя и неговите биологични характеристики.
Отговорни служители:
Инж. Даниела Йорданова
Инж. Христо Генчев
 Провеждане на последващи лесозащитни мероприятия за
ограничаване на нападенията от болести и вредители:
 При констатиране на необходимост от промяна на предвидената
насока на стопанисване /вида на сечта/ в седем дневен срок от въвеждането
на сигнален лист в интернет информационната системата на ИАГ
/system.iag/ да се подаде до „Регионална дирекция по горите – Сливен“
съответното предложение, придружено със:
 Попълнено план-извлечение
по
образец,
утвърден от
изпълнителния директор на ИАГ;
 Обяснителна записка, в която се посочва основанието, налагащо
промяната;
 Скица-когато предлаганата сеч ще се провежда в част от
насаждението;
Отговорни служители:
Инж. Даниела Йорданова
Инж. Христо Генчев
 В тридневен срок от получаване на протокола на комисията от
РДГ-Сливен, с който се е произнесла относно необходимостта от промяна
вида на сечта /насоката на стопанисване/, ОП „Земеделие, гори и водни
ресурси“ изпраща инвестиционно предложение в едно с получения
протокол в РИОСВ – Стара Загора за издаване на решение и/или

становище на компетентния орган по околната среда в съответствие с
направеното предложение.
Отговорни служители:
Инж. Даниела Йорданова
 Приемане по всяко време от Общински Съвет – Сливен на
одобрените в план-извлечението подотдели и разглеждането им на
предстоящата сесия на идентифицираните в рамките на месеца съхнещи
иглолистни култури и незабавното им включване в годишния план за
ползване на дървесина, собственост на Община Сливен.
Отговорни служители:
Инж. Даниела Йорданова
 Маркиране на засегнатите култури в срок до влизане в сила на
решението на Общински Съвет гр. Сливен на одобрените за сеч отдели.
Отговорни служители:
Стефан Мушмулов
 Обявяване на процедура по възлагане на дейностите по добива на
дървесина в срок до десет дни след влязлото в сила решение на Общински
Съвет – Сливен.
Отговорни служители:
Инж. Даниела Йорданова
 Оползотворяване на вършината съгласно предписанията на ИАГ,
РДГ Сливен, ЛЗС, съгласно нормативните изисквания за вида на сечта и в
срок до приключване на сечта, записан в позволителното за сеч.
Отговорни служители:
Васил Василев
Крум Вълков
Иван Казаков
Расим Салиев
 Контролиране на процеса на трансформация на иглолистните
култури:
Приоритетно маркиране на иглолистните култури и включването им
в годишен план за съответната година, като целта е трансформацията им в
широколистни насаждения.
Отговорни служители:
Инж. Даниела Йорданова
Инж. Христо Генчев

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 878
Приемане на решение за съгласуване изменение на подробния устройствен
план на част от кв.93 по плана на гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Съгласува за одобряване изменение на подробния устройствен план
– план за регулация за УПИ VI-78, кв.93, кв.”Комлука”, гр.Сливен, като
отпада УПИ VI-78, образуват се два нови УПИ VI-78 и УПИ ХVIII-78 и се
променя частично уличната регулация пред лицето на новообразувания
УПИ ХVIII-78, като към същия се предава по регулация свободна
общинска площ от имот 677338.504.88.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 879
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с проектен
идентификатор 67338.48.23, местността „Сливенски кър”,
землище гр.Сливен, общ. Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване чрез
възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен
план за имот с проектен идентификатор 67338.48.23, местността „Сливенски
кър”, землище гр.Сливен, общ. Сливен с цел преотреждане на имота за
„Складова база за селскостопанска техника”, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с проектен идентификатор
67338.48.23, местността „Сливенски кър”, землище гр.Сливен,
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 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 880
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор
81387.12.5 за разширение на съществуващ гробищен парк в поземлен имот
81387.12.9 в м. „Гробищата”, земл. на с.Чинтулово, 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 с идентификатор
81387.12.5 в м.”Гробищата”, земл. на с.Чинтулово, общ.Сливен с цел
преотреждане на територията на част от имота от земеделска в „За
разширение на съществуващ гробищен парк”, като се спазят следните
указания и условия:
 ПУП да обхваща поземлен имот с идентификатор 81387.12.5 в
м.”Гробищата”, земл. на с.Чинтулово, 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 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 881
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за eл.кабел 1кV и въздушен eл.провод НН в землището
на с.Селиминово, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на eл.кабел 1кV и
въздушен eл.провод НН от табло на ТП“КЗС“, извод СН“Селиминово“,
ПС“Бинкос“, находящ се в имот 000156, до имот 000025 с НТП „стопански
двор“, отреден „За производство на биодизел“ и преминаващи през имоти
000241 и 000043 с НТП “местен път“, общинска собственост и имот 000156
с НТП “електропроводи и съоръжения към тях“, държавна собственост,
всички в землището на с.Селиминово, общ.Сливен и одобрява задание за
неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 882
Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП –
парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура
за въздушен eл.провод НН в землището на с.Сотиря, общ.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Разрешава изработването на проект за ПУП – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за трасе на въздушен eл.провод
НН от стълб №26, ВИ“Север“, ТП“Пчелина“, ВЛ“Чуката“, ПС“Комуна“,
находящ се в землището на гр.Сливен до ПИ 68117.11.6635, местност
„Юрта“, з-ще с.Сотиря, общ.Сливен, отреден „За жилищно строителство“,
преминаващ през ПИ 68117.11.9504, местност „Юрта“ с НТП „Полски път“
и одобрява задание за неговото проектиране.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 883
Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план
за линейните обекти на техническата инфраструктура за трасе на
водопроводно отклонение 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 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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 884
Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11
от Бюджета на Община Сливен за 2017 година

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска финансови средства в размер на 1000 лв. на Спортен клуб
по Акробатика „Стефан Данчев“ гр. Сливен, с които да подпомогне клуба
в подготовката и участие в международен турнир „Дунавска Перла“, който
ще се проведе на 10, 11 и 12 ноември в гр. Русе
2. Г-жа Виолета Бинева в качеството си на председател на СКА
„Стефан Данчев“ гр.Сливен в срок до 15.01.2018 г. да предостави отчет за
изразходваните финансови средства.
3. Финансовите средства да се осигурят от Приложение 7, т. 11
„Резерв за допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС“ на
Бюджета на Община Сливен за 2017г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 885
Отпускане на финансови средства по Приложение 7 т.11
от Бюджета на Община Сливен за 2017 година

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отпуска финансови средства в размер на 1000 лв. на Сдружение
„Бридж Клуб Сливен“, с които да подпомогне клубът в организацията по
провеждането на национален турнир по спортен бридж по случай празника
на гр. Сливен - Димитровден, който ще се проведе на 27, 28 и 29.10.2017г.
2. Г-н Дюлгеров в качеството си на председател на Сдружение
„Бридж Клуб Сливен“ в срок до 15.01.2018 г. да предостави отчет за
изразходваните финансови средства.
3. Финансовите Средства да се осигурят от Приложение 7, т. 11
„Резерв за допълнителни мероприятия по предложение на ПК ДМС“ на
Бюджета на Община Сливен за 2017г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 886
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 150 /сто и петдесет/ лева
на
Михаил Радев Рашев с ЕГН ……… от гр.Сливен, ……… за
покриване на социални нужди.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 200 /двеста/ лева на
Иван Неделчев Иванов с ЕГН …………. от гр.Сливен, ………. за
подготовка на децата за училище
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 300 /триста/ лева на:
1. Минка Димитрова Иванова с ЕГН …………. от гр.Сливен,
………… за възстановяване и поддържане на здравословното й състояние;
2. Василка Петрова Петрова с ЕГН …………. от гр.Сливен,
………..за покриване на социални нужди;
3. Нели Стефанова Пашова с ЕГН …………. от гр.Сливен, …………
за ремонтни дейности по възстановяване на жилището й;
4. Огнян Христов Казаков с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………… за
възстановяване и поддържане на здравословното му състояние.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на
1. Николай Стефанов Николов с ЕГН …………. от гр.Сливен,
…………. за покриване на социални нужди.
2. Иван Димитров Златанов с ЕГН ………… от гр. Сливен, ………….
за подпомагане на семейството.
3. Добринка Иванова Дондукова с ЕГН ……….. от град Сливен,
………… за поддържане на здравословното й състояние.

V. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на Наташа Иванова Тодорова с ЕГН …………. от град Сливен, ………. за
възстановяване и поддържане на здравословното й състояние.
VI. Средствата да се осигурят от бюджета на общината по § 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.
VII. ЗАДЪЛЖАВА горепосочените граждани да представят в срок до
28.02.2018 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 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН

Р Е Ш Е Н И Е
№ 887
Промяна на маршрутно разписание по съществуваща автобусна линия
Сливен – Злати Войвода от Общинска транспортна схема

На основание чл.6, ал.2 и чл.6а, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 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. Променя часа на тръгване от АГ Сливен на маршрутно разписание
Сливен – Злати войвода от 19:00 ч. на 19:15 ч.
2. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително
изпълнение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН

Р Е Ш Е Н И Е
№ 888
Необходимост от закупуване на ДМА
от „Диагностично-консултативен център 1 – Сливен” ЕООД

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, т. 16 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:
Дава съгласие „Диагностично-консултативен център 1 – Сливен”
ЕООД да закупи със собствени средства:
1. Автоматичен хематологичен анализатор на стойност до 10 600.00
/десет хиляди и шестстотин/ лева с ДДС.
2. Система за ултразвукова диагностика на стойност до 25 000.00
/двадесет и пет хиляди/ лева с ДДС.
3. Линеен трансдюсер за диагностика на съдове, жлези и други в
комплект с мулти модул за едновременно превключване на три
мултичестотни трансдюсера на стойност до 5 000.00 /пет хиляди/ лева с
ДДС.
4. Подновяване на абонатна станция на стойност до 10 000.00 /десет
хиляди/ лева с ДДС.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 17.10.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

