ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 889
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 82, ал. 1 от
Закона за публичните финанси,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Сливен, както следва:
§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 1 се създава буква „в”:
„в) Директори на детски градини /в гр. Сливен и населени места/.”.
§ 2. Член 3, ал. 1, т. 2, буква „б” се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 01.01.2018 г.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 890
Наредба за допълнение на Наредба за преместваемите обекти
за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско
обзавеждане на територията на община Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА Наредба за допълнение на Наредба за преместваемите
обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на
градско обзавеждане на територията на община Сливен както следва:
§1. В ал.4 на чл.6 след израза „периодичен печат“ се допълва изразът
„печатни издания и сувенирни предмети“.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 891
Промяна на Приложение № 1 към Решение № 137 от 31.03.2016 г.
за поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни
книжа – облигации, при условията на частно предлагане

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изменя Приложение № 1 към т. 1 от Решение № 137 от 31.03.2016 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
се допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 892
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.
ноември 2017 г.
2. Приложение № 2 - Справка за средствата за работна заплата по
функции и дейности в бюджета на Община Сливен за 2017 г.
3. Приложение № 3 - Месечно разпределение на разходите за заплати
през 2017 г.
4. Приложение № 4 - Разчет и поименно разпределение на
капиталовите разходи на Община Сливен за 2017 г. по източници на
финансиране.
5. Приложение № 5 - Разшифровка на капиталовите разходи,
финансирани от приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на
общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал.2 от ЗПФ.
6. Приложение № 6 – Индикативен годишен разчет за сметките за
Други международни програми – 2017 г.

7. Приложение № 7 – Предложение за финансови средства за
спортна дейност по функции „БЮДЖЕТ 2017 година”.
8. Приложение № 8 - Второстепенни разпоредители с бюджет.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 893
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
по Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020 г., приоритетна ос
"Отпадъци", процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16M1ОP002-2.005 „Проектиране и изграждане на
компостираща инсталациия за разделно събирани зелени и/или
биоразградими отпадъци“ и решение Община Сливен да не се
присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и
най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане
на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по процедурата
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Сливен да кандидатства по Оперативна
програма "Околна среда" 2014 – 2020 г., приоритетна ос "Отпадъци",
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16M1ОP002-2.005 „Проектиране и изграждане на
компостираща инсталациия за разделно събирани зелени и/или
биоразградими отпадъци“.
2. Община Сливен да не се присъединява към друго РСУО за срока за
изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след
окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по
процедурата.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 894
Определяне на представител на Община Сливен в заседание
на общото събрание на АВ и К на обособена територия, обслужвана
от „ВиК Сливен” ООД, неговата позиция и мандат
по въпросите от дневния ред
На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.10в, ал.1, т.7 и чл.198е,
ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.(5) и (6) от Правилника за
организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и
канализация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Определя г-н Стефан Радев – кмет на Община Сливен да участва в
заседание на Асоциация по В и К на общото събрание, което ще се проведе
на 07.12.2017г. от 10.30 часа, в заседателната зала на Областна
администрация Сливен. При невъзможност от негова страна да участва в
заседанието на общото събрание, дава мандат на определения с решение №
17 от 18.12.2015г. на Общински съвет Сливен, инж.Стефан Кондузов –
Заместник – кмет на Община Сливен да представлява Община Сливен.
2. Относно предложения дневен ред, определя позиция и дава мандат
на представителя на Община Сливен да гласува, както следва:
- по точка 1 от дневния ред да гласува – „съгласува”
- по точка 2 от дневния ред да гласува – „приема”
- по точка 3 от дневния ред да гласува по вътрешно убеждение и в
защита на интересите на Община Сливен.
3. На основание чл.60, ал.(1) от АПК допуска предварително
изпълнение на решението.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 895
Поставянето на мемориален знак в с.Николаево

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Допуска поставянето на мемориален знак - бюст-паметник на княз
Николай Николаевич Романов, по съгласуван проект в съществуващия
парк на населеното място - УПИ VII, в кв.24 по плана на с.Николаево,
община Сливен.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 896
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
находящи се в местността „Чинтулово“ 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. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.,
приета с Решение № 526 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Сливен,
находящи се в землището на гр.Сливен, местност „Чинтулово“ (съгласно §
4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № № 67338.431.90, с площ от 829
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 90, при
съседи: 67338.431.89, 67338.431.338, 67338.431.91, 67338.431.364, актуван
с АОС № 3590/06.06.2017 г.;
2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.91, с площ от 3262
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 91, при
съседи: 67338.431.364, 67338.431.90, 67338.431.338, 67338.431.94,
67338.431.93, 67338.431.92, актуван с АОС № 3591/06.06.2017 г.;
3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.93, с площ от 887
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 93, при
съседи: 67338.431.91, 67338.431.94, 67338.431.338, актуван с АОС №
3592/06.06.2017 г.;
4. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.94, с площ от 709
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 94, при

съседи: 67338.431.338, 67338.431.93, 67338.431.91, актуван с АОС №
3593/06.06.2017 г.;
5. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.102, с площ от 721
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 102, при
съседи: 67338.431.338, 67338.431.393, 67338.431.392, 67338.431.104,
67338.431.103, актуван с АОС № 3594/06.06.2017 г.;
6. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.103, с площ от 707
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 103, при
съседи: 67338.431.338, 67338.431.102, 67338.431.104, актуван с АОС №
3595/06.06.2017 г.;
7. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.104, с площ от 872
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 104, при
съседи: 67338.431.103, 67338.431.102, 67338.431.338, 67338.431.392,
67338.431.378, 67338.431.105, 67338.431.16, актуван с АОС №
3596/06.06.2017 г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в
землището на гр.Сливен, местност „Чинтулово“, по плана на
новообразуваните имоти на м. „Чинтулово“, одобрен със Заповед № РД11-09-01/29.04.2009 г. на Областен управител:
1. Поземлен имот с идентификатор № № 67338.431.90, с площ от 829
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 90, при
съседи: 67338.431.89, 67338.431.338, 67338.431.91, 67338.431.364, актуван
с АОС № 3590/06.06.2017 г.
Начална тръжна цена 750 лв. (седемстотин и петдесет лв.).
2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.91, с площ от 3262
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 91, при
съседи: 67338.431.364, 67338.431.90, 67338.431.338, 67338.431.94,
67338.431.93, 67338.431.92, актуван с АОС № 3591/06.06.2017 г.
Начална тръжна цена 3000 лв. (три хиляди лв.).
3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.93, с площ от 887
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 93, при
съседи: 67338.431.91, 67338.431.94, 67338.431.338, актуван с АОС №
3592/06.06.2017 г.
Начална тръжна цена 800 лв. (осемстотин лв.).
4. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.94, с площ от 709
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на

трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 94, при
съседи: 67338.431.338, 67338.431.93, 67338.431.91, актуван с АОС №
3593/06.06.2017 г.
Начална тръжна цена 650 лв. (шестстотин и петдесет лв.).
5. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.102, с площ от 721
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 102, при
съседи: 67338.431.338, 67338.431.393, 67338.431.392, 67338.431.104,
67338.431.103, актуван с АОС № 3594/06.06.2017 г.
Начална тръжна цена 650 лв. (шестстотин и петдесет лв.).
6. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.103, с площ от 707
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 103, при
съседи: 67338.431.338, 67338.431.102, 67338.431.104, актуван с АОС №
3595/06.06.2017 г.
Начална тръжна цена 650 лв. ( шестстотин и петдесет лв.).
7. Поземлен имот с идентификатор № 67338.431.104, с площ от 872
кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 104, при
съседи: 67338.431.103, 67338.431.102, 67338.431.338, 67338.431.392,
67338.431.378, 67338.431.105, 67338.431.16, актуван с АОС №
3596/06.06.2017 г.
Начална тръжна цена 800 лв. (осемстотин лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 897
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи поземлени имоти с идентификатори № 67338.433.266,
67338.433.267 и 67338.433.268 в местностите „Батмиш“
и „Пандар бунар“ 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. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.,
приета с Решение № 526 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Сливен,
находящи се в землището на гр.Сливен, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.266, местност
„Батмиш“, с площ от 559 кв.м., с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 995, при съседи: 67338.433.496, 67338.433.267,
67338.433.246, 67338.433.247, 67338.433.248, 67338.433.265, актуван с АОС
№ 3613/20.07.2017 г.;
2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.267, местност
„Пандар бунар“, с площ от 479 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 996, при съседи: 67338.433.496,
67338.433.268, 67338.433.246, 67338.433.247, 67338.433.266, актуван с АОС
№ 3614/20.07.2017 г.;
3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.268, местност
„Пандар бунар“, с площ от 464 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 997, при съседи: 67338.433.496,

67338.433.269, 67338.433.245, 67338.433.246, 67338.433.267, актуван с АОС
№ 3615/20.07.2017 г.
II. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на
следните поземлени имоти - частна общинска собственост, находящи се в
землището на гр.Сливен, по плана на новообразуваните имоти на
м.„Пандар бунар“, одобрен със Заповед № РД-11-09-01/17.03.2011 г. на
Областен управител:
1. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.266, местност
„Батмиш“, с площ от 559 кв.м., с трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по
предходен план: 995, при съседи: 67338.433.496, 67338.433.267,
67338.433.246, 67338.433.247, 67338.433.248, 67338.433.265, актуван с АОС
№ 3613/20.07.2017 г.
Начална тръжна цена 500 лв. (петстотин лв.).
2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.267, местност
„Пандар бунар“, с площ от 479 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 996, при съседи: 67338.433.496,
67338.433.268, 67338.433.246, 67338.433.247, 67338.433.266, актуван с АОС
№ 3614/20.07.2017 г.
Начална тръжна цена 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.).
3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.268, местност
„Пандар бунар“, с площ от 464 кв.м., с трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и
отдих, номер по предходен план: 997, при съседи: 67338.433.496,
67338.433.269, 67338.433.245, 67338.433.246, 67338.433.267, актуван с АОС
№ 3615/20.07.2017 г.
Начална тръжна цена 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.).
III. Възлага на кмета на общината да организира провеждането на
търга и сключи договори със спечелилите участници.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 898
Продажба на имоти - частна общинска собственост,
съставляващи поземлени имоти с идентификатори: 67338.435.110 и
67338.435.219, находящи се в м. „Башчардак“, 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.,
както следва:
1.1. ПИ 67338.435.110, местност „Башчардак”, гр.Сливен, площ от
1079 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда;
1.2. ПИ 67338.435.219, местност „Башчардак”, гр.Сливен, площ от
1022 кв.м, начин на трайно ползване: за вилна сграда.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
следните имоти - частна общинска собственост:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.110, с площ от 1079
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,
местност „Башчардак”, гр.Сливен, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер
по предходен план: 1738, при съседи: 67338.435.129, 67338.435.128,
67338.435.127, 67338.435.111, 67338.435.80, 67338.435.109, актуван с
АЧОС № 3630/29.08.2017 г.
Начална тръжна цена 770 (седемстотин и седемдесет) лева без
ДДС.
2.2. Поземлен имот с идентификатор 67338.435.219, с площ от 1022
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,

местност „Башчардак“, гр.Сливен, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер
по предходен план: 1971, при съседи: 67338.435.249, 67338.435.220,
67338.435.202, 67338.435.215, 67338.435.216, актуван с АЧОС №
3631/29.08.2017 г.
Начална тръжна цена 730 (седемстотин и тридесет) лева 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 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 899
Продажба на поземлен имот от общинския поземлен фонд
в землището на с.Тополчане на собствениците на овощни насаждения,
при условията на чл.24д, ал.1, т.1 на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24д, ал.1, т.1 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр.61 от 2015г.),
във връзка с чл.110, чл.111 и чл.112 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.35, ал.4,
т.2 от ЗОС,

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 028022 с площ от
5.028 дка, начин на трайно ползване: овощна градина, десета категория на
земята, местност „Стара камара” в землището на с.Тополчане.
2. Да се извърши продажба без търг или конкурс на поземлен имот
028022 с площ от 5.028 дка, начин на трайно ползване: овощна градина,
десета категория на земята, местност „Стара камара” – частна общинска
собственост в землището на с.Тополчане, АЧОС 98 от 13.09.2017 г., на
цена определена от лицензиран оценител 2720 (две хиляди седемстотин
двадесет) лв.
3. Възлага на кмета на общината да организира процедурата по
продажба на имота и сключване на договора със Светослав Иванов Дечев.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 900
Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и
Донка Димитрова Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и
Пламен Иванов Кашлакев в поземлени имоти с идентификатори
67338.532.182, 67338.532.276, чрез замяна и доплащане
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС,
чл.45, ал.1, т.4 от НРПУРОИ и чл.36 от ЗС,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.,
приета с Решение № 526/26.01.2017 г. на ОбС-Сливен със 74,90/397 ид.ч.
от ПИ 67338.532.182, площ: 397 кв.м., адрес на поземления имот: гр.
Сливен, п.к. 8800, ул. „Драган Цанков“ №4б, трайно предназначение:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване по КККР-гр.
Сливен.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен, Донка
Димитрова Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов
Кашлакев в поземлени имоти 67338.532.182 и 67338.532.276, чрез замяна
както следва:
3. Община Сливен да прехвърли собствеността на Донка Димитрова
Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов Кашлакев върху
74,9/397 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.532.182, площ: 397
кв.м., адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Драган
Цанков“ №4б, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по
предходен план: VIII-5141, кв. 147, ЦГЧ при съседи: 67338.532.183,
67338.532.184,
67338.532.180,
67338.532.181,
67338.5533.75
по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен.

Оценката на общинската част от недвижимия имот възлиза на 13 482
лева (тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и два лева) без ДДС.
4. В замяна на описаните идеални части от имота по т. 3, Донка
Димитрова Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов
Кашлакев прехвърлят собствеността върху 11,40/14 ид.ч. от поземлен имот
с идентификатор 67338.532.276, площ: 14 кв.м., адрес на поземления имот:
гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Драган Цанков“ №4б, трайно предназначение на
територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), стар идентификатор: 67338.532.182 при съседи: 67338.532.183,
67338.532.182, 67338.532.181, 67338.533.75 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливен.
Оценката на 11,40/14 ид.ч. от ПИ 67338.532.276, собственост на
Донка Димитрова Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов
Кашлакев възлиза на 2 052 лева (две хиляди петдесет и два лева) без ДДС.
Донка Димитрова Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен
Иванов Кашлакев да заплатят на Община Сливен разликата в цената на
заменяните имоти, равна на 11 430 лева (единадесет хиляди четиристотин
и тридесет лева) без ДДС.
5. Всички разноски по прекратяване на съсобственосттаадминистративна такса, местен данък, такса вписване и др., са за сметка на
Донка Димитрова Кашлакева, Здравка Иванова Анчева и Пламен Иванов
Кашлакев.
6. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 901
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
от Диан Стефанов Стефанов в поземлен имот с идентификатор
67338522.57, кв. „Ново село-изток“, гр. Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.36 от ЗС, чл.36,
ал.1, т.2 от ЗОС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Продажба” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.,
приета с Решение №526/26.01.2017 г. на ОбС-Сливен с 16/414 ид.ч. от
поземлен имот с идентификатор 67338.522.57, площ: 414 кв.м., адрес на
поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, кв. „Ново село-изток“, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за друг вид застрояване по КККР.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен и Диан
Стефанов Стефанов с ЕГН ………, върху поземлен имот с идентификатор
67338.522.57, целият с площ от 414 кв.м., адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, кв.
„Ново село-изток“, трайно предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване по КККР на гр. Сливен,
номер по предходен план: УПИ XV-57, кв. 741 при съседи: 67338.522.56,
67338.522.53, 67338.522.46, 67338.522.58 по КККР, одобрени със Заповед
РД-18-31/19.04.2006 г. на изпълнителния директор на АК, чрез изкупуване
дела на Общината, представляващ 16/414 ид. ч. от поземления имот.
Оценката на 16/414 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор
67338.522.57, възлиза на 550 лв. (петстотин и петдесет лв.) без ДДС.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 902
Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен
в Поземлен имот с идентификатор 67338.420.285,
м. „Барутни погреби“, землище гр.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,
чл.36 от ЗС и чл.45, ал.1, т.2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.,
приета с Решение № 526 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Сливен, с
402/1059 ид. части от поземлен имот с идентификатор 67338.420.285 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, местност „Барутни погреби”,
целия с площ от 1059 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар
идентификатор: 67338.420.71, 67338.420.255, 67338.420.254, номер по
предходен план: 2894055, при съседи: 67338.420.213, 67338.420.214,
67338.420.278, 67338.420.71, 67338.420.256, 67338.420.211, актуван с АОС
№ 3636/21.09.2017 г.
2. Да се прекрати съсобствеността между Община Сливен от една
страна и Стойчо Трифонов Стоев с ЕГН ……… от друга, върху недвижим
имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.420.285 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със
заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на ИД на АК, местност „Барутни погреби“,
целия с площ от 1059 кв.м, начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, стар
идентификатор: 67338.420.71, 67338.420.255, 67338.420.254, номер по
предходен план: 2894055, при съседи: 67338.420.213, 67338.420.214,

67338.420.278, 67338.420.71, 67338.420.256, 67338.420.211, актуван с АОС
№ 3636/21.09.2017г., чрез изкупуване дела на общината, представляващ
402/1059 ид.части от имота.
3. Продажната цена на общинската част от недвижимия имот е 7180
(седем хиляди сто и осемдесет) лв.
4. Възлага на Кмета на общината да извърши всички необходими
действия по прекратяване на съсобствеността.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 903
Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти частна общинска собственост в с.Самуилово, общ.Сливен
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.49а от Закона за общинската собственост,
чл.36 от Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди
на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, приета с Решение № 526/26.01.2017 г. на
ОбС Сливен като в раздел ІІ - ОПС се добавят следните имоти:
1. УПИ V, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
2. УПИ VІ, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
3. УПИ Х, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
4. УПИ VІ-640, кв.70, с площ от 555 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
ІІ. Да се учреди възмездно право на строеж на граждани с установени
жилищни нужди, правоимащ по Закона за общинската собственост и
Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, за
изграждане на жилищни сгради върху общински имоти, представляващи:
1. УПИ V, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
2. УПИ VІ, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;

3. УПИ Х, кв.76, с площ от 510 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен;
4. УПИ VІ-640, кв.70, с площ от 555 кв.м., отреден за жилищно
строителство по действащия план на с.Самуилово, общ.Сливен.
ІІІ. Цената на правото на строеж да се определи по Наредбата за
базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени
на нежилищните имоти в Община Сливен /съгласно приложение № 5 –
цена на правото на строеж - 1.5 лв./м2/.
ІV. Възлага на кмета на Общината да сключи договори за възмездно
право на строеж в имотите по т.ІІ.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 904
Учредяване право на пристрояване (тераса)
в кв. „Република“, бл.19, вх.А, ет.1, ап.1, върху поземлен имот - частна
общинска собственост с идентификатор 67338.516.338, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2017 год., с пристройка (тераса) със застроена площ от 11.50 кв.м,
попадаща в ПИ с идентификатор 67338.516.338, с адрес: гр.Сливен
кв.„Република“.
2. Учредява право на пристрояване на Айдън Мехмедов Абтулов с
ЕГН ………., да изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 11,50
(единадесет цяло и петдесет стотни) кв.м към самостоятелен обект с
идентификатор № 67338.516.243.1.1, с адрес: гр.Сливен, п.к. 8800,
кв.„Република“, бл.19, вх.А, ет.1, ап.1, намиращ се в жилищна сграда №1,
попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.516.338 (УПИ I, кв.326), по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
изп. директор на АК, последно изменение със заповед: 18-787904.10.2016г. на Началник на СГКК-Сливен с адрес: гр.Сливен, п.к.8800,
кв.„Република“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, целия с площ 8038 кв.м
по кадастралната карта на гр.Сливен, при съседи: 67338.516.221,
67338.516.222, 67338.516.238, 67338.516.237, 67338.516.243.

Цената на правото на пристрояване за 11,50 (единадесет цяло и
петдесет стотни) кв.м, възлиза на 1506 (хиляда петстотин и шест) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 905
Учредяване право на пристрояване (тераса)
в кв. „Република“, бл.28, вх.А, ет.1, ап.1, върху поземлен имот - частна
общинска собственост с идентификатор 67338.516.211, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2017 год., с пристройка (тераса) със застроена площ от 7,60 кв.м,
попадаща в ПИ с идентификатор 67338.516.211, с адрес: гр.Сливен
кв.“Република“.
2. Учредява право на пристрояване на Стоянка Колева Бълджиларска
с ЕГН ………, да изгради пристройка (тераса) със застроена площ от 7.60
(седем цяло и шестдесет стотни) кв.м към самостоятелен обект с
идентификатор № 67338.516.212.1.1, с адрес: гр.Сливен, п.к. 8800,
кв.„Република“, бл.28, вх.А, ет.1, ап.1, намиращ се в жилищна сграда №1,
попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.516.211 (част от УПИ I, кв.325), по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006
г. на изп. директор на АК, с адрес: гр.Сливен, п.к.8800, ул.„Д-р Захари
Димитров“ №27, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, целия с площ 4926 кв.м
по кадастралната карта на гр.Сливен, при съседи: 67338.516.200,
67338.516.204, 67338.516.203, 67338.516.202, 67338.516.211.

Цената на правото на пристрояване за 7,60 (седем цяло и шестдесет
стотни) кв.м, възлиза на 1095 (хиляда и деветдесет и пет) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 906
Учредяване право на пристрояване (тераса)
в кв. „Република“, бл.19, вх. А, ет.2, ап.3, върху поземлен имот - частна
общинска собственост с идентификатор 67338.516.338, гр.Сливен

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел IІ – „Отстъпено право на строеж“ в Годишната
програма за управление разпореждане с имотите - общинска собственост
за 2017 год., с пристройка (тераса) със застроена площ от 11.50 кв.м,
попадаща в ПИ с идентификатор 67338.516.338, с адрес: гр.Сливен
кв.„Република“.
2. Учредява право на пристрояване на Ганка Тотева Златева с ЕГН
………, Веселинка Иванова Златева с ЕГН ……….. и Радостин Иванов
Златев с ЕГН ……….., да изградят пристройка (тераса) със застроена площ
от 11,50 (единадесет цяло и петдесет стотни) кв.м към самостоятелен обект
с идентификатор № 67338.516.243.1.3, с адрес: гр.Сливен, п.к. 8800, кв.
„Република“, бл.19, вх.А, ет.2, ап.3, намиращ се в жилищна сграда №1,
попадаща върху общински терен, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 67338.516.338 (УПИ I, кв.326), по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г. на
изп. директор на АК, последно изменение със заповед: 18-787904.10.2016г. на Началник на СГКК-Сливен с адрес: гр.Сливен, п.к.8800, кв.
„Република“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, целия с площ 8038 кв.м
по кадастралната карта на гр.Сливен, при съседи: 67338.516.221,
67338.516.222, 67338.516.238, 67338.516.237, 67338.516.243.

Цената на правото на пристрояване за 11,50 (единадесет цяло и
петдесет стотни) кв.м, възлиза на 1506 (хиляда петстотин и шест) лева.
3. Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване
право на пристрояване по т.2.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 907
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 площ 115 кв.м. в сутерена 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:
№
1

Имот
Помещение с площ 115 кв.м. в сутерена на
СУ „Хаджи Мина Пашов“, гр. Сливен е
сключен договор за наем със спечелилия
търга участник

Площ
115 м

2

Предназначение
Производство на
сладкарски изделия

2. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща помещение с площ 115 кв.м. в
сутерена 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: 230 (двеста и тридесет)
лева, без ДДС
 Депозит: 230 (двеста и тридесет) лева;
 Стъпка на наддаване: 20 (двадесет) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;

 Предназначение: производство на сладкарски изделия;
 Изисквания към кандидатите:
- да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ;
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 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 908
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 34 кв.м. в източната част на първи етаж на двуетажна
масивна сграда „Общински дом и поща“ в с. Стара река, 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 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:
№
1

Имот
Площ Предназначение
помещение с полезна площ 34 кв.м., в източната част
За разкриване
на първи етаж на двуетажна масивна сграда 34 м2
на лекарски
„Общински дом и поща“ в с. Стара река, общ. Сливен
кабинет

2. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, представляваща помещение с полезна площ 34
кв.м. в източната част на първи етаж на двуетажна масивна сграда
„Общински дом и поща“ в с. Стара река, 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: 35 (тридесет и пет) лева, без
ДДС

 Депозит за участие в търга: 35 (тридесет и пет) лева;
 Стъпка на наддаване: 3 (три) лева;
 Срок за наемане: 5 (пет) години;
 Предназначение: за разкриване на лекарски кабинет;
 Изисквания към кандидатите:
- да са с регистрирана практика за първична или специализирана
медицинска помощ;
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 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 909
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска
собственост, представляващ барака с площ 40 кв.м., находяща се
в двора на ІV ОУ „Димитър Петров”, 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 Барака с площ 40 кв.м., находяща се в двора на ІV
ОУ „Димитър Петров”, гр. Сливен

Площ
40 м2

Предназначение
Книжарница

2. Дава съгласие за отдаване под наем на имот, публична общинска
собственост, представляващ Барака с площ 40 кв.м., находяща се в двора
на ІV ОУ „Димитър Петров”, гр. Сливен.
3. Определя следните условия за отдаване под наем на имота :
 Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване;
 Начална тръжна месечна наемна цена: 100 (сто) лева, без ДДС
 Депозит за участие в търга: 100 (сто) лева;
 Стъпка на наддаване: 10 (десет) лева;
 Срок за наемане: 2 (две) години;

 Предназначение: книжарница;
 Изисквания към кандидатите:
- да са регистрирани като търговец по смисъла на ТЗ;
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем на имота по т. 2 и
сключването на договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 910
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост за охраняем паркинг, находящ се североизточно
от кв.33 на кв.„Промишлена зона“, гр.Сливен
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.14, ал.7 от
ЗОС, чл.19, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва Раздел VІ – „Отдаване под наем“ в Годишната програма
за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017
год., с част от имот - публична общинска собственост, находящ се
североизточно от кв.33 на кв.“Промишлена зона“, гр. Сливен, с площ 1212
кв.м, представляващ част от уличната регулация, обособен като паркинг.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, описана в т.1, съгласно скица № 1445 от
09.10.2017 г. от Дирекция УТ – Община Сливен.
3. Определя следните условия за отдаване под наем:
3.1. Процедура за отдаване под наем: публичен търг с явно наддаване
3.2. Начална месечна наемна цена: 850 (осемстотин и петдесет) лева
без ДДС, трета зона;
3.3. Депозит: 850 (осемстотин и петдесет) лева;
3.4. Стъпка на наддаване: 85 (осемдесет и пет) лева;
3.5. Срок за наемане: 5 (пет) години;
3.6. Предназначение: за охраняем паркинг.
3.7. Изисквания към кандидатите:
- Да са еднолични търговци или юридически лица регистрирани по
смисъла на ТЗ.

3.8. Задължения на наемателя:
- Откриване на партиди със съответните дружества, както и монтажа
на подотчетни уреди е задължение на наемателя.
- Наемателят заплаща всички режийни разноски, свързани с
ползването на терена.
- Наемателят се задължава при поставяне на лека ограда,
преместваеми обекти и рекламни елементи в терена да се снабди с
необходимите документи, съгласно Закона за устройство на територията,
Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи
дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община
Сливен и Наредбата за рекламна дейност на територията на Община
Сливен, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
- Наемателят да поддържа чистотата върху частта от терена отдадена
под наем, както и да осигури в обекта кошчета за отпадъци.
4. Възлага на Кмета на Община Сливен организирането,
провеждането на търга за отдаване под наем и сключването на договор със
спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 911
Обявяване конкурс за избор на директор
на Общинско предприятие „Градска мобилност” Сливен
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 и във връзка с
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 директор на Общинско предприятие
„Градска мобилност”, както следва:
а/ Предмет на конкурса:
 Избор на директор на Общинско предприятие „Градска
мобилност”;
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 предприятието:
 Бизнес-програма за развитие и управление на предприятието за 3
/три/ години /2018 г. – 2020 г./ със следните показатели:
- приходи от услуги;
- оптимизиране разходите за издръжка;
- среден брой работни места/структура на персонала;
- 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 общинското
предприятие.
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.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 912
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот № 020016, находящ се
в землището на с.Панаретовци, община Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез
възлагане от заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен
план за разширение на действаща птицеферма за поземлен имот № 020016
в м. „Султанка”, землище на с.Панаретовци, община Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот поземлен имот № 020016,
находящ се в м.„Султанка” в землището на с.Панаретовци, община
Сливен;
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 913
Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект
за Подробен устройствен план за поземлен имот № 81387.4.8, находящ се
в землището на с.Чинтулово, община Сливен
На основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.124а ал.1 и чл.124б ал.1 от Закона за
устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване – чрез
възлагане от заинтересованите лица, на проект за подробен устройствен
план за ПИ с идентификатор 81387.4.8 по Кадастралната карта, находящ се
в м.„Касъмово”, землище на с.Чинтулово, община Сливен, като се спазят
следните указания и условия:
- Разработката да обхваща поземлен имот с идентификатор 81387.4.8
по Кадастралната карта, находящ се в м.„Касъмово”, землище на
с.Чинтулово, община Сливен.
- ПУП да се изработи като ПЗ - план за застрояване;
- ПУП да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на
устройствените планове, както и всички специализирани законови и
подзаконови актове, касаещи устройството на територията;
- ПУП да се съгласува при необходимост по реда на чл.128 ал.6 от
ЗУТ;

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 914
Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане
на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за бюджетната
2017 година,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Утвърждава Протокол № 3 от 17.10.2017 г. на Комисията по
стипендиите за отпускане на месечни стипендии и еднократно финансово
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.
2. На основание чл. 18, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби от община Сливен да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечните стипендии.
3. Изплащането да се осъществява, съгласно чл. 15, ал. 4, т. 1 и т. 2
и чл. 16, ал. 4, т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби
от община Сливен.
Приложение:Протокол № 3 от 17.10.2017 г. на Комисията по стипендиите.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРОТОКОЛ №3
Днес 17.10.2017 година се проведе заседание на Комисията по стипендиите.
Присъстваха :
1. Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет – председател на комисията
2. Силвия Никова – общинска администрация – член на комисията
3. Пламен Крумов – общински съветник – член на комисията
4. Красимир Кръстев – общински съветник – член на комисията
5. Георги Иванов – общински съветник – член на комисията
6. Соня Келеведжиева – общински съветник – член на комисията
Г-жа Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет – председател на комисията
предложи на комисията в състава да влезе г-жа Дора Чанева – старши експерт в
дирекция „ОКВО“ при община Сливен на мястото на г-жа Милена Чолакова.
На заседанието присъства още Светла Бунчева – старши експерт в дирекция
„Образование, култура и връзки с обществеността” – секретар на комисията.
Заседанието премина при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Информация относно броя на постъпилите предложения за отпускане на
месечни стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени
дарби от община Сливен за 2017 година – есенна сесия.
2. Определяне носители на месечни стипендии и еднократно финансово
подпомагане на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен за 2017 година –
есенна сесия.
Комисията започна своята работа в стая 102 на Община Сливен от 13.00 часа.
В деловодството на общинска администрация са постъпили искания за месечни
стипендии и за еднократно финансово подпомагане на деца и младежи с изявени дарби
за 2017 година от следните кандидати:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
Христиана Христова Халачева
Евгени Емилиянов Петров
Герман Стоянов Стоянов
Грациела Иванова Златанова
Розалина Иванова Влахова
Иван Тихомиров Тенев
Ралица Пламенова Жекова
Оля Иванова Божекова
Никол Стефанова Тенева
Маргарита Ивайлова Георгиева
Стефания Ивайлова Георгиева
Йоанна Петкова Иванова
Ивона Дичкова Неделчева
Магдалена Петрова Георгиева
Любена Чавдарова Йорданова

НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
с.Гавраилово
с.Глушник
с. Глушник
с. Глушник
гр.Сливен
гр.Сливен
с. Ковачите
гр.Сливен

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Калоян Милков Хаджистойчев
Ивелина Димитрова Димитрова
Искра Иванова Стойчева
Христо Стилианов Динев
Павел Росенов Димитров
Данчо Стефанов Ганушев
Никола Йорданов Ников
Кристиян Миленов Тодоров
Александра Бориславова Балинова
Софи Стефанова Тенева
Георги Бориславов Балинов
Ивайло Донков Михалев
Йордан Петров Петров
Илиян Росенов Русев
Никола Петров Стефанов
Павлин Иванов Иванов
Стилиян Николаев Колев
Цветомир Калинов Гемеджиев
Деян Николаев Колев
Димитър Пламенов Ташев
Бисер Невенов Пенев
Серджан Ашкънов Салимов
Карина Димитрова Цонева
Иван Петров Стефанов
Георги Динков Стефанов
Виторио Илиев Попов

гр.Сливен
с. Гавраилово
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
с. Глушник
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
с. Въглен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен
гр.Сливен

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

Име, презиме, фамилия
на класираните ученици

1.
2.
3.
4.

Грациела Иванова Златанова
Розалина Иванова Влахова
Оля Иванова Божекова
Никол Стефанова Тенева

Разпределение на
стипендиите
по
месеци
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.

Обща
сума
лева
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.

в

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Стефания Ивайлова Георгиева
Йоанна Петкова Иванова
Ивона Дичкова Неделчева
Магдалена Петрова Георгиева
Любена Чавдарова Йорданова
Калоян Милков Хаджистойков
Ивелина Димитрова Димитрова
Христо Стилианов Динев
Йордан Петров Петров
Никола Петров Стефанов
Павлин Иванов Иванов
Стилиян Николаев Колев
Деян Николаев Колев
Карина Димитрова Цончева

3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.
3 месеца по 230 лв.

Общо

690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
690 лв.
12 420 лв.

На основание чл.16, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 комисията определи следните кандидати
за еднократно финансово стимулиране:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Име, презиме, фамилия на
класираните ученици

Сума за изплащане

ЕВГЕНИ ЕМИЛИЯНОВ ПЕТРОВ
ИВАН ТИХОМИРОВ ТЕНЕВ
РАЛИЦА ПЛАМЕНОВА ЖЕКОВА
МАРГАРИТА ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА
КРИСТИЯН МИЛЕНОВ ТОДОРОВ
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВА БАЛИНОВА
СОФИ СТЕФАНОВА ТЕНЕВА
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ БАЛИНОВ
ИЛИЯН РОСЕНОВ РУСЕВ
ГЕОРГИ ДИНКОВ СТЕФАНОВ
ВИТОРИО ХРИСТОВ ПОПОВ

300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.
300 лв.

Общо

3 600 лв.

На основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община
Сливен, Комисията по стипендиите взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Съгласно чл. 15 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за отпускане на
стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община
Сливен, на младежите и децата посочени в протокола да се осигури финансов ресурс за
получаване на месечна стипендия и еднократно финансово стимулиране.

2. Средствата да се осигурят по Решение 254/1997 година на Общински съвет
Сливен, съгласно Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на
деца и младежи от община Сливен за текущата година, приета от Общински съвет
Сливен.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пепа Димитрова - Чиликова –
Силвия Никова –
Пламен Крумов –
Красимир Кръстев –
Георги Иванов –
Соня Келеведжиева -

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 915
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 1500 /хиляда и
петстотин/ лева на:
1. Кметство с. Гавраилово, общ.Сливен за театрално представление,
озвучаване, награди, спортни и забавни игри по повод отбелязване
празника на селото - Архангеловден.
2. ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – гр.Сливен за организиране и
провеждане на две национални състезания по английски език: Национално
състезание по речеви и комуникативни умения /на английски език/ и
Национално състезание „БЕСТ“ по английски език.
II. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет: /приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за
2017 г./
III. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
обявяват или рекламират спомоществователството на Общински съвет
Сливен за конкретната инициатива.
IV. Организациите, на които се предоставят финансови средства, да
представят до 31.03.2018 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 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 916
Отпускане на финансови средства
по Решение № 254/1997 год. на Общинския съвет
на НЧ „Просвета-1935“ с. Глушник за осигуряване на награден фонд
на Маскарадни игри – Глушник 2018

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
I. ОТПУСКА финансови средства в размер на 1 200 /хиляда и двеста/
лева на НЧ „Просвета-1935“ с. Глушник за осигуряване на награден фонд
на Маскарадни игри – Глушник 2018.
II. Средствата да се осигурят по Решение № 254/1997 год. на
Общинския съвет: /приложение № 9 от бюджета на Община Сливен за
2017 г./
III. НЧ „Просвета-1935“ с. Глушник, да обяви или рекламира
спомоществователството на Общински съвет Сливен за конкретната
инициатива.
IV. НЧ „Просвета-1935“ с. Глушник да представи до 31.03.2018 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 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 917
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 250 /двеста и петдесет/
лева на Данчо Стефанов Ганушев състезател на АСК „Бокс“, гр. Сливен за
завоювано трето място на Европейско първенство по бокс, проведено на
25.07.2017 год.
2. Отпуска финансови средства в размер на 500 /петстотин/ лева на
ЦПЛР-Детски комплекс, Сливен за предоставяне на финансови средства за
провеждане на шахматен турнир.
3. Отпуска финансови средства в размер на 2 000 /две хиляди/ лева
на БК „Сливен Баскет“ за подпомагане кампанията на клуба „Да помогнем
на Стилиян да се върне в баскетболната зала“.
4. Отпуска финансови средства в размер на 10 000 /десет хиляди/
лева на АСК „Скорпион“ за провеждане на 37-то издание на Рали
„Сливен“.
5. Спортните клубове и г-н Данчо Ганушев в срок до 16.02.2018 г. да
предоставят отчет за изразходваните финансови средства.
6. 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.
7. На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
допуска предварително изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 918
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 500 /петстотин/ лева на:
1. Тодор Йорданов Анастасов с ЕГН …….. от гр.Сливен, ………… за
възстановяване и поддържане на здравословното му състояние;
2. Андон Йорданов Тодоров с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ……….. за
покриване на социални и битови нужди.
II. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 550 /петстотин и
петдесет/ лева на:
1. Елена Петрова Петкова с ЕГН ………. от гр.Сливен, …………. за
покриване на социални нужди;
2. Надка Симеонова Димитрова с ЕГН …………. от с.Сотиря,
общ.Сливен, ………… за възстановяване на здравноосигурителни права.
III. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 700 /седемстотин/ лева
на Костадин Димитров Стаматов с ЕГН ………. от гр. Сливен, ………… за
възстановяване и поддържане на здравословното му състояние.
IV. ОТПУСКА финансова помощ в размер на 1 000 /хиляда/ лева на
Веска Василева Байчарова с ЕГН ……….. от гр.Сливен, ………. за
лечение.
Стоян Илиев Василев с ЕГН ………… от гр. Сливен, …………..
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
31.03.2018год. разходо-оправдателни документи в ПК по здравеопазване,
социална и жилищна политика при Общински съвет Сливен.
Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН
Р Е Ш Е Н И Е
№ 919
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг
с явно наддаване за продажба на вещи, общинска собственост,
представляващи бракувани материални активи по приложение №1

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и
с чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 39, ал. 2 от НРПУРОИ,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Допълва раздел I „Прoдажби” в Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.,
приета с Решение № 526 от 26.01.2017 г. на Общински съвет – Сливен, с
вещи, общинска собственост, представляващи бракувани материални
активи по Приложение №1.
2. Да се извърши продажба на вещи, общинска собственост,
представляващи бракувани материални активи по Приложение №1, при
следните условия:
 Процедура за продажба на вещите: публичен търг с явно
наддаване;
 Начална тръжна цена: 1994 (хиляда деветстотин деветдесет и
четири) лева без ДДС;
 Депозит: 1994 (хиляда деветстотин деветдесет и четири) лева;
 Стъпка на наддаване: 100 (сто) лева;
3. Възлага на Кмета на Община Сливен да организира провеждането
на търга и сключи договор със спечелилия участник.

Решението е прието на заседание
на ОбС, проведено на 16.11.2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ ДИМИТЪР МИТЕВ

